Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24
ze dne 27. 3. 2017 v zasedací místnosti OÚ v Běrunicích
Přítomno:
Omluven:
P r o g r a m:

10 členů zastupitelstva obce
1 člen zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Závěrečný účet obce za rok 2016
4) Účetní závěrka obce za rok 2016
5) Účetní závěrka PO za rok 2016, MŠ, ŠJ, ZŠ
6) Rozdělení hospodářského výsledku PO
7) Nabídka na výběrové řízení – vodovodní přípojky II. etapa
8) Záměr obce – pronájem pozemků
9) Smlouva o smlouvě budoucí – Běrunice osvětlení přechodu pro chodce
10) Žádosti
11) Různé
12) Diskuze
13) Usnesení
14) 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 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu stanovila Martina Midlocha a Oldřicha Hochbergera,
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 2016, který byl dle zákona o obcích
zveřejněn od 9.3.2017 do 27.3.2017 na veřejně přístupné úřední desce obce a obsah úřední
desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2016 je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016, 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. 2016.
Nedílnou součástí závěrečného účtu obce je hospodaření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a
ŠJ Běrunice, včetně účetních výkazů k datu 31. 12. 2016.
4) Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni k 31. 12. 2016 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 2016.

5) MŠ, ZŠ a ŠJ Běrunice podaly žádost o schválení účetní závěrky za rok 2016.
Současně byly předloženy účetní výkazy – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, sestavené
k 31. 12. 2016, inventarizační zpráva a zprávy z provedených kontrol hospodaření PO
zastupitelstvu ke schválení.
6) ZO projednalo a schválilo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím.
7) ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ERV Jaroměř na přípravu a organizaci výběrového
řízení na zpracovatele projektové dokumentace k projektu „Běrunice – vodovod – II. etapa přípojky a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
8) ZO projednalo a schválilo záměr obce – pronájem pozemků parc. č. 1995/1 – orná půda o
výměře 16 571m2 v k. ú. Městec Králové.

9) ZO projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
r.č. 2016/2473/00066001/KH/Rý/BS – Běrunice - osvětlení přechodu pro chodce a pověřilo
starostku k podpisu smlouvy.
10) V tomto bodě byly projednány žádosti:
- ZO projednalo žádost paní Bohumily Fifernové o opravu silnice před jejím domem. Silnice
se opraví v rámci letních oprav.
-ZO projednalo žádost manželů Šantrůčkových, bytem Běrunice 201 o koupi pozemku parc.
č. 467/24. Tento pozemek bude možné prodat, až bude dokončena změna v ÚP obce.
-ZO projednalo a schválilo žádost slečny Ivety Suchánkové, Běrunice 187 a Jaroslava Knapa,
Činěves 181 o koupi stavebního pozemku v lokalitě U Kravína parc. č. 392/59 o výměře 999
m2. Cena je stanovena takto: Cena pozemku 300,-m2 + DPH 21%, čerpací šachta 32 908,- +
DPH 21%. Dále zaplatí poplatek za připojení na plynovod obce ve výši 12 000,-Kč a dar obci
za vybudování vodovodní přípojky ve výši 5 000,-Kč Na toto bude vystavena faktura.
Zdanitelné plnění bude datum podpisu kupní smlouvy se splatností do 30-ti dnů od podpisu a
pověřuje starostku k podpisu této kupní smlouvy.
11) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo nabídku firmy TS Production o možnosti konání kulturní akce s Putovním
kinem. Tuto nabídku ZO neschválilo.
-ZO projednalo a schválilo zaměstnání 2 pracovníků na úklid obce od 1. 4. 2017.
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Deblice – lesy s.r.o., Dymokury na zalesnění
s oplocením por.445CO v obecním lese Holička.
-ZO projednalo a schválilo pojištění pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu
výjezdové jednotky obce Běrunice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na 10 členů výjezdové

jednotky a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy LOSTAV Building s.r.o., Kněžičky na úpravu polních
cest v Běrunicích směrem ke Kopičáku a směrem k Dlouhopolsku.
-ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006974-1 Běrunice, obnova NN za
kNN s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
-ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu k provedení stavby s manželi Schmidovými a
pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy
-ZO projednalo a schválilo žádost VJOÚ Běrunice o zakoupení 4ks kompletní dýchací techniky
-ZO projednalo a schválilo vyhlášení výběrového řízení na provozovnu kadeřnictví v budově
Obecního úřadu
-ZO projednalo dopis pana Mariana Suchánka, který upozorňuje na nepořádek okolo jeho
pozemku a žádá o úklid

Diskuze:
- SDH Velké Výkleky oznámilo konání akce ve dnech 20. 5. až 21. 5. 2017

V Běrunicích dne 27. 3. 2017

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

Ověřili:

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

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 24 ze dne 27. 3. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
304/24/2017 závěrečný účet obce za rok 2016
Výsledek hlasování:

10 pro

305/24/2017 účetní závěrku obce za rok 2016
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

0 proti

0 zdržel

306/24/2017 účetní závěrky PO za rok 2016 – Mateřské školy, Základní školy a Školní jídelny
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
307/24/2017 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
308/24/ 2017 nabídku firmy ERV Jaroměř na přípravu a organizaci výběrového řízení na
zpracovatele projektové dokumentace k projektu „Běrunice – vodovod – II. etapa - přípojky a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
309/24/2017 záměr obce – pronájem pozemků parc. č. 1995/1 – orná půda o výměře
16 571m2 v k. ú. Městec Králové
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
310/24/2017 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě r.č.
2016/2473/00066001/KH/Rý/BS – Běrunice - osvětlení přechodu pro chodce a pověřilo
starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
311/24/2017 žádost slečny Ivety Suchánkové, Běrunice 187 a Jaroslava Knapa, Činěves 181 o
koupi stavebního pozemku v lokalitě U Kravína parc. č. 392/59 o výměře 999 m2. Cena je
stanovena takto: Cena pozemku 300,-m2 + DPH 21%, čerpací šachta 32 908,- + DPH 21%.
Dále zaplatí poplatek za připojení na plynovod obce ve výši 12 000,-Kč a dar obci za
vybudování vodovodní přípojky ve výši 5 000,-Kč Na toto bude vystavena faktura. Zdanitelné
plnění bude datum podpisu kupní smlouvy se splatností do 30-ti dnů od podpisu a pověřuje
starostku k podpisu této kupní smlouvy

Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

312/24/2017 zaměstnání 2 pracovníků na úklid obce od 1. 4. 2017
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti

0 zdržel

0 zdržel

313/24/2017 nabídku firmy Deblice – lesy s.r.o., Dymokury na zalesnění s oplocením
por.445CO v obecním lese Holička
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
314/24/2017 pojištění pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu výjezdové jednotky
obce Běrunice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na 10 členů výjezdové jednotky a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
315/24/2017 nabídku firmy LOSTAV Building s.r.o., Kněžičky na úpravu polních cest
v Běrunicích směrem ke Kopičáku a směrem k Dlouhopolsku
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
316/24/2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006974-1 Běrunice, obnova NN za kNN s ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
317/24/2017 Smlouvu o právu k provedení stavby s manželi Schmidovými a pověřuje
místostarostu k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
1 zdržel
318/24/2017 žádost VJOÚ Běrunice o zakoupení 4ks kompletní dýchací techniky
Výsledek hlasování:
8 pro
2 proti
0 zdržel
319/24/2017 vyhlášení výběrového řízení na provozovnu kadeřnictví v budově Obecního
úřadu
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
320/24/2017 nabídku firmy TSProduction o možnosti konání kulturní akce s Putovním kinem
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- žádost paní Fifernové o opravu silnice
- žádost manželů Šantrůčkových o koupi pozemku

V Běrunicích dne 27. 3. 2017
……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Zapsala:

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

