Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 15.01.2020
Čas zahájení : 18:02
Přítomni:
Mgr. Jan Pavel
Libuše Loužilová
Helena Daňková
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Blanka Gajdošová

Zápis obsahuje usnesení č. 58-66
1) Zahájení zasedání
Starosta uvítal přítomné a otázal se zastupitelů na námitky k zápisu z předchozího zasedání. Žádný ze
zastupitelů neměl námitek.

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele Mgr. Nikolu Sobkěvičovou. Jako ověřovatele navrhl Helenu
Daňkovu a Blanku Gajdošovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Pro: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 58 bylo schváleno.

3) Schválení programu zasedání
Starosta navrhl doplnit program o bod č. 9) schválení výše odměny starosty dle novelizovaného
nařízení vlády upravující výše odměn a bod 10) schválení střednědobého rozpočtového výhledu na
2021-2022. Starosta dal hlasovat o znění programu zasedání doplněné o body 9) a 10).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program zasedání.
Pro: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 59 bylo schváleno.
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4) Schválení vnitřních směrnic obecního úřadu
Jde dohromady o tři vnitřní směrnice, z čehož nejdůležitější a zastupitelstvem nejdiskutovanější je
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obecním zastupitelstvem byla konzultována
a bylo o ní mnohokrát hovořeno. Druhá směrnice upravuje tvorbu vnitřních předpisů, pro vnitřní
potřeby úřadu. Třetí směrnice upravuje vedení obecní pokladny. Jedná se o interní dokumenty. Pan
Váša vznesl dotaz ohledně částky a frekvence odepisování a uvedl příklad z MěÚ KH, kde dle jeho
informací starosta disponuje částkou 50 tis Kč. Starosta citoval ustanovení směrnice a konstatoval, že
některé obce stanovují i vyšší částku než je 300 tis. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnice obecního úřadu.
Pro: 3

Proti:1

Zdržel se: 1

Paní Daňková by ráda doplnila, proč hlasuje proti. Důvodem je, že se jí nelíbí, že jeden člověk bude
moci sám rozhodovat o zakázkách do výše 300 tis. Kč.
Usnesení č. 60 bylo schváleno.

5) Schválení dodatku ke smlouvě SOP Přelouč
Starosta objasnil obsah dodatku. Jedná se o dodatek č. 1, jde o aktualizaci smlouvy s SOP Přelouč,
jedná se aktualizaci cen a také počtu obyvatel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 smlouvy s firmou SOP Přelouč.
Pro: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 61 bylo schváleno.

6) Schválení způsobu nakládání s oleji v domácnosti, bio odpad.
Od roku 2020 je potřeba, aby obec zajistila likvidaci upotřebených jedlých tuků a olejů. Zastupitelstvo
se rozhodlo pro variantu, že SOP Přelouč poskytne jednu popelnici 240l, postavenou u obecního
úřadu, která se jednou za tři měsíce případně dle potřeby vyveze. Olej je třeba vkládat v uzavřené PET
láhvi. Dále je třeba zajistit vývoz BIO odpadu celoročně. Firma SOP Přelouč toto zajišťuje tak, že
bude jednou za měsíc v zimním období, tedy od listopadu do března, vyvážet hnědé popelnice od
občanů, konkrétní datum zatím není známo, v našem případě jde už pouze o období únor a březen,
v dalších měsících bude klasicky vyváženo co 14 dní, jedná se o dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou
SOP Přelouč. Pan Váša dotazoval cenu vývozu – starosta mu odpověděl, že zatím zdarma. Paní
Gajdošová zmínila variantu svozu olejů spolu s bio odpadem, starosta sdělil, že toto je vzhledem k
umístění obce (kopeček, silnice I.třídy) nepraktické. Byla zmíněna i možnost obecního kontejneru,
jako již bývalo. Starosta navrhl momentální řešení vyzkoušet, a pokud nebude takový provoz
vyhovovat, může se případně v příštím období zvolit jiná varianta.
Návrh usnesení:

Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 smlouvy s firmou SOP Přelouč (oleje a bio odpad).
Pro: 5 Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 62 bylo schváleno.
7) Schválení zadání výběrového řízení na zpracování územního plánu
Naše obec nemá platný územní plán, přestože nějaká jednání již proběhla, územní plán doposud
zpracován nebyl. Zhotovení ÚP bude zakázka malého rozsahu, dojde tedy k oslovení tří projektových
kanceláří a na základě jejich nabídky bude firma vybrána. Předpokládaná hodnota je 200 tis. Pan Váša
namítl, že již před lety smlouvu podepisoval.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání výběrového řízení na zpracování ÚP.
Pro: 5 Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 63 bylo schváleno.
8) Schválení žádosti o dotaci na zhotovení ÚP

Jakmile obec obdrží odpovědi od oslovených kanceláří a jednu zvolí, požádá o dotaci na
zhotovení ÚP od MMR. Žádosti se podávají cca do poloviny února.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na zhotovení ÚP.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 64 bylo schváleno.

9) Schválení odměny starosty
Dle novelizovaného znění vládního nařízení se zvyšuje odměna uvolněným i neuvolněným starostům,
po zaokrouhlení na celé stokoruny se zvyšuje odměna starostovi na 12,900 Kč. Jde o minimální
možnou odměnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje novou výši měsíční odměny starosty 12.900,- s platností od 15.1.2020.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 65 bylo schváleno.

10) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2021-2022
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Střednědobý výhled visel na úřední desce spolu s návrhem rozpočtu, tudíž se s ním každý mohl
seznámit. V dokumentu je hovořeno o předpokládaných příjmech a předpokládaných výdajích obce.
Pan Váša dotazoval předpokládané příjmy, starosta mu částku zodpověděl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2022.

Pro: 5

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 66 bylo schváleno.

11) Diskuze
Starosta upozornil na akci ohledně vyčištění žumpy na pozemku pana Milíka, kterou provede
firma VHS. Akce proběhne v únoru. Starosta požádal paní Daňkovou o navedení řidiče VHS
na dané místo. Paní Nesládková a pan Kolínský namítli finanční spoluúčast občanů, kteří
splašky do dané žumpy svádí. Bude konzultováno a zjišťováno zastupitelstvem.
Obec čeká uzavření smlouvy s jinou obcí ohledně zajištění JPO. Již máme nabídku od obce
Sv. Mikuláš nebo Záboří nad Labem, starosta ještě zkusí zjistit podmínky záštity obcí
Zdechovice. Na příštím zasedání bude schválena konečná smlouva s vybranou obcí.
Diskuze probíhala k tématu územního plánu. Na dotaz pana Dobrovolného ohledně
zpracování faktického stávajícího stavu případně budoucího plánovaného stavu obce starosta
upozornil na to, že ještě budou probíhat nějaká společná jednání, kdy se k podobě územního
plánu budou moci občané vyjádřit. Pan Kolínský namítl svůj telefonický hovor s paní Ing.
Petrů, jehož nahrávku nabídl přehrát, která mu údajně sdělila informace, že smlouva na
zhotovení územního plánu byla sepsána. Dále mu paní architektka sdělila, že předmět
smlouvy nedokončila, jelikož s ní údajně obec nespolupracovala. Pan Kolínský dále citoval
zápis ze zasedání z léta loňského roku, kde Sobkěvičová vznesla dotaz ohledně územního
plánu a panem Koudelkou bylo sděleno, že územně plánovací dokumentace je hotová. Paní
Loužilová, která zasedání zapsala, tedy v zápise tvrdí, že územně plánovací dokumentace
existuje. Pan Kolínský nesouhlasil, dle něj byly v zápise nesrovnalosti a několikrát formou
SMS žádal paní Loužilovou o nápravu. Paní Loužilová namítla, že zapsala, co bylo řečeno.
Pan Kolínský se dále dožadoval odpovědi, zda je smlouva na zhotovení ÚP již sepsána nebo
není. Paní Loužilová reagovala citací z mailové korespondence s paní Ing., kde je psáno, že
smlouva na zhotovení ÚP podepsána nebyla. Starosta celou věc ukončil tím, že je zajímavé,
že má každý z nás od stejné osoby jiné informace a že toto bude ověřeno. Dále se pan
Kolínský kriticky vyjádřil ke způsobu, jakým mu zastupitelstvo odpovědělo na jeho žádosti o
informace, a dále nabídl zastupitelstvu bezplatnou formu spolupráce.
Starosta dále hovořil o účasti na semináři ohledně DČOV v obci Starkoč, začátkem února.
K DČOV vyjádřila své zamítavé stanovisko paní Kočárníková, také pan Mazač a pan
Kalousek, stejně tak pan Kolínský.
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Pan Váša vznesl dotaz na sdělení pozemkovému úřadu z minulé schůze. Jedná se pouze o
převedení pozemku Pozemkového úřadu na Povodí Labe, které tento pozemek již spravuje,
starosta tuto věc s úřady již vyřídil.
Starosta ukončil zasedání a se všemi se rozloučil.
Konec v 19.34.

Zapsala

Sobkěvičová,

ověřila

Daňková,
Gajdošová

Starosta obce: Mgr. Jan Pavel

