Zápis č. 02 ze zasedání obecního zastupitelstva obce
Bernardov ze dne 28. 2. 2019
Přítomni: Lubomír Koudelka
Lenka Kosinová
Jaroslav Váša
Zdeněk Krejčík
Libuše Loužilová
Zápis obsahuje usnesení č. 12 až č. 16
Začátek zasedání v 18,00 hod.
Program: 1)Schválení programu
2) Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení změny územního plánu
4) Schválení nákupu počítačů
5) Schválení finanční částky na obnovu kanceláří
6) informace o kultuře v obci
7) informace o stavu koupaliště
8) informace o odpadech 2018
9) informace kontrolního výboru
10) Diskuze
11) Závěr

Usneseni č. 12) Obecni zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Schválení : 5-0-0
Usnesení č. 13) Obecni zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem p. Koudelku, ověřovatele
zápisu pana Krejčíka a paní Loužilovou.
Schválení : 5-0-0
Usnesení č. 14) Obecní zastupitelstvo schvaluje změny v zadání územního plánu.
Schválení : 5-0-0
Usnesení č. 15) Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup jednoho počítače pro místostarosty
v ceně 12882 Kč.
Schválení : 5-0-0
Usnesení č. 16) Obecní zastupitelstvo, na nátlak některých obyvatel,odložilo návrh starosty
,a to- uvolnit 150000kč na obnovu kanceláří na obecním úřadě.
Bod 6.)Paní Loužilová informovala obyvatelé o připravovaných kulturních akcí.
Bod 7) Pan Krejčík informoval obyvatele o stavu koupaliště, a na základě jeho
informací se obecní zastupitelstvo dohodlo odkoupit pozemek,který pomůže
vyřešit problémy, které se koupaliště týkají. Na odkoupení tohoto pozemku
bude zveřejněn záměr obce.
Bod 8)Pan starosta informoval obyvatele o odpadech za rok 2018. Čerpal z hlášení
o produkci a nakládání s odpady za rok 2018.
Bod 9) Pan Váša předseda kontrolního výboru přednesl nedostatky, které zjistil.

a)dosud nebyla zveřejněna jména členů výborů na webových stránkách.
Na tomto základě starosta požádal paní Loužilovou ,aby věc dala do patřičného
pořádku.
b)Konstatoval, že není schválená tlaková kanalizace. Opíral se o to, že nikde
v zápisu není psáno doslova TLAKOVÁ KANALIZACE, ale jen odkanalizování
obce.
Starosta to nepřijal s tím, že u každého zápisu je doložena příloha, která se
konkrétně schvalovala, a tam je nezaměnitelně dáno, že jde o ČOV a
TLAKOVOU KANALIZACI.
Bod 10) Diskuze:
V diskuzi se starosta omluvil občanům za některé výroky, které použil při
druhém veřejném jednání o odkanalizování obce.
Dále starosta přednesl občanům, že nás čekají větší investice do zateplení
budovy obecního úřadu (nová okna,topení,zateplení budovy novým
opláštěním). Dále sdělil, že bude lepší tuto investici rozdělit do třech fází
(každý rok jednu).
Na návrh občanů – vyvážet přeplněný kontejner na papír častěji,
konstatovalo obecní zastupitelstvo, že je to jen přechodné období a že
častější vy vážení by vyšlo draho.
Bod 11) Závěr.
Zasedání bylo ukončeno starostou v 20.30 hod.

Zapsal: Lubomír Koudelka

ověřil: Zdeněk Krejčík
Libuše Loužilová

Starosta Lubomír Koudelka

