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

USNESENÍ Z 8. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 12.12.2019
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 složení: Zlata Palovčíková a Šochová Jarmila.
UZO 8/1/2019 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od 1.1.2019 do
30.11.2019
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 – 1.1.2019-30.11.2019 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci listopadu 20 103 387,92 Kč.
2. Schvaluje v předložené podobě smlouvu o dílo mezi obcí Bernartice a firmou
ZETOS s.r.o. Velká Kraš na částečnou rekonstrukci Penzionu Domeček č.p.129
dle cenové nabídky ze dne 5.12.2019 za cenu 407.942 Kč bez DPH a ukládá
starostovi obce, aby smlouvu podepsal. Práce budou probíhat během ledna a
února 2020.
3. Schvaluje v předložené podobě příkazní smlouvu pro zajištění výkonu
manažerské řízení projektu na akci „Bernartice – vodní zdroj“ s firmou Finance a
Ekonomika s.r.o. za cenu 358.000 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce, aby
smlouvu podepsal.
4. Schvaluje v předložené podobě příkazní smlouvu na výkon technického dozoru
investora na akci „Bernartice – vodní zdroj“ s firmou ENVI Agentura Trunda
s.r.o. za cenu 295.000 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce, aby smlouvu
podepsal.
5. Schvaluje v předložené podobě příkazní smlouvu pro zajištění výkonu
autorského dozoru na akci „Bernartice – vodní zdroj“ s Ing. Jiřím Švestkou za
cenu 224.000 Kč bez DPH a ukládá starostovi obce, aby smlouvu podepsal.
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6. Schvaluje v předložené podobě příkazní smlouvu pro zajištění výkonu činnosti
koordinátora BOZP na akci „Bernartice – vodní zdroj“ s Martinem Kunou za cenu
5.000 Kč bez DPH – vypracování plánu BOZP a 2.300 Kč bez DPH měsíčně –
účast na kontrolních dnech a ukládá starostovi obce, aby smlouvu podepsal.
7. Schvaluje v předložené podobě zadávací dokumentaci ke zveřejnění zakázky a
zajištění organizace výběrového řízení a poskytnutí dotačního managementu
na realizaci projektu „Rozvoj sociálního bydlení v obci Bernartice“, kterou
podává firma Molatrade s.r.o. a ukládá starostovi, aby podepsal smlouvu
s firmou, která podala nejvýhodnější nabídku.
8. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
UZO 8/2/2019 rozpočtové opatření, rozpočet DSO SMOJ na rok 2020,
rozpočtové provizorium SOMJ, OZV, Fond obnovy infrastruktury,
VŘ – Bernartice – Vodní zdroj, pojistné smlouvy obce
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 11, 12 a 13/2019
– úprava rozpočtu dle skutečností.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 a 13/2019 obce – dotace a změny
v rozpočtu obce Bernartice. Jedná se o dotace a rozpočtové úpravy a převody
mezi rozpočtovými účtu. Dotace ZŠ – stavební úpravy, dotace na SDH
Bernartice, Úřad práce aj.
3. Schvaluje návrh rozpočtu SMOJ na rok 2020.
4. Schvaluje návrh rozpočtového provizoria na období od 1.1.2020 do schválení

rozpočtu SOMJ.
5. Ukládá starostovi a správci rozpočtu, aby zajistili zpracování návrhu rozpočtu
obce na rok 2020 do 31.1.2020.
6. Schvaluje likvidační komisi ve složení : Libor Ptáček, Ladislav Michalík, Dušan
Červený.
7. Schvaluje Řád veřejného pohřebiště
8. Schvaluje OZV 2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
poplatek 550 Kč za poplatníka – komunální odpad
9. Fond obnovy infrastruktury. Obec v roce 2020 nechá vypracovat Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací.
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10. Schvaluje zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Bernartice – vodní
zdroj“, která proběhla elektronicky s možností nabídek do 4.12.2019 do 10:00.
Nabídky podaly čtyři firmy. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma ČAK
CZ, s.r.o. ve výši 12.362.270,43 Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby podepsal
smlouvu s firmou, která podala nejvýhodnější nabídku.
11. Schvaluje v předložené podobě pojistnou smlouvu na nemovitý, movitý majetek a
odpovědnost obce Bernartice s Českou podnikatelskou pojišťovnou za cenu
173.349 Kč ročně platnou od 1.1.2020.
12. Schvaluje smlouvu s firmou Urbitech s.r.o. na zřízení nových webových stránek
obce.
UZO 8/3/2019 Převody, pronájmy, majetek, byty
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje pacht manželům Pořízkovým 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. Cena 1 Kč za m2
za rok. Záměr pachtu byl zveřejněn 23.10.2019.
2. Schvaluje pacht části p.č. 1520/3 dle přiloženého plánku v k.ú. Bernartice u
Javorníka manželům Františkovi a Marií Bergmanovým. Cena 1 Kč za m2 za
rok. Záměr pachtu byl zveřejněn 23.10.2019.
3. Schvaluje pacht Vojtěchu Skládanému 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 inženýrským sítím. Cena 1 Kč za m2 za rok.
Záměr pachtu byl zveřejněn 23.10.2019.
4. Schvaluje prodej 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 Pavlu Valchářovi za cenu 80,00
Kč/m2 po zaměření. Záměr prodeje byl zveřejněn 23.10.2019. Náklady
související s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a vkladem práva do
katastru nemovitostí nese nabyvatel.
5. Schvaluje prodeje pozemku p.č. st. 21 o výměře 1250 m2 v k.ú Horní
Heřmanice manželům Miroslavu a Haně Andrýskovým za cenu 80,00 Kč/m2
po zaměření. Náklady související s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a
vkladem práva do katastru nemovitostí nese nabyvatel. Záměr prodeje byl
zveřejněn 23.10.2019.
6. Schvaluje 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 (dle přiloženého plánu) za
cenu 80,00 Kč/m2 po zaměření. Náklady související vypracování
geometrického plánu, s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a vkladem
práva do katastru nemovitostí nese nabyvatel. Nabyvatel je nucen strpět
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zřízení věcného břemene ve prospěch obce Bernartice za účelem zřízení,
vedení a údržby inženýrských sítí na převáděných nemovitostech. Služebnost
se zřizuje za jednorázovou náhradu stanovenou dohodou (100,- Kč včetně
DPH). Záměr prodeje byl zveřejněn 23.10.2019.
7. Schvaluje bezúplatný převod p.č. 1324/3, ost. plocha, o výměře 54 m2, p.č.
1328/11 ost. plocha, o výměře 38 m2 a p.č. 1328/12, ost.plocha, o výměře 67
m2, vše v kú Buková u Bernartic, z vlastnictví obce Bernartice do vlastnictví
Olomouckého kraje, do hospodaření SSOK, p.o.
Záměr byl schválený od 24.9.2018 do 15.10.2018 UZO 27/1/2018.
8. Bere na vědomí žádost o pronájem bytu:
- paní Milada Pindur Wolfová (2+1, 2+kk, 3+1 nebo 3+kk)
- paní Anežka Matochová 1+1
9. Schvaluje pronájem bytu 1+1 paní Anežce Matochové na č.p. 359
UZO 8/4/2019 Různé
1. Cena nájmů pro rok 2020 za sportovní halu zůstává 150 Kč za hodinu a
víceúčelového hřiště 100 Kč za hodinu.
2. Přehled kulturních akcí
o 19.12.2019 – vánoční zpívání
o 24.12.2019 - krmení zvěře
o 26.12.2019 - Živý betlém
o 28.12.2019 – Tenisový turnaj
o 29.12.2019 – Vánoční fotbálek
o 04.01.2020 – Novoroční turnaj v tenise
o 25.01.2020 – Obecní maškární bál
o 07.03.2020 – Hasičský ples
o 28.03.2020 – zájezd na muzikál „KOČKY“
3. Bere na vědomí informace, dotazy, připomínky občanů:
L.P. – žádost na pronájem, prodej pozemku – je navrhnuto, aby byl
podána žádost na část pozemku.
L.P. – víceúčelové hřiště zdarma – děti a mládež mají přístup zdarma,
dospělí dle ceníku.
L.P. - co s Tančírnou – bude přizpůsoben provoz a nové návrhy.
M.L. – várnice již zastaralé – budou zakoupeny nové
J.L. – úklid po akcích na Domečku a srubu – bude po rekonstrukci
navržené nové úklidové pravidla.
R.W. – Hájenka v Račím Údolí – zatím není žádný záměr.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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