Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 19.11.2021 v 18:00
Přítomni:
Libuše Loužilová
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Bc. Petra Jirásková
Petr Křelina, DiS
Mgr. Jan Pavel omluven
Začátek 18:00
Program:

1. Zahájení zasedání
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Návrh rozpočtového opatření, rozpočtové opatření č. 5/2021
5. Schválení rozpočtového výhledu 2023-24
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Schválení provedení inventarizace majetku, určení komisí (hlavní, dílčí)
8. Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na úhradu otopného
systému a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

9. Schválení vyhlášky o odpadovém hospodářství
10. Diskuze
11. Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 80-87
1) Zahájení zasedání
Místostarostka Libuše Loužilová přivítala přítomné na zasedání.
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2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Místostarostka Libuše Loužilová navrhla jako zapisovatele Mgr. N. Sobkěvičovou,
jako ověřovatele Bc. Petru Jiráskovou a Petra Křelinu, Dis.
Návrh usnesení: Zapisovatelem veřejného zasedání je Mgr. N. Sobkěvičová,
ověřovateli jsou paní Bc. Petra Jirásková a pan Petr Křelina.
Hlasování:

Pro: 4 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 80 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Místostarostka přečetla body programu a navrhla doplnit bod Schválení obecně
závazné vyhlášky o odpadovém hospodářství obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplněný program zasedání.
Hlasování:

Pro:4 Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 81 bylo přijato
4) Návrh rozpočtového opatření, rozpočtové opatření č. 5/2021
Místostarostka sdělila, že rozpočtové opatření se týká zejména zaúčtování finančního
obnosu, který byl poskytnut na volby do Parlamentu ČR a se kterým původní rozpočet
nepočítá. Jedná se o částku 19,259,Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 82 bylo přijato
5) Rozpočtový výhled na roky 2023-24
Místostarostka sdělila, že pro rok 2023 se počítá s rozpočtem 2.510.000,- a pro rok
2024 2.620.000,- Vzhledem k nejisté době se jedná o částky přibližné a
předpokládané.
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Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023-24.
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 83 bylo přijato
6) Návrh rozpočtu na rok 2022
Místostarostka objasnila bod. V příjmové části se objevují především daně, příjmy
obec může ovlivnit především a pouze poplatky za odpad a za psy. Ve výdajové části
tvoří nejvyšší položku kanalizace, jde o 600.000,-, počítá se se zpracováním
projektové dokumentace k dalším fázím povolovacího řízení. Předpokládané příjmy a
výdaje se rovnají a návrh rozpočtu je tak vyrovnaný.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 84 bylo přijato
7) Schválení provedení inventarizace majetku, určení komisí (hlavní, dílčí)
Místostarostka sdělila, že do konce roku je třeba provést inventarizaci majetku a
závazků obce, proto je třeba zvolit inventarizační komise. Jako předsedu
inventarizační komise hlavní navrhuje paní Jiráskovou, jako členy navrhuje Křelinu a
slečnu Horáčkovou. Jako předsedu dílčí inventarizační komise navrhuje pana Křelinu,
jako členy pak slečnu Jiráskovou a paní Pavlovou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navržené členy inventarizačních komisí.
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 85 bylo přijato
8) Schválení přijetí dotace ze Středočeského kraje na úhradu otopného systému a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Obec získala dotaci na výměnu otopného systému v budově OÚ, dotace ze
Středočeského kraje činí 200.000,-, obec bude tedy doplácet zbytek cca 90.000,Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace ze Středočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
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Hlasování: Pro: 4

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 86 bylo přijato.
9) Schválení vyhlášky o odpadovém hospodářství
Na základě legislativní změny je třeba upravit OZV dle platné legislativy. Zároveň s
ohledem na růst nákladů za odpadové hospodářství se zvyšuje poplatek za popelnice z
550 Kč na 650 Kč. OZV bude účinná od 1.1.2022
Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV o odpadovém hospodářství
Hlasování: Pro : 4 Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 87 bylo přijato
10) Diskuze
P. Dobrovolný položil dotaz ohledně zvýšení energií v souvislosti s výměnou
otopného systému. Paní Loužilová sdělila, že momentálně jsou energie intenzivně
řešeny s ohledem na krach dodavatele. S případným navýšením cen za plyn a
elektrickou energii je počítáno v návrhu rozpočtu.
Zastupitelstvo informovalo občany:
-Ohledně posledního letního svozu bio odpadu v pátek. Další svoz bio odpadu bude v
prosinci, 29.12.2021
-Územní rozhodnutí (kanalizace) je již pravomocné.
-Uzavírka v Kojicích je prodloužena do května 2022, s Policií ČR je řešen provoz v
obci, především vysoká rychlost některých projíždějících aut.
-Dne 4.12.2021 od 16:00 se předpokládá zpívání u stromečku, kde zahraje pan Jeřábek
vánoční písně a koledy. Stromeček bude rozsvícen první adventní víkend.
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11) Závěr
Místostarostka Loužilová se se všemi rozloučila v 18:30
Zapsala Sobkěvičová, dne 25.11.2021

Ověřili: Petr Křelina, Dis
Bc. Petra Jirásková
Libuše Loužilová, místostarostka obce

