Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 16.3.2022 v 18:00
Přítomni:
Mgr. Jan Pavel
Libuše Loužilová
Mgr. Nikola Sobkěvičová
Bc. Petra Jirásková

Omluven:
Petr Křelina – rodinné důvody
Začátek 18:00

Program:
1)
2)
3)

Zahájení zasedání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu zasedání

4)

Projednání dodatku ke smlouvě o úhradě nákladů za údržbu veřejného
pohřebiště v Záboří nad Labem

5)

Schválení výsledků výběrového řízení na projektovou dokumentaci
pro stavební řízení – veřejná zakázka malého rozsahu na služby:
,,Bernardov – ČOV a tlaková kanalizace“
Diskuze – seznámení s návrhem jízdních řádů od června 2022,
vyhodnocení poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2021, aj.
Závěr

6)

7)

Zápis obsahuje usnesení č. 100-103
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání. K zápisu z minulého zápisu neměl nikdo
připomínky ani námitky.
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2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele zápisu sám sebe, jako ověřovatelky zápisu Libuši Loužilovou a Petru
Jiráskovou.
Návrh usnesení: Zapisovatelem zasedání je Mgr. Jan Pavel, ověřovatelkou je paní Libuše Loužilová a
Bc. Petra Jirásková.
Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 100 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta přečetl body programu zasedání a nechal o něm hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování:

Pro:4

Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení č. 101 bylo přijato
4) Projednání dodatku ke smlouvě o úhradě nákladů za údržbu veřejného pohřebiště v Záboří
nad Labem
Starosta informoval občany o dodatku ke smlouvě, který je každoročně obnovován a týká se nákladů
na provoz a údržbu pohřebiště v Záboří nad Labem.
Poplatek za jedno místo činí 112 korun, celkem tedy obec uhradí za 39 míst 4 399 korun.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o úhradě nákladů za provoz veřejného pohřebiště
v Záboří nad Labem.
Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 102 bylo přijato
5) Schválení výsledku výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro stavební řízení –
jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: ,, Bernardov ČOV a tlaková kanalizace“
Starosta vysvětlil, že se jedná o další fázi projektové dokumentace na plánovanou tlakovou kanalizaci.
Otevírání obálek s nabídkami možných dodavatelů se uskutečnilo 3. 3. 2022 ve 13:15 hodin na OÚ.
Byla stanovena komise pro otevírání obálek, jejímiž členy byli Mgr. Jan Pavel, pan Bohumil Bartůněk
– projektant, Libuše Loužilová.
Bylo osloveno pět firem a jediným kritériem byla nabídková cena. Výzva byla připravena v souladu se
zákonem a vnitřní směrnicí obce.
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Nejnižší cenu nabídla firma RECPROJECT s.r.o., a to 937 000 bez DPH, což je 1 133 770 korun
včetně DPH.
Další účastníci řízení: Firma Prois, a.s., Hradec Králové, VIS,spol. s.r.o. Hradec Králové, Fiala
Projekty s.r.o. Praha a Vodohospodářské služby, a.s.Praha.
Seznam doručených nabídek a protokol o otevírání obálek je přílohou tohoto zápisu.
Nikdo nevznesl dotaz, proto starosta nechal hlasovat.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s účastníkem výběrového řízení firmou
RECPROJECT s.r.o., Fáblovka 404, 53352 Pardubice, IČ: 26014327, jehož nabídková cena byla
nejnižší.
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 103 bylo přijato.

6) Diskuze
Starosta informoval občany o novém jízdním řádu, který bude v platnosti od června 2022.
Na valné hromadě, která se uskutečnila 3. 3. 2022 v Čáslavi, byli zástupci obcí informováni o
možnosti uplatnit připomínky k návrhu jízdních řádů. Obec Bernardov tuto možnost využije a bude
připomínkovat nevyhovující spoje v souvislosti s potřebou školních dětí, které tyto spoje využívají.
Dopravu zajišťuje pražská integrovaná doprava (PID).
Místostarostka obce seznámila občany s příjmy a výdaji obce týkající se systému odpadového
hospodářství v roce 2021.
Příjmy tvoří: Místní poplatek za popelnice v celkové výši 105 050 korun
Příjem za tříděný odpad ve výši 36 629 korun
Výdaje tvoří: Poplatek za svoz nebezpečného odpadu ve výši 10 693 korun
Svoz komunálního odpadu ve výši 245 259 korun
Velkoobjemový odpad ve výši 14 620 korun.
Dále starosta oznámil změnu ceny vodného. Od 1. 4. 2022 dojde k mimořádnému navýšení ceny
vodného. Bude účtováno vodné za 1 m3 ve výši 57, 96 Kč bez DPH, tj. 63,76 Kč s SPH.
Dále proběhla volná diskuze mezi občany.

7) Závěr
Starosta se v 19 hodin rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání.
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Zapsal: Mgr. Jan Pavel
Ověřil: Libuše Loužilová
Bc. Petra Jirásková

V Bernardově, dne 18. 3. 2022
Mgr. Jan Pavel, starosta obce

