Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 19.5.2021 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 záměru obce směnit část pozemku p.č. 383/1 o výměře
cca 500 m2 ve vlastnictví města KH za pozemek p.č. 1109 o výměře
579 m2 ve vlastnictví obce Bernaradov
5. Projednání žádosti o dotaci Středočeského kraje na výměnu
otopného systému na OÚ
6. Projednání výběru zhotovitele na výměnu otopného systému na
OÚ
7. Seznámení a projednání výsledků kontroly MV ČR
8. Projednání nápravných opatření
9. Dodatečné schválení zápisu ze zasedání ze dne 10.6.2020
10. Návrh rozpočtového opatření 2/2021 a rozpočtové opatření 2/2021
11. Diskuze
12. Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 55-62
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1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání.
K minulému zápisu ze schůze zastupitelstva nebyly žádné připomínky.
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele Bc. Petru Jiráskovou, jako ověřovatele paní
Libuši Loužilovou a pana Petra Křelinu, DiS.
Návrh usnesení: Zapisovatelem veřejného zasedání je Bc. Petra Jirásková,
ověřovateli jsou paní Libuše Loužilová a pan Petr Křelina.
Hlasování: Pro: 5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 55 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta navrhl doplnit body zasedání o 1 bod,a to „Návrh rozpočtového
opatření 2/2021 a rozpočtové opatření 2/2021“. Následně přečetl doplněný
program a dal o něm hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování: Pro:5

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 56 bylo přijato
4) Projednání záměru obce směnit část pozemku p.č. 383/1 o výměře cca
500 m2 ve vlastnictví města KH za pozemek p.č. 1109 o výměře 579 m2 ve
vlastnictví obce Bernaradov
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Starosta vysvětlil důvod směny pozemků,uvedl, že město KH lesní pozemky
neprodává, pouze směňuje. Rada města KH již směnu na svém zasedání
schválila.
Obec Bernardov zveřejní Záměr obce ke směně pozemků, a to v den konání
zasedání na dobu minimálně 15 dní. Směna se týká pozemků p.č. 383/1 o
výměře cca 500m2 ve vlastnictví města Kutná Hora za pozemek p.č. 1109 o
výměře 579m2 ve vlastnictví obce Bernardov.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr obce na směnu uvedených pozemků.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 57 bylo přijato
5) Projednání žádosti o dotaci Středočeského kraje na výměnu otopného
systému na OÚ
Starosta sdělil, že dotace pro obce z tohoto dotačního programu může být
čerpána až do výše 200tis. Vysvětlil, že bude použita na výměnu topení v
budově OÚ. Zbývající částka bude dofinancována z rozpočtu obce. Starosta dal
hlasovat o podání žádosti o dotaci na výměnu otopného systému.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeskému kraji
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 58 bylo přijato
6)Projednání výběru zhotovitele na výměnu otopného systému na OÚ

Starosta informoval, že na výměnu otopného systému na OÚ byly osloveny 3
firmy. Všechny firmy vypracovaly finanční rozpočet. Kritériem pro výběr
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zhotovitele byla cena. Na základě toho byla vybrána firma pana Tomáše
Bartůňka. Finanční nabídka činí 290 974 Kč s DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje jako zhotovitele na výměnu otopného systému p.
Bartůňka.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 59 bylo přijato
7)Seznámení a projednání výsledků kontroly MV ČR
Starosta informoval přítomné o výsledcích kontroly MV ČR. Uvedl, čeho se
kontrola týkala, zmínil jednotlivé body a seznámil občany s výsledky šetření.
Protokol z tohoto šetření je umístěn na úřední desce elektronické i fyzické. Blíže
vysvětlil zjištěné nedostatky.
1. Při zasedání zastupitelstva dne 10.6.2020 starosta podepsal zápis současně i
jako ověřovatel vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva (2 členky podaly
rezignaci), což není v souladu se zákonem. Bylo doporučeno kontrolním
orgánem provést na následujícím zasedání zastupitelstva dodatečné schválení
daného zápisu.
2. Obec nevedla evidenci právních předpisů požadovaným způsobem.
Jiné chyby ani porušení zákona nebyly kontrolním orgánem shledány.
Zastupitelstvo bere všechny připomínky na vědomí.
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8) Projednání nápravných opatření
Starosta doporučil zavedení vnitřního kontrolního mechanismu. Navrhuje, aby
kontrolní výbor a zastupitelstvo obce kontrolovalo důsledně vnitřní chod obce a
tím předcházelo možným nedostatkům.
Chybějící evidence právních předpisů byla vyhotovena v požadované formě.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nápravná opatření.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 60 bylo přijato
9)Dodatečné schválení zápisu ze zasedání ze dne 10.6.2020
Starosta informoval, čeho se zasedání týkalo, přečetl program tohoto zasedání a
dal hlasovat na doporučení MV ČR o dodatečném schválení zápisu ze zasedání
dne 10.6.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis ze zasedání dne 10.6.2020
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 61 bylo přijato
10)Návrh rozpočtového opatření 2/2021 a rozpočtové opatření 2/2021
Starosta podal informaci čeho se rozpočtové opatření týká. Návrh rozpočtového
opatření je přílohou tohoto zápisu.
Starosta dal hlasovat o rozpočtovém opatření 2/2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtového opatření 2/2021.
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Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 62 bylo přijato
11)Diskuze
Pan Liška vznesl dotaz ohledně sekání trávy. Zajímalo ho, kde se shromažďuje
posekaná tráva, proč se k sekání trávy nevyužívá traktůrek, který obec vlastní.
Kdo servisuje zařízení, která jsou určena k sekání trávy.
Členové ZO odpověděli, že o servis sekaček a křovinořezu se stará pan Kosina.
Posekaná tráva je odvážena v bio popelnicích a traktůrek může být podle
potřeby využíván, je k dispozici.
Pan Krejčík vznesl dotaz, který se týkal stávající kanalizace. Zda se tato
kanalizace nachází v majetku obce Bernardov. Paní Loužilová a pan starosta
Mgr. Jan Pavel uvedli, že nedohledali žádný dokument, v kterém by bylo
uvedeno, že kanalizace je majetkem obce.

12)Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:30

Zapsala: Bc. Petra Jirásková
Ověřili: Petr Křelina, Dis
Libuše Loužilová
Dne 26.5.2021
Mgr. Jan Pavel

