Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 20.1.2021 v 18:00
Přítomni:
Mgr. Jan Pavel
Libuše Loužilová
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Bc. Petra Jirásková
Petr Křelina, DiS
Začátek 18:00
Program:
1) Zahájení zasedání
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Projednání smlouvy o poskytnutí práv k užívání software s Alis
spol. s.r.o
5) Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na ÚP
6) Diskuze
7) Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 40-43
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání.
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele Mgr. N. Sobkěvičovou, jako ověřovatele Bc.
Petru Jiráskovou a Petra Křelinu, DiS
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Návrh usnesení: Zapisovatelem veřejného zasedání je Mgr. N. Sobkěvičová,
ověřovateli jsou Bc. Petra Jirásková a pan Petr Křelina.
Hlasování: Pro: 5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 40 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta přečetl body programu a dal o něm hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: Pro:5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 41 bylo přijato
4) Projednání smlouvy o poskytnutí práv k užívání software s Alis spol.
s.r.o
Starosta sdělil, že spolupráce s firmou Alis trvá již desítky let a smlouva spočívá
v zajištění nových aktualizací potřebných software programů, jedná se o
jednorázovou částku 19 tis.,- a následně každoroční poplatek 4.300,Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software
s Alis spol. s.r.o
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 42 bylo přijato
5) Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace na ÚP
Starosta sdělil, že minulý rok touto dobou bylo zažádáno o poskytnutí dotace na
ÚP od MMR, pro velký počet žadatelů o dotace však obec skončila cca 10 pod
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čarou a dotaci nezískala, stala se náhradníkem, na kterého se koncem prosince
po doplnění a aktualizaci žádosti dostalo finančních prostředků. Začátkem ledna
obec obdržela dokument o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dotace činí cca 117 tis,-, asi 2/3 z celkové ceny pořízení ÚP.
Návrh usnesení: ZO schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
na pořízení ÚP.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 43 bylo přijato
6) Diskuze
Starosta informoval o seznámení se s novou majitelkou nemovitosti, kterou
prodával pan Vomastek. Dále že práce na výměně oken začnou koncem ledna.
V první polovině února proběhne audit hospodaření obce, do té doby bude
zapravení oken hotovo.
7) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 18:20

Zapsala Sobkěvičová
Ověřili Křelina
Jirásková

Mgr. Jan Pavel

