Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 26
ze dne 22. 5. 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. 3/2017
4) Územní plán obce Běrunice- změna č. 1
5) VaK Nymburk - dodatek č. 1
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. 3/2017
4) ZO projednalo a vydává změnu č. 1 územního plánu obce Běrunice formou opatření
obecné povahy
5) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s firmou VaK Nymburk a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
6) ZO projednalo tyto žádosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost Města Městec Králové o finanční dar na zakoupení
elektricky polohovatelných lůžek na oddělení následné péče a to ve výši 20 000,-Kč
- ZO projednalo žádost Linky bezpečí z.s. o příspěvek na provoz v roce 2017 ve výši 5 000,-Kč.
Tuto žádost zastupitelstvo neschválilo

7) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo výši pronájmu v hostinci Kampelička ve Velkých Výklekách pro
soukromé akce na 1000,- Kč + spotřeba elektrické energie
- ZO projednalo a schválilo smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. par. 382/3
v k.ú. Velké Výkleky s Václavem Schmidem a Ivou Schmidovou za účelem opravy oplocení a
pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy
- ZO projednalo a schválilo žádost pana Jana Krátkého o prodloužení nájemní smlouvy ze dne
1.11.2016 - prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 152 na st.p.č. 205 v obci Běrunice
od 1.11.2017 o 2 roky, to je do 31.10.2019 a pověřilo starostku k podpisu dodatku ke
smlouvě o nájmu
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy DEBLICE - lesy s.r.o. k vylepšení pasek a k zajištění
a odstranění oplocenek v obecním lese Holička

Diskuze:
- starostka informovala:
- výběrové řízení na provozovnu kadeřnictví v budově obecného úřadu – nepřihlásil se žádný
zájemce
- výběrové řízení na provozovnu kosmetiky v budově obecního úřadu – nepřihlásil se žádný
zájemce
V Běrunicích dne 22. 5. 2017

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

Ověřili:

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

Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 26 ze dne 22. 5. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje:
336/26/2017 rozpočtové opatření č. 3/2017
Výsledek hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel

337/26/2017 vydává změnu č. 1 územního plánu obce Běrunice formou opatření obecné
povahy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
338/26/2017 dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě s firmou VaK Nymburk a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
339/26/2017 žádost Města Městec Králové o finanční dar na zakoupení elektricky
polohovatelných lůžek na oddělení následné péče a to ve výši 20 000,-Kč
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
340/26/ 2017 výši pronájmu v hostinci Kampelička ve Velkých Výklekách pro soukromé akce
na 1000,- Kč + spotřeba elektrické energie
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
341/26/2017 smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. par. 382/3 v k.ú. Velké
Výkleky s Václavem Schmidem a Ivou Schmidovou za účelem opravy oplocení a pověřuje
místostarostu k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
342/26/2017 žádost pana Jana Krátkého o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 1.11.2016 prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 152 na st.p.č. 205 v obci Běrunice od 1.11.2017
o 2 roky, to je do 31.10.2019 a pověřilo starostku k podpisu dodatku ke smlouvě o nájmu
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

343/26/2017 nabídku firmy DEBLICE - lesy s.r.o. k vylepšení pasek a k zajištění a odstranění
oplocenek v obecním lese Holička
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
344/26/2017 žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek na provoz v roce 2017 ve výši 5 000,-Kč
Výsledek hlasování:
7 pro
2 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- výběrové řízení na provozovnu kadeřnictví v budově obecného úřadu – nepřihlásil se žádný
zájemce
- výběrové řízení na provozovnu kosmetiky v budově obecního úřadu – nepřihlásil se žádný
zájemce

V Běrunicích dne 22. 5. 2017
……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Zapsala:

Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

