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

USNESENÍ Z 7. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 23.10.2019
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Určuje za ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Bernartice: Alois
Chromík a Dušan Červený.
2) Schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: Zlata Palovčíková a Šochová Jarmila.
UZO 7/1/2019 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od 1.1.2019 do
30.9.2019
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 – 1.1.2019-30.9.2019 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci září 14 544 440,62 Kč. V letošním roce se jiţ provedly opravy
veřejného osvětlení, oprava domu č.p. 97 a ještě se dovybavuje ZŠ, kde budou
končit akce Stavební úpravy ZŠ v Bernarticích.
2. Schvaluje v předloţené podobě dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obsluţnosti Olomouckého kraje. Od 1.1.2020 bude
příspěvek 150,00 Kč na obyvatele.
3. Schvaluje v předloţené podobě smlouvu o dílo – „Bernartice – vodní zdroj“ Ing.
Švestkovi za projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a
následně pro stavební povolení a provádění stavby v ceně 400 000,00 Kč.
4. Schvaluje v předloţené podobě smlouvu o dílo na vyřízení dotace na výzvu
Zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody (zpracování ţádostí o dotaci za
účelem obdrţení dotace, digitalizace dokumentů) s firmou Finance a Ekonomika
s.r.o. a ukládá starostovi obce, aby podepsal smlouvu o dílo.
5. Schvaluje v předloţené podobě Příkazní smlouvu ke zveřejnění zakázky a
zajištění organizace výběrového řízení a poskytnutí dotačního managementu
na realizaci projektu Bernartice – vodní zdroj a ukládá starostovi, aby podepsal
příkazní smlouvu ENVI Agentura Trunda s.r.o.
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6. Pokračují opravy v domě č.p. 97 – zřízení 2 bj. (2+1, 1+kk). Oba byty budou jiţ
brzy dokončeny.
7. Bere na vědomí výměnu mobiliáře na obecním úřadě v kanceláři starosty.
8. Schvaluje v předloţené podobě Dodatky ke smlouvám o dílo na akci stavební
úpravy ZŠ.
- stavbu provádí firma Zetos
- TD – Karyo
- koordinátor BOZP
- Impol computers s.r.o – počítačové vybavení
- Minimalistic s.r.o – vybavení - nábytek
- Internet Expert s.r.o. – konektivita školy
Vše pokračuje podle plánu.
7.1.1. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
UZO 7/2/2019 Rozpočtové změny obce, provizorium, zpráva o dílčí kontrole
hospodaření obce za rok 2019, inventarizace, příspěvky a dotace
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 8 a 9/2019 –
úprava rozpočtu dle skutečností. Byly provedeny investiční a neinvestiční výdaje
na opravy staveb, inţenýrských sítí a vozového parku.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 obce – dotace a změny v rozpočtu
obce Bernartice. Dotace z úřadu práce, Mze na obnovu lesních porostů a
navýšení příjmů obce např. pronájem, prodej aj.
3. Bere na vědomí v předloţené podobě příkaz k provedení inventarizace majetku
obce k 31.12.2019 a Plán inventur na rok 2019.
4. Schvaluje sloţení inventarizační komise dle příkazu k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2019.
5. Bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bernartice za rok
2019 (1.1.2019 - 29.8.2019) se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
6. Bere na vědomí ţádosti o poskytnutí dotace:
- TJ Sokol Bernartice – 35000,- Kč na úhradu nákladů na zajištění
sportovní činnosti fotbalového oddílu dětí a mládeţe
7. Schvaluje poskytnutí dotace:
- TJ Sokol Bernartice – 35000,- Kč na úhradu nákladů na zajištění
sportovní činnosti fotbalového oddílu dětí a mládeţe
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8. Bere na vědomí ţádosti o poskytnutí daru:
- Charita Jeseník – 20000,- Kč na dofinancování rekonstrukce Domova
pokojného stáří sv. Františka v Javorníku
- Hnutí Brontosaurus Jeseníky – 10000,- Kč na znovuvydání publikace
Zaniklé osady Jesenicka
- Město Javorník – libovolná částka na příspěvek na lékařské vybavení
(zubař, dětská ordinace)
- Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci na provoz
- SOŠ a SOU strojírenské a stavební v Jeseníku na Stuţkovací ples
9. Schvaluje poskytnutí daru:
- Hnutí Brontosaurus Jeseníky – 10000,- Kč na znovuvydání publikace
Zaniklé osady Jesenicka
- Město Javorník – 20000,- Kč na lékařské vybavení (zubař, dětská
ordinace)
- Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci – 1000,- Kč
10. Schvaluje v předloţené podobě obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 Řád
veřejného pohřebiště obce Bernartice.
11. Schvaluje cenu pronájmu na Tančírně v Račím údolí od 1.1.2020:
Za rezervaci termínu – 5000,00 Kč
Za pronájem sálu, salónku a kuchyňky – 25000 Kč. (všední dny), 27000 Kč
(víkend).
12. Schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2020
Hospodaření obce Bernartice v době do schválení rozpočtu v roce 2020 se bude
řídit rozpočtovým provizoriem, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření
obce do doby schválení řádného rozpočtu.
V době rozpočtového provizoria obec Bernartice bude hradit:
- nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce, popřípadě výdaje spojené
s nenadálou havarijní situací, přičemţ dbá na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků,
- zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2019,
- poskytne své příspěvkové organizaci a organizačním sloţkám nutné výdaje na
zabezpečení jejich provozu,
- závazky vyplývající z jiţ uzavřených smluv.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2019 čerpány pouze na
výdaje související a nevyhnutelně nutné na přípravu a realizaci investičních akcí,
které vycházejí z rozpočtového výhledu, uzavřených smluv a výdaje, které
vyplývají z nedočerpání výdajů minulých let na schválených akcích.
K financování výdajů ze sociálního fondu obce lze pouţít zůstatek fondu
k 31.12.2019.
Rozpočtové provizorium platí aţ do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
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UZO 7/3/2019 Převody, pronájmy, majetek, byty
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje cenu za pronájem pozemku, pachtovné 1,00 Kč za m2/rok od
23.10.2019.
2. Schvaluje cena za prodej pozemku 80 Kč za m2 od 23.10.2019.
3. Schvaluje v předloţené podobě pachtovní smlouvu na část p.č. 3213, ostatní
plocha o výměře 365 m2, v kú Bernartice u Javorníka, ţadatelé manţelé J. L.
a M. L. Záměr pachtu byl zveřejněn dne 8.8.2019.
4. Schvaluje odkoupení Chaty Diany na st. p.č. 80 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 98 m2, která je zapsaná v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic na LV č.
173 od Mysliveckého sdruţení Vidnava – Velká Kraš z.s. za cenu 300 000,00
Kč. Záměr odkupu byl zveřejněn 14.2.2019.
5. Bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 31424/04 s paní L. K. v k.ú.
Buková u Bernartic z důvodu prodeje domu.
6. Schvaluje záměr pachtu manţelům V. P. a L. P. p.č. 14 (zbořeniště) o výměře
158 m2, p.č. 9/4 (zahrada) o výměře 1000 m2 a p.č. 10 (zahrada o výměře
1088 m2 vše v k.ú. Buková u Bernartic z důvodu koupě nemovitostí.
7. Schvaluje záměr pachtu části p.č. 1520/3 a části st.p.č. 145 dle přiloţeného
plánku v k.ú. Bernartice u Javorníka manţelům F. B. a M. B.
8. Schvaluje záměr pachtu V.S. na část p.č. 3375 o výměře 536m2, část p.č.
225/1 o výměře 304 m2, část 225/3 o výměře 16 m2, 225/2 (zahrada) o
výměře 875 m2, 225/4 (zahrada) o výměře 38 m2. Pozemky budou upřesněny
na základě přístupu k inţenýrským sítím.
9. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.- st. 1421 o výměře 81 m2, p.č. 34/4 o
výměře 116 m2, p.č. 113 o výměře 116 m2, p.č. 115 o výměře 69 m, p.č. 116
o výměře 36 m2v k.ú. Buková u Bernartic panu P. V. za cenu 80,00 Kč/m2 po
zaměření. Náklady související s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a
vkladem práva do katastru nemovitostí nese nabyvatel.
10. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 21 o výměře 1250 m2 v k.ú Horní
Heřmanice manţelům M. A. a H. A. za cenu 80,00 Kč/m2 po zaměření.
Náklady související s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a vkladem
práva do katastru nemovitostí nese nabyvatel.
11. Schvaluje záměr prodeje pozemku část p.č. 3198/1 o výměře 3 m2, část p.č.
3196/6 o výměře 191 m2, část p.č. 3224/1 o výměře 29m2 za cenu 80,00
Kč/m2 po zaměření manţelům J.Z a D.Z. Dále ţádají o p.č. 3221/1, která není
v majetku obce. Nutné ţádat od Povodí Odry. Náklady související s přípravou
a vypracováním kupní smlouvy a vkladem práva do katastru nemovitostí nese
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nabyvatel. Nabyvatel je nucen strpět zřízení věcného břemene ve prospěch
obce Bernartice za účelem zřízení, vedení a údrţby inţenýrských sítí na
převáděných nemovitostech. Sluţebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu
stanovenou dohodou (100,- Kč včetně DPH).
12. Schvaluje pronájem nebytových prostor Ester z.s. v prostorech „kovárny“
(klubovny v 1.patře) na CVA Bernartice za cenu 1500 Kč měsíčně od
1.11.2019.
13. Bere na vědomí ţádost o pronájem bytu:
- T.Poljanský – č.p. 274
- L. Ţigová. – č.p. 97
- Manţelé Papadopulosovi – č.p. 359 nebo č.p. 355-357
14. Schvaluje pronájem bytu panu Tomáši Poljanskému na č.p. 274.
UZO 7/4/2019 Různé
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí v předloţené podobě plán připravovaných kulturních a
společenských akcí:
- Výlov rybníka - 26.10.2019
- Výroční setkání důchodců – 6.11.2019
- Vítání občánků – 10.11.2019
- Lampionový průvod – 14.11.2019
Po průvodu bude prohlídka nových zrekonstruovaných tříd v ZŠ
Bernartice
- Adventní jarmark, zabíjačka na CVA a zábava v KD – 30.11.2019
2. Bere na vědomí informace, dotazy, připomínky občanů:
-

-

Z.T. – Holubi při letu naráţí do oken ZŠ
M.Z. – u KD - opravit dětské hřiště
J.H. - změna dne zasedání zastupitelstva. Bylo sděleno, ţe
mimořádně bylo posunuto na středu. Dále bude ve čtvrtek.
- Čipování psů – není to kompetence obecního úřadu, ale
Státní veterinární správy
- ţádá o vysvětlení - Konektivita u stavebních úprav ZŠ –
sděleno, ţe se jedná o plošnou realizaci internetového
připojení veřejného a dostupného přístupu k informacím.
M.V. – neteče teplá voda na 15 bj. – bude provedena oprava
J.L. – poděkování od tenistů za skácení stromu – hrušeň.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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