Zápis č. 06 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bernardov
Datum konání: 11. 11. 2019
Čas konání: 18:00 hodin
Přítomni:
Helena Daňková
Blanka Gajdošová
Libuše Loužilová
Mgr. Jan Pavel
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Zápis obsahuje usnesení č. 38-46.
Program
1) Zahájení zasedání
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Bernardov
5) Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
6) Rozpočtové opatření č. 3/2019 - odměna a odchodné bývalého starosty a místostarosty,
úhrada za společný školský obvod mateřské školky Kobylnice
7) Schválení účetní závěrky
8) Schválení závěrečného účtu za rok 2018
9) Volba inventarizační komise
10) Zpráva kontrolního a finančního výboru
11) Podněty občanů k sepsání strategického plánu rozvoje obce
12) Informace k SDH, koupališti, kanalizaci, územnímu plánu, drobným úpravám
čekárny a způsobu jejího využití
13) Diskuze
14) Závěr
1) Zahájení zasedání
Starosta obce Bernardov Mgr. Jan Pavel přivítal všechny přítomné občany a členy
zastupitelstva obce. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno podle § 93
odst. 1, zákona o obcích a pozvánka byla na úřední desce Obecního úřadu Bernardov
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněn na
elektronické úřední desce. Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva – viz příloha 1.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Na začátek zasedání starosta obce sdělil občanům, že novinkou pro každé zasedání je,
že bude pořizován audiozáznam ze zasedání, a to z důvodu, aby zapisovatel zápisu
měl možnost opravdu napsat to, co bylo řečeno a nebyl jen závislý na svých

poznámkách, protože je to někdy náročné. Je to ze zákona v pořádku a i v ostatních
obcích je to již standardem.
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta obce Bernardov navrhl Bc. Lucii Daňkovou jako zapisovatele dnešní
schůze a ověřovateli tohoto zápisu byly navrženy paní Blanka Gajdošová a paní
Libuše Loužilová.
Návrh usnesení č. 38:
Zastupitelstvo obce Bernardov schválilo navrženého zapisovatele Bc. Lucii
Daňkovou a ověřovatele zápisu paní Blanku Gajdošovou a paní Libuši
Loužilovou.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

3) Schválení programu zasedání
Návrh usnesení č. 39:
Zastupitelstvo obce Bernardov schválilo navržený program dnešní schůze.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 39 bylo schváleno.

4) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
Každá obec musí ze zákona mít svůj jednací řád. Ten upravuje přípravu, svolání a
průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím
přijatých usnesení, jakožto i další otázky, které souvisí s organizací a vlastním
průběhem jednání zastupitelstva. V novém jednacím řádu obce Bernardov se
jedná o drobné změny - viz příloha č. 2
Návrh usnesení č. 40:
Zastupitelstvo obce Bernardov souhlasí se schválením a přijetím nově
navrženého jednacího řádu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 40 bylo schváleno.

5) Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Starosta obce informoval, že tento sazebník úhrad stanovuje výše úhrad za
poskytování informací, které jsou standardem u všech úřadů. Tento sazebník bude
k nahlédnutí na stránkách obce Bernardov.
Návrh usnesení č. 41:
Zastupitelstvo schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 41 bylo schváleno.

6) Rozpočtové opatření č. 3/2019 – odměna a odchodné bývalého
starosty a místostarosty, úhrada za společný školský obvod
mateřské školy Kobylnice
Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2019, které se týkalo především
odměny a odchodného pro bývalého starostu a místostarostu obce Bernardov a
také úhrady za společný školský obvod Mateřské školy v Kobylnicích. - více viz
příloha 3
Návrh usnesení č. 42:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 42 bylo schváleno.

7) Schválení účetní uzávěrky
Účetní obce, paní Izajová, odprerezentovala hospodaření obce, vysvětlila
příjmovou i výdajovou část. V roce 2018 byla cílová částka rozpočtu schválena ve
výši 2 073 000 Kč a financování rozdíl mezi příjmy a výdaji do plusu, takže už v
té chvíli bylo šetřeno 408 900 Kč při schvalování tohoto rozpočtu. Během roku
2018 byly celkem schváleny 4 rozpočtové úpravy.
Takže během roku 2018 bylo uspořeno 1 085 629 Kč. Stav účtu 31. 12. 2018 byl 5
299 229, 38 Kč a u České národní banky 481 379, 15 Kč.
Návrh usnesení č. 43:
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za rok 2018.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 43 bylo schváleno.

8) Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Starosta obce informoval občany o tom, že Krajský úřad, odbor územního auditu
a kontroly, který kontroloval činnost zastupitelstva, činnost obecního úřadu, tak
našel za rok 2018 čtyři neshody. Obec je povinna přijmout nápravná opatření k
odstranění nedostatků, které byly zjištěny při přezkoumání hospodaření obce v
roce 2018. Tyto nedostatky se týkaly záměru obce, zvolení členů kontrolního a
finančního výboru, nevyplacení odchodného bývalému místostarostovi a
projednání závěrečného účtu nebylo v souladu se zákonem. Všechna tato
nápravná opatření byla přijata a nedostatky odstraněny.
Návrh usnesení č. 44:
Zastupitelstvo obce Bernardov schvaluje závěrečný účet za rok 2018 bez
výhrad.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 44 bylo schváleno.

9) Volba inventarizační komise
Starosta obce navrhl předsedy komise dokladové a fyzické a jejich členy. Jako
předsedkyně fyzické inventarizační komise byla navržena paní Helenu Daňková a
jako členi této komise byly navrženy slečna Bc. Lucie Daňkovou a Kristýna
Adamová.
Předsedkyní dokladové komise byla navržena Blanka Gajdošová a jako členi této
komise byli navrženi Ivana Dolanská a Libor Kočárník.
Návrh usnesení č. 45:
Zastupitelstvo schválilo předsedu a členy fyzické inventarizační komise v
tomto složení:
 Helena Daňková - předseda
 Bc. Lucie Daňková - člen
 Kristýna Adamová - člen
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 45 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 46:
Zastupitelstvo schválilo předsedu a členy dokladové inventarizační komise v
tomto složení:
 Blanka Gajdošová - předseda
 Ivana Dolanská - člen
 Libor Kočárník - člen

Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 46 bylo schváleno.

10)

Zpráva kontrolního a finančního výboru

Předsedkyní finančního výboru bylo zjištěno, že se komise sešla dne 8. 11. 2018
V současné chvíli finanční komisi nejvíce vadí neekonomické hospodaření
předchozího zastupitelstva. Jako příklad byl uveden nákup traktůrku za 78 000 Kč,
který má za dva roky najeto pouze 5, 44 hodiny a je už mimo záruku. Dalším
příkladem byly obleky pro hasiče asi za 50 000 Kč, zdá se jim to také
neekonimické, protože hasiči tady nefungují, a ani obleky nejsou nyní na obecním
úřadu.
Místostarostka paní Libuše Loužilová vysvětlila stanovisko hasičů tak, že
hasiči mají obleky u sebe, neboť v hasičské zbrojnici by se takto nákladné obleky
mohly poškodit.
Komisí kontrolního výboru bylo zjištěno, že zápis č. 3 ze dne z 18. 4 nebyl panem
Vášou doteď ověřen z důvodu neodpovídajícího obsahu zápisu z jednání obce,
včetně přijatých usnesení. Dále kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce
Bernardov zpřístupnění všech rozhodnutí, a to i sebemenších nákupů a oprav.
Dále je třeba vyhotovit vnitřní předpis na zakázky malého rozsahu dle zákona
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Tento požadavek vyplývá i z kontrolního
zápisu auditu.
Odpověď místostarostky Libuše Loužilové: Pan Váša nemohl podepsat zápis
jako ověřovatel zápisu vzhledem k tomu, že v době, kdy byl pořízen opravený
zápis již nebyl členem zastupitelstva – rezignace. Kopie rezignace pana Váši je
součástí opraveného zápisu 03 ze 2019

11) Podněty občanů k sepsání strategického plánu rozvoje obce
Místostarostka Mgr. Sobkěvičová informovala občany, že se zastupitelé obce
snaží společně vypracovat strategický plán rozvoje obce. Je to určitě důležitý
dokument, i třeba z důvodu, pokud by jako obec chtěli čerpat nějaké dotace, tak
leckteré výzvy existenci tohoto dokumentu přímo vyžadují.
Bylo konstatováno, že plán na dalších pět let jenom usnadní práci jak
zastupitelstvu, tak i občanům. Nebude třeba přesně v silách zastupitelstva plnit
vše, co tam bude obsaženo. Občané obce byli vyzváni, aby se zapojili do tvoření
tohoto strategického plánu svými podněty k tomu, jakým směrem by se měla obec
ubírat.
Do každé domácnosti bude doručen dotazník/anketa. Tento dotazník bude
anonymní.

12)
Informace k SDH, koupališti, kanalizaci, územnímu plánu,
drobným úpravám čekárny a způsobu jejího využití
a) Hasiči
Starosta obce informoval občany o tom, že hasiči obce Bernardov nesplňují
zákonné podmínky pro JPO (jednotku požární ochrany), co do počtu členů, ale i
vzdělání (školení, prověrek, atd.) Nejsou schopni poskytnout obci Bernardov
ochranu jako JPO. Starosta obce proto učinil dotaz na hasiče Záboří nad Labem a
na hasiče v Rozhozci, přičemž naší obci bylo sděleno, že tuto ze zákona povinnou
ochranu by nám Záboří nad Labem poskytla za 10 000 Kč, Rohozec za částku 5
000 Kč. S největší pravděpodobností budou smluvně zajištěni Hasiči Rohozec. To
ovšem nebrání tomu, aby sdružení dobrovolných hasičů fungovalo i nadále.
Zastupitelka obce, paní Helena Daňková, sdělila, že se byla ptát na hasičském
záchranném sboru v Kutné Hoře. Tam jí bylo řečeno, že hasiči Bernardov mají
oficiálně pouze šest členů. Byli registrováni od roku 2012, fungovali správně do
roku 2014, nefungují tedy od roku 2015, neboť chybí hlášení. Je třeba navýšit
počet členů, a aby starosta hasičů procházel pravidelnými školeními. Občanům
byla nabídnuta možnost se přihlásit k hasičům, stejně tak jako přihlásit jejich
ratolesti, a to již od tří let věku.
b) Koupaliště
Starosta obce poděkoval paní Blance Gajdošové, zastupitelce obce, i panu
Trojanovi, kteří kolem koupaliště posekali a uklidili. Na únorovém zasedání obce
roku 2019 byl schválen záměr o koupi pozemku – močidel, které sloužily jako
hráz proti záplavám. Minulé zastupitelstvo uznalo jednomyslně za vhodné, že by
nebylo od věci tento pozemek odkoupit. Po rozpadu předešlého zastupitelstva se
smlouva nestihla projednat.
Byl pozván architekt na konzultaci a byl osloven i pan Menza ze stavebního úřadu
Záboří nad Labem. Oba tito oslovení odborníci se shodli na tom, že tyto pozemky
krizové zóny by bylo mimořádně vhodné, aby obec vlastnila
c) Kanalizace
Dne 30. 10. 2019 proběhla schůzka s panem Ing. Recem, který dělal projekt, v
budově obecního úřadu. Přítomní byli všichni členové zastupitelstva. Jednalo se o
možnostech dalšího postupu akce kanalizace a případných změnách a nových
možnostech u dotačních programů.
Momentálně jsou dotace ukončeny z evropského fondu od minulého roku. K
dotování kanalizací navázalo ministerstvo životního prostředí, národní fond
životního prostředí. Každý ten dotační program má jiné podmínky. Ve změněném
národním fondu životního prostředí výrazně pomáhá připravenost akce, to
znamená ocenění více body, pak je i hladší průběh pro získání dotací. Tato výzva
vyžaduje pravomocné rozhodnutí a minimálně dokumentaci pro stavební povolení,
poté se teprve obec dostane do seznamu žadatelů.

Staré dotační tituly skončily, nebo dobíhají a není v silách obce termíny stihnout.
Nikdo neví, jak to bude v budoucnu. Je jisté, že se neustále zmenšuje objem
prostředků, které stát poskytuje.
Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo pro variantu gravitační kanalizace, bylo by
možné použít část zaplaceného projektu, který je již zpracován. Jedná se o části,
kde se řeší podloží. Tedy použila by se více jak polovina vypracovaného projektu
a doplnila by se o část gravitační kanalizace. Za přepracování by to bylo plus
mínus šedesát tisíc korun. Podmínky na evropské peníze pro období 2021-2027
nejsou zatím známy, nikdo není schopen říci, jaké budou.
V případě rozhodnutí se pro jinou variantu kanalizace, by obec musela požádat o
změnu plánu rozvoje kanalizace. Obec by musela znovu zažádat o novou variantu,
a ta předchozí by se musela stáhnout. Ing. Rec Zopakoval znovu všechny výhody
i nevýhody každé z kanalizací. Řekl, že ať se rozhodneme, jak se rozhodneme, tak
to bude dobře.
Znovu se tu oprášila myšlenka domácích čistíren odpadních vod. Jednalo by se o
decentralizovaný systém. Toto je teď zrealizováno v obci Starkoč. Starosta obce
Starkoč pořádá přednášky na toto téma, ale z důvodu velkého zájmu je kapacita
přednášek naplněna. V lednu by měla být ještě jedna přednáška, naše obec je
vedena jako náhradník. Bohužel, tyto dotace skončily v červnu 2019. Obec
obdržela odpověď z ministerstva, které sdělilo, že se uvažuje pro malé obce o
decentrální systém, který je naplánovaný do konce letošního roku.Je to možnost
pro malé obce, jak se nezadlužit, nebo alespoň ne tolik.
d) Územní plán
Bylo konstatováno, že na územním plánu se nepracovalo od června roku 2018.
Poté byl poslán návrh na zpracování územního plánu. Obec přestala komunikovat
s Ing. Petrů. Nové zastupitelstvo nyní s Ing. Petrů komunikuje. S Ing. Petrů je
domluvená schůzka na den 13. 11. 2019, kde budou zaktualizovány ceny a
domluví se společně na dalším postupu. Tím, že nebyla podána žádná žádost ani
objednávka již na tom územním plánu, tak ji nikdo nezpracoval.
e) Drobné úpravy čekárny a způsob jejího využívání
Obec má spoustu zahradní techniky, jsou to nějaké sekačky, křovinořezy,
traktůrek, která není kam dát. Vyvstal proto takový nápad drobné úpravy čekárny,
která je rozdělená na dvě části. Menší část čekárny dnes slouží jako sklad
zahradní techniky, ve větší části jsou umístěny dvě lavičky pro čekání občanů na
autobus. Jelikož obec nechce připravit občany o možnost čekat na příjezd
autobusu, menší prostor by tedy sloužil jako čekárna a větší prostor by sloužil
právě jako místo pro uskladnění zahradní techniky, včetně traktůrku, který v
současné chvíli není kam dát.

13)
Diskuze - vysvětlení platů zastupitelů, návrh na rozšíření
služeb občanům o kadeřnictví

Starosta objasnil, proč obec má dva místostarosty, a proč to obec nepoškozuje.
Celá léta předtím to fungovalo tak, že byl pouze jeden místostarosta, který měl 9
600 Kč v hrubém měsíčně. Běžný zastupitel měl 2 100 Kč v hrubém, a když se
sebralo 1 000 Kč z platu starosty, což v součtu činí 12 700 Kč. Tato částka
děleno dvěma je 6 350 Kč. Nakonec se to zvedlo na každým o 150 Kč. Výsledek
je ten, že prakticky za ty samé peníze, jako byly předtím na jednoho místostarostu
a jednoho člena, jsou dnes 2 místostarostové a ta částka je vlastně pořád de facto
stejná. Jsou to tedy ty samé peníze, jen jiným způsobem přerozděleny.
Starosta obce zmínil možnost zajistit službu kadeřnice. Byla oslovena paní
Horáčková. Občané se budou moci vyjádřit k tomuto tématu v dotazníku. Totéž
platí i pro
Paní Koudelková vznesla dotaz na činnost petičního výboru v současnosti.
Paní Daňková jí odpověděla, že petiční výbor již neexistuje, protože skončila jeho
činnost podepsáním petice.
Pan Kalousek vznesl dotaz na opravu značek v obci a odstranění vraku
automobilu od koupaliště. Paní místostarostka Loužilová mu odpověděla, že
značky se řeší s pojišťovnou, protože to je následek dopravní nehody.
Pan Drahovzal vznesl dotaz na řešení dopravní situace u nich v ulici, auta tam
jezdí neoprávněně velkou rychlostí. OZ bere na vědomí.
Rozsvícení vánočního stromu proběhne dne 30. 11. od 15:30 hodin před budovou
obecního úřadu.
Čipování psů proběhne 20. 11. nebo 21. 11. 2019 mezi 14:00 hodin až
16:00 hodin před obecním úřadem. Který den čipování psů proběhne, bude ještě
upřesněno obecním rozhlasem.

14)

Závěr

Závěrem starosta jménem obce poděkoval všem přítomným za účast a rozloučil se
s nimi.

Čas ukončení: 20:25 hodin.
Zapisovatel:
Bc. Lucie Daňková
Ověřovatelé:
Blanka Gajdošová
Libuše Loužilová
Starosta:
Mgr. Jan Pavel

