Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Bernardov č. 18, ze dne 10.6. 2016
Začátek zasedání: 19:00 hod
Přítomni:

Lubomír Koudelka
Milan Rohlíček
Zdeněk Krejčík
Mgr. Jan Pavel
Jaroslav Váša

Zápis obsahuje usnesení č. 124 až č. 131
Program zasedání:
1. Schválení programu schůze
2. Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení účetní uzávěrky 2015
4. Závěrečný účet 2015
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
6. Schválení smlouvy pro kadeřnictví
7. Schválení smlouvy k sběrným nádobám na odpad
8. Schválení dodatku č. 4/2016 k smlouvě o odpadech
9. Diskuse
10. Závěr

1. Bod programu (usnesení č. 124)
Starosta obce přečetl program zasedání, zastupitelstvo souhlasí a schvaluje program zasedání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Bod programu (usnesení č. 125)
Zapisovatelem byl navržen pan Rohlíček, zapisovatele pan Mgr. Pavel a pan Váša.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Bod programu (usnesení č. 126)
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku 2015 bez výhrad
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Bod programu (usnesená č. 127)
Starosta obce seznámil účastníky zasedání se závěrečným účtem roku 2015.
Skutečné příjmy roku 2015….2 243 519,90 Kč
Skutečné výdaje roku 2015….1 633 134,67 Kč
Saldo příjmů a výdajů….610 385,23 Kč
Obec za rok 2015 naspořila 610 385,23 Kč
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet 2015 bez výhrad.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Bod programu (usnesení č. 128)
Starosta obce seznámil účastníky zasedání se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Nejdůležitějším bodem byl závěr zprávy v tomto znění: Při přezkoumání hospodaření obce Bernardov
za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č.420//2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly.
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Bod programu (usnesení č. 129)
Schválení smlouvy mezi obcí Bernardov a paní Kateřinou Krausovou, o pronájmu nebytových prostor
určených k podnikání v budově OÚ. Paní Krausová zde bude provozovat kadeřnictví. Nájem byl
stanoven na 500,-Kč měsíčně + energie (voda, plyn, el. energie).

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Bod programu (usnesení č. 130)
Schválení smlouvy mezi SOP a.s. a obcí Bernardov, o výpůjčce plastových nádob.
Předmětem výpůjčky jsou 3 ks kontejnerů 1100 l na plasty, 3ks kontejnerů na papír.
Obec tak přebírá sběrné nádoby k dočasnému bezplatnému užívání.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Bod programu (usnesení č. 131)
Schválení dodatku č. 4/2016 k smlouvě č. 03/02 o svozu odpadu, mezi obcí Bernardov a SOP a.s.
Jedná se o rozšíření svozu plastů a papíru od 15. 5. 2016 z původního jednoho sběrného místa na
čtyři sběrná místa, a to u autobusové zastávky, u dětského hřiště, u křižovatky u čp. 15 a u čp. 28.
Četnost svozu zůstává stejná, plasty 1x týdně, papír 1x měsíčně, sklo 1x měsíčně.
Cena za poskytovanou službu (separace) se pro období od 15. 5. 2016 do 31. 12. 2016 navýší o (počet
trvale žijících obyvatel) 188x51,- Kč/období
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Bod programu- Diskuze


Starosta obce informoval- o schválení žádosti obce o přidělení pozemku pod požární nádrží. -O plánované objížďce vedoucí přes naší obec od 20. 6. 2016 do 11. 7. 2016. Připomínka pana
Váši, aby obec požádala o snížení rychlosti na 30 km/h v době objížďky.



Pan Rohlíček upozornil na hromadu suchých zbytků z pokácených túji u požární nádrže a
nabídl se, že ji traktorem odhrne na pole, kde ji hasiči mohou bezpečně spálit. Starosta tuto
nabídku uvítal a schválil.



Paní Vášová se zeptala, proč neplatí masérka nájem. Paní Vášové bylo odpovězeno, že se
jedná o službu občanům, na níž obec půjčuje bezplatně klubovnu pouze na několik hodin
měsíčně a je určena výhradně pro občany naší obce.



Pan Rohlíček navrhl, aby obecní úřad poslal žádost panu Ing. Simonovi ze Záboří nad Labem,
který zde vlastní pozemek, aby posekal trávu, která zasahuje do chodníku a znečišťuje ho.
Dále aby na svém pozemku pokácel suchou třešeň, která zasahuje nad chodník a silnici a také
je nebezpečně blízko elektrickému vedení.
Ostatní zastupitelé souhlasí. Zároveň pan Váša upozornil na třešeň u čp. 9, která také
zasahuje do drátů elektrického vedení.



Dotaz starosty pro všechny přítomné, jak jsou spokojeni se zaměstnanci obce, a zároveň řekl,
na čem pracují a jaká práce je čeká.
Ohlasy byly pouze pozitivní, že je posekaná tráva a chválena byla stání pod kontejnery.



Starosta přečetl otevřený anonymní dopis, kteří obdrželi všichni zastupitelé obce.



Debata o nákupu sestavy na dětské hřiště. Sestava zatím není koupená, ani vybraná. Limit na
sestavu je 70 000,- Kč.

Konec zasedání: 21:00 hod

Zapsal: Milan Rohlíček

Starosta obce: Lubomír Koudelka

Ověřil:

Mgr. Jan Pavel

Jaroslav Váša

