Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 31.01.2020 v 18:00
Přítomni:
Mgr. Jan Pavel
Libuše Loužilová
Helena Daňková
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Omluvena:
Blanka Gajdošová

Znění upraveného programu:
1) Zahájení zasedání
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Schválení dofinancování akce zhotovení územního plánu
5) Schválení výše finančního obnosu, se kterým může starosta samostatně nakládat
6) Projednání zprávy kontrolního výboru
7) Doplnění usnesení č. 52 z roku 2019
8) Doplnění usneení č. 56 z roku 2019
9) Diskuze
10) Závěr

Zápis obsahuje usnesení č. 67-71

Zahájení: 18:00
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné na zasedání a vyzval ostatní zastupitele ke vznesení případných námitek
k zápisu z minulého zasedání. Nikdo neměl námitek. Starosta vysvětlil nepřítomnost paní Gajdošové,
byla omluvena z pracovních důvodů.

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatelku Mgr. Nikolu Sobkěvičovou, jako ověřovatele navrhl paní Helenu
Daňkovou a paní Libuši Loužilovou.
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Návrh usnesení: ZO schvaluje jako zapisovatele zápisu paní Mgr. Nikolu Sobkěvičovou a ověřovatele
zápisu paní Helenu Daňkovou a Libuši Loužilovou.

Hlasování:

Pro: 4 Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení č. 67 bylo schváleno

3) Schválení programu zasedání
Starosta navrhl doplnit program o zprávu kontrolního výboru, dále o doplnění/upřesnění usnesení č. 52
a 56 z roku 2019. Bod ohledně schválení výše finančního obnosu, se kterým může starosta samostatně
nakládat navrhl starosta neprojednávat, vzhledem k tomu, že auditorem bylo namítnuto, že jde o
nadbytečnou úpravu vzhledem k existenci směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání doplněný o body – 6) Projednání zprávy kontrolního
výboru, 7) Doplnění usnesení 52 z roku 2019, 8) Doplnění usnesení 56 z roku 2019, a dále bod č. 5)
nebude projednáván.

Hlasování:

Pro:4

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

4) Schválení dofinancování akce zhotovení územního plánu
Starosta osvětlil bod. Jedním z dokladů, který je třeba přiložit k žádosti o dotaci na zhotovení
územního plánu, je i doklad o tom, že je obce připravena tuto akci dofinancovat.
Návrh usnesení:ZO schvaluje dofinancování akce „Zhotovení územního plánu“

Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 69 bylo schváleno

5)Schválení výše finančního obnosu, se kterým může starosta samostatně nakládat
Bod nebyl a nebude projednáván.

6) Projednání zprávy kontrolního výboru
Paní Daňková jako předsedkyně kontrolního výboru přečetla zprávu kontrolního výboru, k této zprávě
se vyjádřil pan Koudelka, který osvětlil chybějící hasičské vybavení a pilu, oboje má doma, jako již
kolikrát říkal, a připraví k předání. Dále proběhla výměna názorů ohledně hasičů, mezi panem
Koudelkou a paní Daňkovou, pan Koudelka přiznal své nedbalé chování ohledně hlášení hasičů, avšak
s tímto do budoucna přislíbil součinnost starostovi. Dále byly starostou a místostarostkami vysvětleny
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zprávou vytýkané body a starosta na základě chystaných legislativních změn informoval o potřebě
rekonstrukce webových stránek obce, které bude možno upravit pro větší informovanost občanů. Paní
Sobkěvičová dodala, že dle jejího názoru jsou občané dostatečně informování, formou pozvánek,
zasedání jednou měsíčně, aktualit webu i prostřednictvím informační desky.

7) Doplnění usnesení 52 z roku 2019
Na základě doporučení auditu navrhl starosta doplnit usnesení č. 52, a to o přesnou částku 363,968,-.

Návrh usnesení:ZO schvaluje dodatek k usnesení ZO č. 52 z roku 2019. Nově zní: „ZO schvaluje
rozpočet pro rok 2020, s přebytkem 363,968,- Kč.“

Hlasování: Pro:4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 70 bylo schváleno

8) Doplnění usnesení 56 z roku 2019
Starosta navrhl doplnit toto usnesení o přesně vymezené období. Pan Koudelka namítl již členství ve
Svazku obcí Přeloučska, paní Sobkěvičová sdělila, že předmětem činnosti tohoto svazku je dle jejího
názoru odpadové hospodářství členských obcí, což je rozdíl oproti MAS. Starosta připomněl výhody
členství v MAS.

Návrh usnesení:ZO schvaluje dodatek k usnesení ZO č. 56 z roku 2019. Nově zní: „ZO schvaluje
zařazení správního území obce Bernardov do územní působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. v období
2021-2027.“

Hlasování:

Pro:4

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 71 bylo přijato.

9) Diskuze
V diskuzi starosta informoval o auditu krajského úřadu, který ten den probíhal, dále oznámil výběr
zhotovitele územního plánu, kterým na základě nejnižší ceny bude Ateliér Aurum. Starosta se s panem
Milíkem domluvil na průběhu čištění septiku firmou VHS, kdy pan Milík nabídl přípravné práce k této
akci. Pan Koudelka připomněl zastupitelstvu nutnost podat majetkové přiznání. Starosta informoval
ohledně účasti místostarostek na semináři k DČOV, na základě čehož proběhla v místnosti výměna
názorů ohledně DČOV.

10) Závěr
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Starosta se se všemi rozloučil v 19:30.

Zapsala:

Mgr. Nikola Sobkěvičová

Ověřila:

Libuše Loužilová
Helena Daňková

Mgr. Jan Pavel
starosta obce

