Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bernardov č. 26 ze dne 6. 3. 2017
Přítomni: Lubomír Koudelka
Milan Rohlíček -omluven
Jaroslav Váša
Zdeněk Krejčík
Mgr. Jan Pavel
Zápis obsahuje usnesení č. 176 až č.184
Začátek zasedání v 19,00 hod.
Program: 1)Schválení programu
2)Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3)Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
4)Žádost pana Olivy
5)Žádost o příspěvek na BABY BOX
6)Žádost o nákup hasičských uniforem
7)Žádost o uvolnění prostředků na nákup tiskárny a počítače
8) Úprava veřejného osvětlení
10) Diskuse

Usneseni č. 176) Obecni zastupitelstvo schvaluje program
Schválení : 4-0-0
Usneseni č. 177) Obecni zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem p. Koudelku, ověřovatele zápisu
pana Mgr. Pavla a pana Krejčíka.
. Schválení : 4-0-0

Usneseni č. 178) Obecní zastupitelstvo schvaluje předsmlouvu o zřízení věcného břemene
v lokalitě Panský dvůr
Schválení : 4-0-0

Usneseni č. 179) Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost pana Olivy k používání obecních
kontejnerů na papír a plasty
Schválení : 4-0-0
Usneseni č. 180) Obecní zastupitelstvo neschvaluje příspěvek na Baby box.
Schválení : 0-4-0
Usneseni č. 181) Obecní zastupitelstvo neschvaluje nákup nových uniforem pro hasiče.
Schválení :1-1-2
.

Usneseni č. 182) Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo částku 25000Kč na nákup nového
počítače a tiskárny.
Schválení : 4-0-0
Usneseni č. 183) Zastupitelstvo schvaluje dobu osvětlení v obci od 4.30h do 22.30, v době
denního svitu se automaticky světla přepnou.
Schválení : 4-0-0
Usneseni č. 184) .Zastupitelstvo odsouhlasilo jedno ze světel na přechodu pro chodce (z
úsporných důvodů)vypnout.
Schválení : 4-0-0
Diskuze:

V diskusi vystoupila pani Daňková, vznesla spoustu námitek proti starostovi.
(V obci se pořád nic nedělá, dětské hřiště, pro tak málo dětí je zbytečné vyhazování
peněz naproti tomu je v obci důležité zřídit mateřskou školku. Další zbytečná věc jsou
hasiči, kteří dělají v obci jen maškarádu) Pan Mazač oponoval paní Daňkové tím že
starosta v obci není sám, ale má k dispozici 4 členy zastupitelstva. Starosta upozornil
paní Daňkovou na skutečnost, že je povinností obce udržovat požární jednotku, a
zároveň jí i patřičně vybavit.
Dále pan Váša upozornil na předčasné vybírání peněz za svoz KO.
Starosta informoval:
18. 3. 2017 bude v obci probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
V dubnu-květnu by se měla uskutečnit brigáda na dětském hřišti.
18.3-20. 3. 2017 proběhne v obci revize a čištění komínů.
Dále starosta informoval o skutečném množství vyprodukovaných odpadech za rok
2016.
Starosta ukončil zasedání v 21.10 hod.
Zapsal: Lubomír Koudelka

Starosta: Lubomír Koudelka

Ověřil: Zdeněk Krejčík

Mgr. Jan Pavel

