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

 

 

 

USNESENÍ 

 
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Bernartice konaného dne 14.12.2022 
 
UZO 2/1/2022  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 - 30.11.2022 – na rozpočtových účtech obce je 

k 30.11.2022 částka 31 788 130,30  Kč. Na fondových účtech obce je částka 
306 503,14 Kč  a na účtech hospodářských činností 2 111 591,95 Kč. Na účtu  
veřejné sbírky  je částka 5 776,00 Kč. Hospodaření Tančírny, Bowlingu a 
Hostince je v zisku. 

2. Bere na vědomí „Plán dílčího povodí Horní Odry“ – základní koncepční 
dokument vodního hospodářství v povodí Odry na leta 2022 – 2027. 

3. Schvaluje podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje na rok 2023. 
4. 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. 

5. Schvaluje pro rok 2023 cenu vodného ve výši 38,00 Kč/m3 (včetně DPH) a 
stočného ve výši 38,00 Kč/m3 (včetně DPH). Toto navýšení souvisí s 
narůstajícími náklady na provoz celé infrastruktury a s plněním fondu oprav. 

6. Schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Bernartice a Arcibiskupstvím 
olomouckém na pronájem pozemku st. p.č. 915 včetně nemovitosti č.p.118 a 
p.č. 916 vše v k.ú. Javorník – město za účelem ubytování. 

7. Schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o pojištění mezi obcí Bernartice a ČPP. 
Roční pojistné se zvyšuje na částku 251.648,- Kč. 

8. Schvaluje příkazní smlouvu s firmou Artendr s.r.o. o zabezpečení projektové 
dokumentace ve výši 500.000,- Kč bez DPH a žádost o dotaci ve výši 
100.000,- bez DPH na projekt: „Přestavba objektu bývalé prádelny na odborné 
učebny“. 

9. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí uvedených v bodě 2/1/2022 a 
ukládá starostovi obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění 
usnesení. 
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UZO 2/2/2022 rozpočet obce, rozpočtový výhled, dotace 
 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
 
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě rozpočtu obce na rok 2023, 

předpokládané náklady a příjmy obce, dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu a 
zohlednění předpokládaných příjmů státního rozpočtu a jeho vliv - dopady na 
hospodaření obce. Zveřejnění návrhu rozpočtu od 28.11.2022 a projednán na 
pracovních jednáních.  
 

2. Schvaluje v předložené podobě návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2023. 
 

3. Schvaluje zapojení přebytku hospodaření z minulých let do rozpočtu obce na rok 
2023.  
 

4. Schvaluje v předložené podobě rozpočet sociálního fondu obce na rok 2023. 
 
5. Zmocňuje starostu obce: 

a) k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a 
výdaje, k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze 
státního rozpočtu, státních fondů a fondů (dotace) EU a k provádění 
rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkové organizaci 
zřizované obcí Bernartice do rozpočtu obce Bernartice,  

b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci celkového rozpočtu, 

c) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných 
událostí (škody na majetku obce) včetně provádění rozpočtových změn, 
týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací ve prospěch rozvoje 
obce. 

6. Ukládá starostovi obce pravidelně informovat Zastupitelstvo obce Bernartice o 
provedených rozpočtových změnách.  

 
7. Schvaluje v předložené podobě střednědobý rozpočtový výhled obce na léta 2023 

– 2026.  
 

8. Schvaluje v předložené podobě rozpočet sociálního fondu obce na rok 2023. 
 

9. Bere na vědomí návrh rozpočtu SMOJ na rok 2023. 
 

10. Bere na vědomí návrh rozpočtu SOMJ na rok 2023. 
 

11. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 9_2022 – úprava 
rozpočtu dle skutečností (změny v rozpočtu během roku) a 10_2022 – rozpočtové 
opatření – dotace. 

 

12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10_2022. 
 

13. Bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace firmě Darmoděj z.ú. ve výši 20000,- 
na sociální služby. 
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14. Schvaluje zrušení veřejné sbírky za účelem poskytnutí finanční podpory 
uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným na území obce Bernartice. 

 

15. Schvaluje ceník pronájmu nebytových prostor na penzionu Domeček, CVA 
Bernartice a Tančírně s platností od 1.1.2023. 

 

 
UZO 2/3/2022 OZV 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
 

1. Schvaluje OZV obce Bernartice 1/2022 - o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. Roční poplatek za poplatníka je 660 Kč.  

 
UZO 2/4/2022  Převody a pronájmy nemovitostí, žádosti o byt 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
 

1. Schvaluje pacht části pozemku p.č. 284/4 ostatní plocha v k.ú. Horní 
Heřmanice u Bernartic firmě AGROPARKL spol. s r.o. o výměře 1850 m2 za 
cenu 8159,- Kč /ha/ rok za účelem zemědělské výroby a scelení půdního 
bloku. Záměr pachtu byl zveřejněn 28.11.2022. 

2. Schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi obcí 
Bernartice a Ester z.s. Nové nájemné od 1.1.2023 činí 3200,- Kč měsíčně. 

3. Schvaluje pronájem bytu 2+1 na č.p.356 paní Marcele Vávrové. 
 
UZO 2/5/2022  Různé 
 

1. Prezidentské volby 2023 – se konají tradičně v zasedací místnosti č.p.129 
v Bernarticích (penzion Domeček) v pátek 14:00-22:00 a v sobotu 8:00-14:00. 
1.kolo proběhne 13. a 14.1.2023, případné 2.kolo 27.1. a 28.1.2023. 

2. Kulturní akce  
– 20.12. Vánoční zpívání dětí naší základní školy v kostele sv. Petra a Pavla 
od 17:00. 
- 26.12. Živý Betlém od 16:30 s průvodem z návsi ke kostelu. 
- 30.12. Vánoční rodinný tenis – tělocvična Bernartice 
- 7.1.2023 – Novoroční tenisový turnaj 
- 21.1.2023 – Obecní maškarní ples 

      3. 
- Zuzana T. –  zda by se do tělocvičny koupili nástěnné hodiny. 
- Zuzana T. – zda  by nemohla být zavedena kyvadlová doprava za úplatu 

na Tančírnu. 
 
 
 
V Bernarticích dne 14.12.2022 
 
 
 
        
Mgr. Aleš Chromík                   Ladislav Michalík              
starosta obce         místostarosta obce 

 


