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       OBEC BERNARTICE 
Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : starosta@bernartice.eu 

 

 

USNESENÍ  Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

BERNARTICE ZE DNE 9.3.2023  
 
UZO 3/1/2023  Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení  
 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
 

Bere na vědomí zprávu o činnosti, hospodaření a plnění usnesení za uvedené 
období - informaci o provedených, ukončených či probíhajících akcích a 
činnostech, zejména: 

 
1. Hospodaření obce – 1.1.2022 - 31.12.2022 – na rozpočtových účtech obce  je 

k 31.12.2022 částka 32 987 913,35 Kč a účtech hospodářských činností 
1 988 805,17 Kč. Provozovny Tančírna se ziskem ve výši 728 185,88 Kč. V roce 
2022 byly Tančírně poskytnuté dotace ve výši 915 000,00 Kč a dary 60 000,00 
Kč. Bowling se ziskem ve výši 2 628,62 Kč a Hostinec se ziskem ve výši 
61 173,58 Kč. Na účtu sociálního fondu je částka ve výši  119 024,94 Kč a fondu 
obnovy vodohospodářského majetku je částka ve výši 222 540,00 Kč. 
 

2. Hospodaření ZŠ a MŠ Bernartice – Hlavní činnost skončila v zisku ve výši 
13 672,72 Kč a hospodářská činnost ve ztrátě 1 456,62 Kč. 

 
3. Roční příspěvek na zajištění dopravní obslužností Olomouckého kraje, který je 

navýšen o inflaci 15,1 % na částku 163 121,90 Kč.   
 

4. Výroční zprávu za rok 2022 o poskytování informací podle zákona č.106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 
5. Schvaluje podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje. 

 

6. Souhlasí v případě získání dotace z Olomouckého kraje s realizacemi akcí na 
něž je požadována dotace a deklaruje závazek si ponechat majetek pořízený 
z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce. 

 

7. Schvaluje dohodu na dotaci podanou přes MAS Vincenze Priessnitze pro 
Jesenicko, o.p.s. z PRV – Program rozvoje venkova na akci „Venkovní mobiliář 
pro kulturní akce“. 

 

8. Schvaluje podání žádosti na MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o. p. s. 
z programu rozvoje venkova. 

 

9. Schvaluje žádosti na zvýhodněnou půjčku na dostavbu vodovodu a dostavbu 
kanalizace podpořené z dotací OPŽP. 
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10. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí 
Bernartice a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou na základě plné moci společností 
ENPRO Energo s.r.o.ve věci umístit, opravovat, provozovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích p.č. 1429/2, pč. 1430 a st.p.č. 134 vše v k.ú. 
Bernartice u Javorníka ve vlastnictví obce 

 

11. Schvaluje vybavení mobiliářem v ubytovně u Tančírny v Račím údolí.  
 

12. Schvaluje smlouvu o nájmu mezi firmou Marius Pedersen a.s. a obcí Bernartice 
na pronájem nádob na tříděný odpad s účinností od 1.4.2023 do 31.3.2030. 

 

13. Schvaluje smlouvu o spolupráci mezi firmou First Wind a.s. a obcí Bernartice za 
účelem výstavby a uvedení do provozu soustavy větrných elektráren. 

 

14. Schvaluje členy školské rady za zřizovatele ve složení Aleš Chromík a Antonín 
Vrtek. 

 

15. Schvaluje žádost o navýšení příspěvku na provoz Základní školy a mateřské 
školy Bernartice, okres Jeseník – příspěvková organizace na částku 60.000,- 
měsíčně s účinností od 1.4.2023. 

 

16. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí uvedených v bodě 2/1/2023 a 
ukládá starostovi obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení. 

 
 

UZO 3/2/2023  Rozpočet obce, rozpočtový výhled, dotace, dary 
 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 

 
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření 1/2023 a 2/2023. 

 

2. Schvaluje rozpočtové opatření 2/2023. 
 

3. Schvaluje seznam akcí k realizaci v roce 2023 a v následujícím období 
 
 

4. Bere na vědomí žádost o poskytnutí daru: 
 

- Český svaz chovatelů – okresní organizace Jeseník na krajskou 
výstavu zvířat. 

- Vlastivědné muzeum Jesenicka na podporu badatelských a edukačních 
programů pro žáky základních a středních škol 

- Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. na konání 31. ročníku 
Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu 

- Charita Jeseník na úhradu provozních nákladů 
- ZUŠ Vidnava 
- Darmoděj z.ú. na dofinancování provozu sociální služby  
- Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace na zajištění 

aktivizačních programů pro uživatele pobytové sociální služby 
- Linky bezpečí 
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5. Schvaluje žádost o poskytnutí daru: 
- Český svaz chovatelů – okresní organizace Jeseník na krajskou 

výstavu zvířat ve výši 500,- Kč 
- Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. na konání 31. ročníku 

Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu ve výši 
30000,- Kč 

- Charita Jeseník na úhradu provozních nákladů ve výši 3000,- Kč 
- ZUŠ Vidnava ve výši 3000,- Kč 
- Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace na zajištění 

aktivizačních programů pro uživatele pobytové sociální služby ve výši 
3000,- Kč. 

 
6. Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce 

k 31.12.2022. 
 

7. Schvaluje výsledky řádné inventarizace majetku a závazků obce provedené k 
31.12.2022 v předložené podobě včetně příloh. 
 

8. Stanovuje dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, v platném znění a dle  
nařízení vlády č. 415/2022 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu a příplatek za 
výkon dále uvedených funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 
Bernartice, s účinností od 1.3.2023. 
 

UZO 3/3/2023  Převody a pronájmy nemovitostí, žádosti o byt 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 

1. Bere na vědomí žádost paní Boženy Mencnerové o malometrážní byt 
(15bj. nebo DPS) a paní Nikoly Červeňákové s rodinou o byt 2+1 a větší 
 

2. Schvaluje pronájem bytu paní B.M. (DPS nebo 15bj.) 
 

3. Schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod 
majetku dle zákona č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu 
na jiné osoby. 

 
UZO 3/4/2023  Různé 

1. Přehled kulturních akcí 
11.3. dětský maškarní ples, Tančírna: 12.3. cestopisná přednáška, 19.3. 
koncert Zuzany Formánkové, 26.3. koncert Braagas, 2.4. koncert Marie 
Kieslowski, 9.4. jarmark, 16.4. vernisáž Tomáše Neuwitha, 22.4. dvojkoncert 
Dunaj a Kittchen 

2. Autobusový spoj – Jeseník 11:35 – Javorník 12:25 s návazností na Bernartice. 
3. Marie L. – dotaz jak bude probíhat vývoz tříděného odpadu. Pan starosta 

sdělil, že budou během měsíce dubna a května dodány do domácností 
barevné popelnice na plast 240l a papír 240l a na sklo bude 120l. Vše bude 
na letácích. 
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4. Jiří H. a Marie V.-  dotaz na vývoz textilu – pan starosta sdělil, že současné 
vyvážení textilu bylo nevyhovující. Od dubna bude vyvážet textil jiná firma, 
která byla doporučena Technickými službami Jeseník i jiné kraje jsou 
s vývozem spokojeni. Kontejner bude umístěn ve dvoře OÚ. 
Dále je v garážích OÚ umístěna popelnice na jedlé oleje pro občany obce. 

 
5. Marie L. – podala informaci o stavu mostní soupravy u č.p. 7. Na mostě se 

objevují větší díry. Mostnice jsou zničené. Na dotaz odpověděl pan Ptáček 
správce majetku, že byly na kontrole mostu, který je v plánu na celkovou 
rekonstrukci. 
 

6. Ladislav P. – dotaz, zda bylo nutné zvedat vodné, stočné a poplatek za 
komunální odpad. Zjišťoval si ceny v jiných obcích.  

- Pan starosta sdělil, že s odpady stejně jako s čímkoliv jiným souvisejí i 
náklady na jejich svoz a využití či likvidaci. „Jsme si vědomi toho, že 
zdražování není nikdy populární, nicméně je z dlouhodobého ekonomického 
hlediska nezbytné. Navíc jak v průběhu let narůstá poplatek za skládkování, 
tak naopak klesá limit pro tzv. „třídící slevu“, kdy obce do určitého množství 
mají nárok na snížení tohoto poplatku. Pro obec i občany samotné je tedy 
řešením jednak omezit produkci odpadu, jednak i nadále odpad co nejvíce 
třídit. „I proto rozšíříme nabídku svozových nádob do domácností již letos. 
Důležité pro ně bude, kolik směsného komunálního odpadu vyprodukují a kolik 
ho vytřídí,“ upřesňuje starosta.  

- Pan Ptáček správce majetku sdělil, že vodné je v obcích různé. Obce, které 
jímají s povrchových či pramenů nemají náklady na el. energii.  U nás je voda 
z vrtů, ze kterých se musí voda čerpat a vznikají tak náklady na el. energii.  

7. Vladislav M. – dotaz na kvalitu vody. Pan Ptáček správce majetku sdělil, že si 
má rozbory vody, které jsou v pořádku. Přípojka k panu Mátlovi byla opravená. 
Bude probíhat průběžný proplach výše zmíněné části vodovodního řádu. 

8. Ladislav P.  – žádá obec, aby obec zasáhla u jeho souseda, kde dominantním 
zdrojem znečištění je čmoudící komín. Pan starosta sdělil, že když je 
znečišťovatelem soukromá osoba, tak je potřeba se obrátit na obec 
s rozšířenou působností, což je u nás Městský úřad v Jeseníku. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností nejdříve písemně upozorní provozovatele 
spalovacího zdroje na to, že u něj existuje podezření na porušování zákona 
o ochraně ovzduší, a poučí jej o jeho právech a povinnostech, tedy zejména 
povinnosti dodržovat přípustnou tmavost kouře, technické podmínky provozu 
kamen či kotle a spalovat v něm pouze paliva, pro něž je určen. Teprve 
pokud vznikne opakované důvodné podezření z porušování povinností při 
provozu stacionárního zdroje znečištění, může obec vyslat na místo kontrolu 
spalovacího zdroje. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#f4731443


 5 

9. Vladimír Z. – znečištěné místní komunikace od traktorů. Bylo již upozorněno 
družstvo, aby si uklízelo po sobě cesty při výjezdu z polí. 

 

V Bernarticích dne 9.3.2023     
     

 
 

 
Mgr. Aleš Chromík                                                  Ladislav Michalík 

       starosta obce                                                       místostarosta obce 


