Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 21.7.2021 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 členském příspěvku s MAS Lípa pro venkov
z.s.
5. Návrh rozpočtového opatření, rozpočtové opatření č. 3/2021
6. Schválení objednávky LKadvisory
7. Diskuze
8. Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 67-71
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání.
K minulému zápisu ze schůze zastupitelstva nebyly žádné připomínky.
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
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Starosta navrhl jako zapisovatele N. Sobkěvičovou, jako ověřovatele paní Libuši
Loužilovou a paní Petru Jiráskovou.
Návrh usnesení: Zapisovatelem veřejného zasedání je N. Sobkěvičová,
ověřovateli jsou paní Libuše Loužilová a paní Petra Jirásková.
Hlasování: Pro: 5 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 67 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta navrhl doplnit program zasedání o 1 bod,a to „Schválení objednávky s
LKAdvisory “. Následně přečetl doplněný program a dal o něm hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplněný program zasedání.
Hlasování: Pro:5

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 68 bylo přijato
4) Schválení smlouvy o členském příspěvku s MAS Lípa pro venkov z.s.
Starosta sdělil, že členský příspěvek za rok 2021 činí 3140,-.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o členském příspěvku s MAS Lípa pro
venkov z.s..
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 69 bylo přijato
5) Návrh rozpočtového opatření, rozpočtové opatření č. 3/2021
Starosta sdělil, se jedná o přeúčtování položek v rozpočtu především kvůli
úhradě modernizace otopného systému.
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Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 70 bylo přijato
6) Objednávka služeb LKAdvisory
Starosta sdělil, že se jedná o objednávku služeb nasmlouvané dotační firmy
ohledně administrace výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace
pro stavební povolení a pro provedení stavby tlakové kanalizace.
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednávku na služby firmy LKAdvisory.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 71 bylo přijato
7)Diskuze
Paní Kosinová se dotazovala, zda by mohly být odstraněny sloupy na pevnou
telefonní linku. Starosta odpověděl, že v obci jsou ještě pevné linky v provozu.
Dále byly vzneseny připomínky a dotazy týkající se veřejné zeleně, stříhání
živého plotu na dětském hřišti, nátěru střechy budovy obecního úřadu. Starosta
sdělil, že živý plot bude ostříhán neodkladně, na nátěr střechy nejsou v rozpočtu
již prostředky.
Paní Volejníková upozornila na katastrofální stav silnice vedoucí od koupaliště
k Trojanům. Starosta sdělil, že vozovka bude opravena po výstavbě kanalizace,
do té doby zkusí najít odpovídající provizorní řešení.
Občané dále vznesli dotaz týkající se nemovitosti U Žilků ohledně odvozu suti.
Starosta sdělil, že již je v jednání s majitelem těžké techniky, který zajistí odvoz
suti a srovnání terénu.
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8)Závěr
Starosta ukončil zasedání v 19:00

Zapsala: N. Sobkěvičová
Ověřila: Libuše Loužilová
Petra Jirásková
Dne 28.7.2021
Vyvěšeno
Sejmuto

Mgr. Jan Pavel

