Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 24.2.2021 v 18:00
Přítomni:
Mgr. Jan Pavel
Libuše Loužilová
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Bc. Petra Jirásková – omluvena pro pracovní důvody
Petr Křelina, DiS – omluven pro pracovní důvody
Začátek 18:00
Program:
1) Zahájení zasedání
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Návrh rozpočtového opatření, rozpočtové opatření č. 1
5) Schválení dodatku č. 18 ke smlouvě o úhradě nákladů údržby
veřejného pohřebiště v Záboří nad Labem
6) Schválení dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s SOP
a.s. Přelouč
7) Projednání nákupu nové úřední desky
8) Diskuze
9) Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 44-49
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné, omluvil se za chybu v pozvánce a zahájil zasedání.
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2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele Mgr. Jana Pavla, jako ověřovatele paní Libuši
Loužilovou a Nikolu Sobkěvičovou
Návrh usnesení: Zapisovatelem veřejného zasedání je Mgr. J. Pavel, ověřovateli
jsou Libuše Loužilová a N.Sobkěvičová.
Hlasování: Pro: 3

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 44 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta přečetl body programu a dal o něm hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: Pro:3 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 45 bylo přijato
4) Návrh rozpočtového opatření, rozpočtové opatření č. 1
Starosta sdělil, že rozpočtové opatření se vztahuje k vyčlenění peněz k úhradě
faktury za aktualizace softwaru, smlouva byla projednávána na minulém
zasedání. Dále se v rozpočtovém opatření počítá s nákupem nové úřední desky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
Hlasování: Pro: 3 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 46 bylo přijato
5) Schválení dodatku č. 18 ke smlouvě o úhradě nákladů údržby veřejného
pohřebiště v Záboří nad Labem
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Starosta sdělil, že se jedná o každoročně schvalovaný dodatek. Záboří spravuje
Bernardovu téměř 40 hrobových míst.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č. 18 ke smlouvě o úhradě nákladů
údržby veřejného pohřebiště v Záboří nad Labem
Hlasování: Pro: 3 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 47 bylo přijato
6) Schválení dohody o výběru poplatků a předávání dokladů s SOP a.s.
Přelouč
Starosta sdělil, že každá obec má povinnost nakládat s vyprodukovaným
odpadem. Dohoda se vztahuje k této činnosti, kterou za obec vykonává SOp
Přelouč a.s.
Návrh usnesení:: ZO schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů
s SOP a.s. Přelouč
Hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 48 bylo přijato.
7) Projednání nákupu nové úřední desky
Starosta sdělil, že o nové úřední desce se uvažuje již delší dobu. Se zvyšujícím
se počtem povinně zveřejňovaných dokumentů přestává stávající deska stačit.
Po zrušení telefonní budky se uvolnilo místo na stěně budovy OÚ, kam by
případně nová deska byla instalována. Jedná se taktéž o reakci na zprávu
kontrolního výboru, který vybídl ke zlepšení nynějšího stavu. Nová deska bude
stát cca 12 tis. Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup nové úřední desky.
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Hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 49 bylo přijato.
8) Diskuze
Starosta informoval o situaci ohledně výměny oken. Práce byly přerušeny
z důvodu chladného počasí. Zakázka bude doplacena až po dokončení prací a
předání hotového díla.
V polovině února proběhl přezkum hospodaření obce. Audit neshledal žádné
chyby či nedostatky.
U kupované sousední nemovitosti došlo k převodu vlastnického práva na obec.
Kanalizace:
Paní Kočárníková kritizovala nákup sousední nemovitosti a zvolený typ
budoucí kanalizace a vznesla dotaz na stav ohledně kanalizace. Starosta jí
odpověděl, že probíhá podepisování budoucích smluv na zřízení služebnosti u
těch, kteří doposud smlouvu neobdrželi nebo došlo ke změně vlastnických
vztahů, dále se vzhledem ke změnám aktualizuje dokumentace k podání žádosti
o územní rozhodnutí.
9) Závěr
Starosta ukončil zasedání v 18:50

Zapsal Pavel
Ověřily Loužilová
Sobkěvičová
Mgr. Jan Pavel

