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

USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 6.12.2018
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Určuje za ověřovatele zápisu z jednání Zastupitelstva obce Bernartice:
Jarmila Šochová a Aleš Chromík.
2) Schvaluje návrhovou komisi ve sloţení: Zlata Palovčíková a Chromík
Alois.
UZO 2/1/2018 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od
1.1.2018 do 30.11.2018
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí zprávu o činnosti, hospodaření a plnění usnesení za
období od 1.1.2018 do 30.11.2018 - informaci o provedených,
ukončených či probíhajících akcích a činnostech, zejména:
– Hospodaření obce, hospodářská činnost obce – provozovny: Hostinec,
Bowling, Tančírna,
– ZŠ a MŠ – hospodaření 1-9/2018 – hospod. činnost stravovna – zisk,
– Vodní zdroj pro obec Bernartice – na odboru ŢP v Jeseníku jsou
předloţeny všechny poţadované doklady pro vydání stavebního povolení,
komplikace jsou kolem cesty k prasečáku – námítka Keller-snad se
„vysvětlí“ - dle informace Ing. Švestky, po vydání st. povolení lze poţádat o
dotaci na Mze nebo OPŢP (cca 60%),
– Tančírna v Račím údolí – byla odkoupena hájovna vč. hospodářských
staveb, sklep a související pozemky,
– Školní hřiště – dokončena realizace, práce zajistila fi Sportovní podlahy
Zlín, s.r.o. – konečná cena 2.274,- tis. Kč bez DPH, nebyl dodrţen termín
realizace, firma navrhuje kompenzaci formou provedení předsezónní a
posezónní údrţby hřiště po dobu 2 let (do 11/2020), dále nutno stanovit
poplatek za uţívání a dovybavit hřiště sport. pomůckami,
– Rozšíření kanalizace a vodovodu – firma REC pokračuje v práci na PD –
předána DUR na vodovod a tlakovou kanalizaci, bylo „dokončeno“ jednání
s dotčenými správci sítí a majiteli pozemků,
– Les – probíhá úklid vývratů a kůrovce, běţná činnost - dosadba,
oplocenky, výsadba, prořezávky,
– Kompostéry – všechny byly rozmístěny zájemcům, probíhá vyúčtování
akce,
– Pokračují opravy v domě čp. 97 – zřízení 2 bj. (2+1, 1+kk) – provádí p.
Kudlička, p. Plešivka,
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Byla dokončena oprava hrobky Latzel (pouze vnější část) – poskytnuta
dotace z MK ČR – 196.000,- Kč cena opravy 323.200,- Kč a TD 25.000,Kč, vše včetně DPH ,
Oprava márnice – dokončena, nutno ještě provést na jaře opravu a nátěry
dřevěných prvků a vyřešit kování dveří,
Stavební úpravy ZŠ… - stavba byla předána 11/2018, provádí fi Zetos,
TD - poptán pan Zapletal – Karyo, koordinátor BOZP – poptán pan Kuna,
vyučování bylo přesunuto do prostor CVA, dokončení stavby se
předpokládá v 8/2019,
Odpady – od září vyváţí odpady fi SUEZ – změna vývozu tříděných odpadů
(1100 l nádoby) a termínu komunálního odpadu – úterý lichého týdne,
s tím souvisí i rozšíření pověření fi EKO-KOM, a.s., ţe bude fi SUEZ, a.s.
vykazovat údaje za obec fi EKO-KOM…, současně probíhá na úrovni
Olomouckého kraje příprava řešení likvidace KO dalším vyuţitím –
spalovna…, návrh má i oponenty soustředěné v SMS, za SMOJ situaci
monitorují pověření členové – aby obce mohli zaujmout relativně
objektivní stanovisko,
Sociální byty – rozhodnutí o dotaci - cca v 3/2019 bychom mohli znát
výsledek – pravděpodobnost vysoká,
Akce, které uţ běţí nebo jsou rozpracované a … - pořízení techniky (SZIF
traktor), WIFI4EU – internet ve veřejném prostoru, zvon Buková,
biocentrum Tomíkovice + řešení získání pozemků do vlastnictví obce,

2) Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí uvedených v bodě 1) a
ukládá starostovi obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění
usnesení.
3) Schvaluje v přeloţené podobě Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů mezi EKO-KOM, a.s. a obcí
Bernartice.
4) Schvaluje cenovou nabídku na výkon funkce TDI (Jindřich Zapletal) na
akci „Stavební úpravy ZŠ…“ ve výši 13,- tis. Kč/měsíc (bez DPH) a ukládá
starostovi obce uzavřít s předkladatelem nabídky smlouvu.
5) Schvaluje cenovou nabídku na výkon funkce koordinátor BOZP (Martin
Kuna) v celkové výši 22.400,- Kč a ukládá starostovi obce uzavřít
s předkladatelem nabídky smlouvu.
6) Schvaluje návrh dohody o kompenzaci za pozdní předání stavby školního
hřiště, mezi fi Sportovní podlahy Zlín s.r.o. a obcí Bernartice, která
spočívá v tom, ţe fi Sportovní podlahy Zlín s.r.o. provede předsezónní a
posezónní údrţbu školního hřiště po dobu 2 let (do 11/2020) a případné
dovybavení hřiště sport. pomůckami.
UZO 2/2/2018
Rozpočtové opatření č. 9, 10/2018, rozpočtové
provizorium obce, OZV 1/2018 a 2/2018, návrh rozpočtu SMOJ a
Mikroregionu Javornicko, vodné, stočné, žádosti o dotace a dary
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
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1) Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 9 a
10/2018, vliv realizovaných a plánovaných akcí a dotací na rozpočet
obce.
2) Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018 v předloţené podobě.
3) Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 obce Bernartice v předloţené
podobě.
4) Schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2019.
Hospodaření obce Bernartice v době do schválení rozpočtu v roce 2019 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 2018,
- 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 31.12.2018.
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.
5) Ukládá starostovi a místostarostům obce, aby zajistili zpracování návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 do 31.1.2019.
6) Bere na vědomí návrh rozpočtu SMOJ a Mikroregionu Javornicko na rok
2019.
7) Schvaluje v předloţené podobě obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o
stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Bernartice.
8) Schvaluje v předloţené podobě obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o
místním poplatku (550,- Kč/popl.) za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
9) Stanovuje pro rok 2019 cenu vodného ve výši 25,00 Kč/m3 (včetně DPH)
a stočného ve výši 25,00 Kč/m3 (včetně DPH) – tj. cca 21,74 Kč bez DPH.
Částka nad provozní výdaje bude převedena do fondu na rozvoj a obnovu
infrastrukturního majetku obce.
10) Stanovuje poplatky za uţívání sportovních zařízení v majetku obce
Bernartice, s účinností od 1.1.2019, takto:
- Školní víceúčelové hřiště – 100,- Kč/hodina (vč. DPH)
- Tělocvična – 150,- Kč/hodina (vč. DPH)
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Děti do 18- let mají vstup a uţívání sportovních zařízení zdarma.
(Bezplatné uţívání hřiště má pouze dítě (děti ) + jedna doprovázející osoba
starší 18-ti let nebo rodiče, dále trenéři a vedoucí sportovních oddílů dětí
a mládeţe.)
11)

Bere na vědomí ţádosti o poskytnutí dotace nebo daru:
- Darmoděj z.ú. – 25.000,- Kč na dofinancování provozu
- Raft team H2O Jeseník, z.s. – na MS a ME v raftingu v roce 2019
v Austrálii
- Spolek pro podporu tanečního sportu z.s. – na náklady související
s přípravou a účastí v soutěţi asociace CMA – soutěţ v Chorvatsku
- Charita Jeseník – 20.000,- na provozní náklady charitní
pečovatelské sluţby
- Charita Jeseník – 20.000,- na provozní náklady v Domově
pokojného stáří sv. Františka
- Charita Jeseník – 40.000,- na provozní náklady v Domově
pokojného stáří sv. Hedviky

UZO 2/3/2018 Převody, pronájmy, majetek, byty, opatrovnictví
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí informaci o aktivitách platformy positiv JE a nabídku
partnerství.
2) Úředně stanovuje místo pro uzavírání manţelství – celý správní obvod
obce Bernartice.
3) Úředně stanovuje dobu pro uzavírání manţelství – jakýkoliv den a hodinu
v roce.
4) Bere na vědomí ţádost o pronájem bytu M. B. s dcerou M.T. – 1+1 nebo
2+1 „za rozumnou cenu“.
5) Bere na vědomí informaci o Zápisu z jednání o směně pozemků ze dne
12.1.2006 mezi obcí Bernartice a Ing. A. K. a dalšími, o moţné směně
pozemků kolem vodního zdroje na p.č. 1072 v kú Bernartice u Javorníka
a souhlasí s nabytím pozemku za cenu obvyklou. Současně ukládá
starostovi a místostarostům obce zajistit vše potřebné k nabytí pozemku
do vlastnictví obce, popřípadě uzavřít kupní smlouvu.
6) Pokud uvedené řešení nebude průchozí – Schvaluje záměr převodu
pozemků dle zápisu z jednání o směně pozemků ze dne 12.1.2006.
7) Schvaluje v předloţené podobě záměr převodu pozemků dle Směnné
smlouvy č. SMPOZ37/0038 mezi obcí Bernartice a Povodím Odry, státní
podnik, vše v kú Horní Heřmanice u Bernartic, a dle znaleckých posudků
č. 2017/132, 2017/133 a 2017/134, vypracovaných Ing P. K. ke dni
12.6.2017.
8) Bere na vědomí informaci o neplatičích nájemného - M.P. čp. 97 – a
moţnostech řešení …
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UZO 2/4/2018 Různé
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí informaci o připravovaných kulturních a společenských
akcích – Mikuláš, vánoční zpívání, sportovní akce, Ţivý Betlém, závěr
roku…, obecní ples,
2) Bere na vědomí informace, dotazy, připomínky občanů – připomínku J.Š.
na webové stránky obce – nejsou graficky dobře zpracované – jsou
nepěkné.

Mojmír Michálek
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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