Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 1
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 26.1.2022 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 žádosti pana Vlčka
5) Schválení výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Bernardov – ČOV a tlaková kanalizace – PD“
6) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – KSÚS
7) Schválení Dohody o ukončení smlouvy s PID
8) Změna účetních položek
9) Diskuze
10) Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 95-99
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatelku zápisu N. Sobkěvičovou, jako ověřovatelky zápisu Libuši
Loužilovou a Petru Jiráskovou.
Návrh usnesení: Zapisovatelkou veřejného zasedání je Mgr. N. Sobkěvičová, ověřovatelkou jsou paní
Libuše Loužilová a Bc. Petra Jirásková.
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Hlasování:

Pro: 5 Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení č. 95 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta přečetl program zasedání a navrhl přidat body:
-

Schválení výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Bernardov – ČOV a tlaková kanalizace –
PD“

-

Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – KSÚS

-

Schválení Dohody o ukončení smlouvy s PID

-

Změna účetních položek

Starosta sdělil, že bod č. 5 Záměr obce pronajmout nebytové prostory (kadeřnictví) vzhledem
k obdrženým informacím nebude na schůzi projednáván.
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplněný program zasedání.
Hlasování:

Pro:5

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 96 bylo přijato
4) Projednání žádosti pana Vlčka
Starosta sdělil, že majitel parcely č. 895/174 se obrátil na obec se žádostí o zřízení příjezdové cesty ke
svému pozemku na sousedním obecním pozemku. Tato záležitost byla a nadále bude konzultována se
zhotoviteli územního plánu.
ZO bere tuto žádost na vědomí.
5) Schválení Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Bernardov – ČOV a tlaková kanalizace – PD“
Starosta sdělil, že po schůzce s dotačními poradci, je připravena výzva k podání nabídek pro zhotovení
dalších fází projektové dokumentace ČOV a tlakové kanalizace, připravená v souladu se zákonem i
interní směrnicí. Na základě toho bude osloveno 5 dodavatelů a hodnotícím kritériem bude cena.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „Bernardov – ČOV a tlaková kanalizace – PD“
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 97 bylo přijato.
6) Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – KSÚS
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Starosta sdělil, že se jedná o Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s Krajskou
správou a údržbou silnic. Jde o silnici směrem na Chvaletice, ve které je po aktualizaci projektové
dokumentace nově plánované kanalizační potrubí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s KSÚS
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 98 bylo přijato.
7) Schválení Dohody o ukončení smlouvy - PID
Starosta objasnil bod. V létě loňského roku byla schválena smlouva ohledně dopravní obslužnosti a
přidání linky 801 pražské integrované dopravy a byla avizována dodatečná kalkulace. Vzhledem
k tomu, že obec nebude na tuto dopravu doplácet, není potřeba smluvního vztahu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy – PID.
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 99 bylo přijato.
8) Změny účetních položek
Na základě změny zákona o rozpočtové skladbě se mění účetní položka č. 1340 na účetní položku č.
1345, dále ú.p. 2292 5193 bude změněna na 2291 5213.
ZO bere na vědomí.
9) Diskuze
Starosta sdělil, že kvůli zpoplatnění kamionové dopravy na hlavním tahu Kolín-Čáslav se zvýšil počet
nákladních aut projíždějících obcí. Obec se tedy připojí k městu KH a ostatním obcím s návrhem na
zpoplatnění kamionové dopravy i na silnici I/2, která prochází obcí.
10) Závěr
Starosta se rozloučil v 19:00.
Zapsala Sobkěvičová, dne 28.1.2022
Ověřily: Loužilová
Jirásková
Mgr. Jan Pavel, starosta obce

