Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 25
ze dne 26. 4. 2017 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) Rozpočtové opatření č. 2/2017
4) Silmex s.r.o. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
5) Obec Dlouhopolsko – žádost o zajištění požární ochrany
6) Žádosti
7) Různé
8) Diskuze
9) Usnesení
10) 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 Annu Vanžurovou,
zapisovatelem Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017
4) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Silmex s.r.o., Pražská tř.
495/58, České Budějovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
5) ZO projednalo a schválilo žádost obce Dlouhopolsko o zajištění požární ochrany v obci
Dlouhopolsko dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně za cenu 24 000,-Kč ročně a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
6) ZO projednalo tyto žádosti:
- ZO projednalo žádost Města Městec Králové o finanční příspěvek na zakoupení elektricky
polohovatelných lůžek na oddělení následné péče
- ZO projednalo a schválilo nabídku Zem. společnosti Městec Králové na pronájem pozemku č.
par. 1995/1 v k.ú. Městec Králové a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy

7) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Alatere profi s.r.o. na administraci projektu po
dobu udržitelnosti – „Pořízení kontejnerů a kompostérů – Běrunice a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
- ZO projednalo a schválilo výměnu oken budovy pošty v obci Běrunice firmou STAVONA
Kolín s.r.o. a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
- ZO projednalo nabídku vstupu do Sdružení místních samospráv ČR. Tuto nabídku
zastupitelstvo nepřijmulo.
-ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení č. 317/24/2017
-ZO projednalo a schválilo záměr obce - smlouva o právu stavby na pozemku par. č. 382/3
v k.ú. Velké Výkleky
-ZO projednalo a schválilo záměr obce – smlouva o právu stavby na pozemku par. č. 476 a
516 v k.ú. Běrunice
-ZO projednalo a schválilo opravu kanálů v obci, které jsou v havarijním stavu
-ZO projednalo a schválilo odvolání ředitelky MŠ v Běrunicích paní Dagmar Franclové a to na
vlastní žádost ředitelky, která odchází do starobního důchodu
-ZO projednalo a schválilo jmenování tajemníka konkurzní komise paní Janu Kleinerovou pro
výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky „Mateřské školy Běrunice, okres Nymburk“
-ZO projednalo a schválilo jmenování předsedy konkurzní komise paní Annu Vanžurovou a
člena konkurzní komise pana Marcela Doskočila pro výběrové řízení na pracovní místo
ředitele/ky „Mateřské školy Běrunice, okres Nymburk“
-ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na pronájem kosmetiky v budově OÚ v
Běrunicích

Diskuze:
- starostka informovala:
- výpověď z nájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu – kosmetiky paní Lenkou
Ouzkou
- výpověď paní Jany Mašindové
- stížnost paní Benákové
- stížnosti na vývoz kejdy v obci Běruničky

V Běrunicích dne 26. 4. 2017

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

Ověřili:

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

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 25 ze dne 26. 4. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje:
321/25/2017 rozpočtové opatření č. 2/2017
Výsledek hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel

322/25/2017 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Silmex s.r.o., Pražská tř. 495/58, České
Budějovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
323/25/2017 žádost obce Dlouhopolsko o zajištění požární ochrany v obci Dlouhopolsko dle
zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně za 24 000,-Kč ročně a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
324/25/2017 nabídku Zem. společnosti Městec Králové na pronájem pozemku č. par. 1995/1
v k.ú. Městec Králové a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
325/25/ 2017 nabídku firmy Alatere profi s.r.o. na administraci projektu po dobu
udržitelnosti – „Pořízení kontejnerů a kompostérů – Běrunice a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
326/25/2017 výměnu oken budovy pošty v obci Běrunice firmou STAVONA Kolín s.r.o. a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
327/25/2017 zrušení usnesení č. 317/24/2017
Výsledek hlasování:
9 pro

0 proti

0 zdržel

328/25/2017 schválilo záměr obce - smlouva o právu stavby na pozemku par.č. 382/3 v k.ú.
Velké Výkleky
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

329/25/2017 opravu kanálů v obci, které jsou v havarijním stavu
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti

0 zdržel

330/25/2017 odvolání ředitelky MŠ v Běrunicích paní Dagmar Franclové a to na vlastní
žádost ředitelky, která odchází do starobního důchodu
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
331/25/2017 jmenování tajemníka konkurzní komise paní Janu Kleinerovou pro výběrové
řízení na pracovní místo ředitele/ky „Mateřské školy Běrunice, okres Nymburk“
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
332/25/2017 jmenování předsedy konkurzní komise paní Annu Vanžurovou a člena
konkurzní komise pana Marcela Doskočila pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky
„Mateřské školy Běrunice, okres Nymburk“
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
333/24/2017 vypsání výběrového řízení na pronájem kosmetiky v budově OÚ v Běrunicích
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
334/25/2017 záměr obce – smlouva o právu stavby na pozemku par. č. 476 a 516 v k.ú.
Běrunice

neschvaluje:
335/25/2017 nabídku vstupu do Sdružení místních samospráv ČR
Výsledek hlasování:
8 pro
1 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- žádost Města Městec Králové o finanční příspěvek na zakoupení elektricky polohovatelných
lůžek na oddělení následné péče
- výpověď z nájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu – kosmetiky paní Lenkou
Ouzkou
- výpověď paní Jany Mašindové
- stížnost paní Benákové
- stížnosti na vývoz kejdy v obci Běruničky

V Běrunicích dne 26. 4. 2017
……………………………………………………………
Iva Schmidová

………………………………………
Marek Mašinda

starostka

Ověřili:

Zapsala:

místostarosta

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

