Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 17
ze dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti OÚ v Běrunicích
Přítomno:
Omluveni:
P r o g r a m:

9 členů zastupitelstva obce
2 členové zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Závěrečný účet obce za rok 2015
4) Účetní závěrka obce za rok 2015
5) Účetní závěrka příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ a ŠJ za rok 2015
6) Rozpočtové opatření č. 2 /2016
7) Směnná smlouva – pozemky v k. ú. Městec Králové
8) Žádosti
9) Různé
10) Usnesení
11) Závěr

1) Zasedání zastupitelstva obce zahájila a všechny přítomné přivítala starostka Iva
Schmidová. Konstatovala, že zasedání bylo včas a řádně svoláno a bude se řídit
stanoveným programem jednání. Protože bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,
prohlásila zasedání za usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu stanovila Marcela Doskočila
a Jana Hollera, zapisovatelem Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2015, který byl dle zákona o obcích
zveřejněn od 31. 3. 2016 do 18. 4. 2016 na veřejně přístupné úřední desce obce a obsah
úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2015 je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2015, kterou provedl Odbor finanční kontroly Středočeského kraje, při které nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, dále finanční vypořádání dotací a návratných finančních
výpomocí poskytnutých obcím a veškeré účetní výkazy sestavené k datu 31. 12. 2015.
Nedílnou součástí závěrečného účtu obce je hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a
ŠJ Běrunice, včetně účetních výkazů k datu 31. 12. 2015.
4) Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni k 31. 12. 2015, podklady pro schválení
účetní závěrky tvoří účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační
zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a Zpráva o výsledku finanční kontroly.
Tyto dokumenty byly ZO předloženy ke schválení, zároveň byl předložen i výsledek
hospodaření obce ve schvalovacím období 2015.
5) MŠ, ZŠ a ŠJ Běrunice podaly žádost o schválení účetní závěrky za rok 2015.
Současně byly předloženy účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, sestavené
k 31. 12. 2015, Inventarizační zpráva a zprávy z provedených kontrol hospodaření PO
zastupitelstvu ke schválení.

6) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016
7) ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu s Městcem Králové – jedná se o pozemky
v obci Nový
8) V tomto bodě byly projednány tyto žádosti:
-ZO projednalo žádost spolků TJ Sokol Běrunice, TK Běrunice, SDH Běrunice a SDH Velké
Výkleky o příspěvek na rekonstrukci kabin na hřišti v Běrunicích. Zastupitelé požadují doložit
rozpočet stavby.
-ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ o opravu plotu na zahradě MŠ.
-ZO projednalo a schválilo žádost Jakuba Janoucha a Kristýny Novotné o odkoupení
stavebního pozemku zpět obci z důvodu koupě rodinného domu.
-ZO projednalo a schválilo pronájem části pozemku v k. ú. Slibovice č. par. 124/1 o výměře
cca 50 m2 občanům Slibovic, zastoupených dr. Ladislavem Mocem, za 1,-Kč včetně DPH za
rok a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
-ZO projednalo dopis paní Benákové o zabezpečení jejího pozemku v obci Velké Výkleky. ZO
navrhuje odkup tohoto pozemku.
9) V tomto bodě byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo ve výběrovém řízení, zadávaném jako veřejná zakázka malého
rozsahu „Běrunice, Běruničky – vodovodní přípojky“ , na základě doporučení hodnotící
komise rozhoduje o následujícím pořadí prvních tří uchazečů: 1. uchazeč: Stavitelství Řehoř,
s.r.o., IČ: 25075543, 2. uchazeč: TELSIG – servis spol. s.r.o., IČ: 49825771, 3. uchazeč: ZEPRIS
s.r.o., IČ: 25117947, a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s uchazečem Stavitelství
Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice, IČ 25075543, který předložil nejvhodnější
nabídku ve výši 3 620 929,04 bez DPH
-ZO projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4166673 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
-ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1003C16/28 se Státním pozemkovým úřadem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
-ZO projednalo a schválilo smlouvu o postoupení příkazní smlouvy týkající se projektu
Obnova krajinných prvků z firmy Ratifico s.r.o. na firmu Alatere profi s.r.o. a pověřuje
starostku k podpisu souhlasu se smlouvou o postoupení smlouvy
-ZO projednalo a schválilo znění plánovací smlouvy na výstavbu rodinných domů v obci
Běrunice

-ZO projednalo a schválilo dohodu s majiteli stavebních pozemků v obci Běrunice o
poplatcích za vybudování přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům:
připojení na plynovodní síť obce – stavebník zaplatí poplatek obci ve výši 12 000,-Kč
přípojka vodovodu – stavebník zaplatí dar obci ve výši 5 000,-Kč
přípojka splaškové kanalizace – stavebník zaplatí obci hodnotu dle vysoutěžené ceny této
přípojky, pokud ne, vybuduje si šachtu sám na své náklady, obec vybuduje přípojku po
hranici pozemku
ZO projednalo žádost Sadů Sobotka s.r.o. a VVISS Ostrava s.r.o. o kladné vyjádření se
k záměru vybudování ovocných sadů v k.ú. Běruničky. Toto potvrzení obec nepodepíše,
neboť s platným územním plánem není v souladu.
-ZO projednalo a schválilo nabídku pana Valtra o možnosti snížení ceny plynu pro rok 2017 2018 a pověřuje starostku k podpisu plné moci
-ZO projednalo žádost pana Mgr. Pavla Černého o projednání návrhu úprav v ÚP na
pozemcích v k.ú. Velké Výkleky – změnu využití těchto pozemků.

Diskuze:
- starostka informovala o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Sloveč
- Hana Papežová navrhuje koupit zahradní domek do obce Vlkov nad Lesy místo stávající
buňky, popřípadě i do obce Běruničky
-starostka seznámila zastupitele s projektovou dokumentací „Závlahová nádrž Běruničky“
-starostka informovala o anonymním dopisu

V Běrunicích dne 20. 4. 2016

…………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřili:

…………………………………………………………..
Marek Mašinda
místostarosta

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce ………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 17 ze dne 20. 4. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
196/17/2016 závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2015 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce bez výhrad
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
197/17/2016 účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2015, výsledek hospodaření obce ve
schvalovacím období 2015 a převod na účet 432 výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
198/17/2016 účetní závěrku příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ Běrunice sestavenou k 31.
12. 2015
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
199/17/2016 rozpočtové opatření č. 2/2016
Výsledek hlasování:
9 pro

0 proti

0 zdržel

200/17/2016 směnnou smlouvu s Městcem Králové – jedná se o pozemky v obci Nový
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
201/17/ 2016 opravu plotu na zahradě MŠ.
Výsledek hlasování:
9 pro

0 proti

0 zdržel

202/17/2016 žádost Jakuba Janoucha a Kristýny Novotné o odkoupení stavebního pozemku
zpět obci z důvodu koupě rodinného domu.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
203/17/2016 pronájem části pozemku v k.ú. Slibovice č. par. 124/1 o výměře cca 50 m2
občanům Slibovic, zastoupených dr. Ladislavem Mocem , za 1,-Kč včetně DPH za rok a
pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
204/17/2016 výběrové řízení, zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu „Běrunice,
Běruničky – vodovodní přípojky“, na základě doporučení hodnotící komise rozhoduje o
následujícím pořadí prvních tří uchazečů: 1. uchazeč: Stavitelství Řehoř, s.r.o., IČ: 25075543,
2. uchazeč: TELSIG – servis spol. s.r.o., IČ: 49825771, 3. uchazeč: ZEPRIS s.r.o., IČ: 25117947,
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s uchazečem Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr.
Janského 411, 252 28 Černošice, IČ 25075543, který předložil nejvhodnější nabídku ve výši
3 620 929,04 bez DPH

Výsledek hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel

205/17/2016 dodatek č. 2 ke smlouvě č. 4166673 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
206/17/2016 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003C16/28 se
Státním pozemkovým úřadem a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
207/17/2016 smlouvu o postoupení příkazní smlouvy týkající se projektu Obnova krajinných
prvků z firmy Ratifico s.r.o. na firmu Alatere profi s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu
souhlasu se smlouvou o postoupení smlouvy
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
208/17/2016 znění plánovací smlouvy na výstavbu rodinných domů v obci Běrunice
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
209/17/2016 dohodu s majiteli stavebních pozemků v obci Běrunice o poplatcích za
vybudování přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům:
připojení na plynovodní síť obce – stavebník zaplatí poplatek obci ve výši 12 000,-Kč
přípojka vodovodu – stavebník zaplatí dar obci ve výši 5 000,-Kč
přípojka splaškové kanalizace – stavebník zaplatí obci hodnotu dle vysoutěžené ceny této
přípojky, pokud ne, vybuduje si šachtu sám na své náklady, obec vybuduje přípojku po
hranici pozemku
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
210/17/2016 nabídku pana Valtra o možnosti snížení ceny plynu pro rok 2017-2018 a
pověřuje starostku k podpisu plné moci
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
211/17/2016 odkup pozemku od paní Benákové
Výsledek hlasování
7 pro

1 proti

1 zdržel

neschvaluje:
212/17/2016 žádost Sadů Sobotka s.r.o. a VVISS Ostrava s.r.o. o kladné vyjádření se
k záměru vybudování ovocných sadů v k.ú. Běruničky. Toto potvrzení obec nepodepíše,
neboť s platným územním plánem není v souladu.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
bere na vědomí:
- žádost spolků o příspěvek na rekonstrukci kabin na hřišti v Běrunicích
- žádost pana Mgr. Pavla Černého o projednání návrhu úprav v ÚP na pozemcích v k.ú. Velké
Výkleky – změnu využití těchto pozemků
- informaci o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Sloveč
- koupi zahradního domku do obce Vlkov nad Lesy místo stávající buňky, popřípadě i do obce

Běruničky
- projektovou dokumentaci „Závlahová nádrž Běruničky“
- anonymní dopis
V Běrunicích dne 20. 4. 2016

……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Zapsala:

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

člen zastupitelstva obce

….…………………………………………

Marta Kubánková

