Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Zápis č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Bernardov
ze dne 13. 4. 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) Schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software – ALIS spol. s.r.o.
5) Schválení Smlouvy o dílo ,,BERNARDOV- ČOV a tlaková kanalizace“ s firmou
RECPROJEKT
6) Schválení zastupování obce při jednáních a správních úkonech v rámci akce
BERNARDOV-ČOV a tlaková kanalizace na základě plné moci
7) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, rozpočtové opatření 1/2022
8) Diskuze
9) Závěr
Zápis obsahuje usnesení č. 104-109
1) Zahájení zasedání
Starosta přivítal přítomné a zahájil veřejné zasedání. K zápisu z minulého zápisu neměl nikdo
připomínky ani námitky.
2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta navrhl jako zapisovatele paní Loužilovou, jako ověřovatele zápisu Mgr. Nikolu Sobkěvičovou
a Petra Křelinu, DiS.

Obec Bernardov, Bernardov 13, 284 01 Kutná Hora

Návrh usnesení: Zapisovatelem zasedání je paní Libuše Loužilová, ověřovateli jsou Mgr. Nikola
Sobkěvičová a Petr Křelina, DiS.
Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 104 bylo přijato
3) Schválení programu zasedání
Starosta navrhl doplnit program zasedání o jeden bod, a to: Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022,
rozpočtové opatření č. 1/2022. Poté přečetl body doplněného programu zasedání a nechal o něm
hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
Hlasování:

Pro:5

Proti:0 Zdržel se:0

Usnesení č. 105 bylo přijato
4) Schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software ALIS spol. s. r. o.
Starosta informoval občany o předmětu smlouvy a specifikoval její znění.
Jedná se o dokoupení programu na oceňování pozemků.
Cena je 3000 korun, roční udržovací poplatek 660 korun.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 106 bylo přijato
5) Schválení Smlouvy o dílo: ,, Bernardov ČOV a tlaková kanalizace“ s firmou RECPROJEKT
Na základě výběrového řízení byla vybrána ke zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení
firma RECPROJEKT s. r. o. Starosta vysvětlil, že se jedná o další fázi projektové dokumentace na
plánovanou tlakovou kanalizaci.
Starosta popsal jednotlivé články smlouvy. Objasnil, že projekt je rozdělen do čtyř výkonových fází.
Celková cena činí včetně DPH 1 133 770 korun.
Smlouva o dílo je přílohou tohoto zápisu.
Nikdo nevznesl dotaz, proto starosta nechal hlasovat.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou RECPROJECT s.r.o.,
Fáblovka 404, 53352 Pardubice na stavební akci. ,,Bernardov – ČOV a tlaková kanalizace“.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 107 bylo přijato.

6) Schválení zastupování obce při jednáních a správních úkonech v rámci akce
BERNARDOV-ČOV a tlaková kanalizace na základě plné moci
Vzhledem k úkonům při jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrských činností v rámci stavební
akce, bude udělena plná moc firmě RECPROJEKT s.r.o., kterou zastupuje Ing. Oldřich Rec, jednatel
společnosti.
Plná moc platí po dobu platnosti dnes projednávané Smlouvy o dílo na PD.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s udělením plné moci při zastupování obce při jednáních a
správních úkonech v rámci akce ČOV – a tlaková kanalizace firmě RECPROJEKT s. r. o.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 108 bylo přijato.

7 ) Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022, rozpočtové opatření 1/2022
Návrh rozpočtového opatření 1/2022 se týká přesunu financí mezi jednotlivými účetními položkami
podle důvodové zprávy. Konkrétně se jedná o příjem financí z dotačního programu na otopný systém a
úhradu první faktury za pořízení návrhu územního plánu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 109 bylo přijato

8) Diskuze
Starosta obce informoval v několika bodech o dění v obci.
1) Územní plán – Ve firmě Aurum v Pardubicích byl vyhotoven návrh územního plánu, který byl
doručen do Kutné Hory na Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování. Nyní budou
vyhláškou informovány dotčené organizace v 1. kole společného jednání. Tato část se ještě
netýká připomínek občanů obce. Byla uhrazena faktura za tuto etapu ve výši 102 850 korun.
2) Obcí často projíždí hlídka Policie ČR. Starosta varoval před parkováním na chodníku. Většina
občanů se připojila se svými zkušenostmi.
3) Starosta informoval, že bylo v obci vysazeno celkem deset stromů (sakur). Čtyři na dětském
hřišti a šest u koupaliště. Obec je získala zcela zdarma v souvislosti s výsadbou stromů v aleji
nad Bernardovem.
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4) Starosta upozornil na společné jednání při pořizování územního plánu ve Chvaleticích. Koná
se 29. 4. 2022 v 9 hodin.
5) Upozornění obce: Dne 25. 4. od 7:30 do 16:00 nepůjde v obci el. proud.
6) Z řad občanů obce zazněla iniciativa na založení spolku. Členům spolku by byly poskytnuty
prostory v budově OÚ. Spolek by se zabýval především kulturním a společenským děním
v obci.
Občané ani zastupitelé dále neměli žádné dotazy ani připomínky.
9) Závěr
Starosta se v 19 hodin rozloučil s přítomnými a ukončil zasedání.

V Bernardově, dne 18. 4. 2022
Zapsala: Libuše Loužilová

Ověřovatelé: Mgr. Nikola Sobkěvičová
Petr Křelina, DiS

Mgr. Jan Pavel, starosta obce

