Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 14.10.2020
Přítomni:
Mgr. Jan Pavel
Libuše Loužilová
Bc. Petra Jirásková
Petr Křelina DiS
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Znění upraveného programu:
1) Zahájení zasedání
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Projednání závazné objednávky na nutné úpravy webových stránek obce
5) Projednání závazné objednávky na administraci žádostí o dotaci na
kanalizace
6) Projednání záměru odkoupení pozemku pod kioskem od Města KH
7) Projednání závazné objednávky na výměnu oken
8) Návrh rozpočtového opaření č. 4, rozpočtové opatření č.4
9) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a.s., parc. č. 1106/8, k.ú. Bernardov
10) Diskuze
11) Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 16-23
Zahájení: 18:00
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné na zasedání.
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2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatelku Mgr. Nikolu Sobkěvičovou, jako ověřovatele navrhl pana
Petra Křelinu, Dis a paní Bc. Petru Jiráskovou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako zapisovatele zápisu paní Mgr. Nikolu Sobkěvičovou a
ověřovatele zápisu pana Petra Křelinu, Dis a paní Bc. Petru Jiráskovou .
Hlasování:

Pro: 5 Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení č. 16 bylo schváleno
3) Schválení programu zasedání
Starosta navrhl do programu přidat bod: Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., parc. č. 1106/8, k.ú. Bernardov
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplněný program zasedání.
Hlasování:

Pro:5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.
4) Projednání závazné objednávky na nutné úpravy webových stránek obce
Starosta objasnil nutnost úprav webových stránek obce. V souvislosti s účinností zákona o
přístupnosti je nutné webové stránky obcí předělat tak, aby byl obsah mimo jiné čitelný
čtečkami pro nevidomé. Dále dojde k revitalizaci webových stránek, možnost zasílání aktualit
do mailu nebo formou sms, atd., cena úprav činí 31 tis bez DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje závaznou objednávku na úpravy webových stránek obce.
Hlasování:

Pro:5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
5)Projednání závazné objednávky na administraci žádostí o dotaci na kanalizace
Starosta sdělil, že po konzultacích s několika dotačními společnostmi a na základě referencí
byla navázána spolupráce s firmou LK Advisory s.r.o., která bude zpracovávat žádosti o
dotaci ohledně kanalizace.
Návrh usnesení: ZO schvaluje závaznou objednávku na administraci žádostí o dotaci na
kanalizaci
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Hlasování:

Pro:5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
6) Projednání záměru odkoupení pozemku pod kioskem od Města KH
Starosta sdělil, že započala jednání s Městem Kutná Hora ohledně obecního kiosku na
pozemku Města. Obec by ráda černou stavbu zlegalizovala, proto je nutný odkup pozemku
pod stavbou, v opačném případě by bylo nutné černou stavbu zlikvidovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr odkoupení pozemku pod kioskem od Města KH
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno

7) Projednání závazné objednávky na výměnu oken
Starosta objasnil nutnost výměny oken na OU. Okna již nejsou v dobrém stavu. Netěsní a
zatéká jimi.
Byly osloveny tři firmy, byla vybrána firma TACHO z Kutné Hory. Do Vánoc by měla být
výměna zrealizována.
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednávku na dodání a výměnu oken firmou TACHO.
Hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno
8) Návrh rozpočtového opaření č. 4, rozpočtové opatření č.4
Starosta požádal paní Loužilovou o rozebrání rozpočtového opatření. Jde mimo jiné i o
navýšení rozpočtu o částku, která bude vyplacena SDH Záboří nad Labem za poskytnutí
požární ochrany obci nebo částka, která uhradí modernizaci webových stránek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: Pro:5

Proti:0

Usnesení č. 22 bylo schváleno

Zdržel se:0
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9) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce a.s.- parc.č. 1106/8
Jedná se opět o zřízení odběrného místa, připojení vede přes obecní pozemek.. Obci byla
vyplacena jednorázová náhrada 1000 Kč za zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ distribuce a.s.
- p.č. 1106/8
Hlasování: Pro:5

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 23 bylo schváleno
10) Diskuze
Dotaz paní Kosinové: Jaké stavební práce probíhají za vsí „u bažantárny“? Starosta
odpověděl, že se jedná o výstavbu meteorologické stanice u silnice první třídy směrem na
Pardubice. S obcí byl řešen překop obecní komunikace kvůli přívodu elektrického proudu a
její navrácení do původního stavu.
Paní Kosinová dále zmínila chátrající stav budovy obecního úřadu - odpadající dlaždičky na
soklu, špatný stav žebříku a úřední desky. Starosta sdělil, že drobné opravy nemovitosti budou
zadány zedníkovi, k úřední desce sdělil, že po odvozu telefonní budky bude uvolněno místo
na fasádě budovy a mohla by se pořídit deska nová, umístěna právě zde.
Dále paní Loužilová vysvětlila dopad Covid krize na rozpočet obce. Rozpočet obce je snížen
o 20 % na daních, navýšen pak kompenzačním bonusem 1200 Kč na obyvatele. Dále byla
veřejnost informována ohledně revitalizace místa u studánky, začala jednání se správcem
městských pozemků, který by se podílel na úpravě místa u studánky v relaxační zónu.
11) Závěr
Starosta se se všemi rozloučil v 19:50
Zapsala Mgr. Nikola Sobkěvičová
Ověřil:
Bc. Petra Jirásková
Petr Křelina, Dis
Mgr. Jan Pavel
starosta obce

