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

USNESENÍ Z 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 25.4.2019
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 složení:Zlata Palovčíková a Chromík Alois.
UZO 4/1/2019 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od
1.1.2019 do 25.4.2019
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí zprávu o činnosti, hospodaření a plnění usnesení za
uvedené období - informaci o provedených, ukončených či probíhajících
akcích a činnostech, zejména:
– Hospodaření obce – 1-3/2019 – přebytek 1 442,- tis. Kč, hospodářská
činnost obce – provozovny: Hostinec - + 2,- tis. Kč, Bowling - -14,- tis. Kč,
Tančírna – - 15,6 tis. Kč,
– Hospodaření ZŠ a MŠ –1-3/2019 – hospod. činnost- stravovna – + 44,tis. Kč,
– Vodní zdroj pro obec Bernartice – na odboru ŽP v Jeseníku stále probíhá
řízení pro vydání stavebního povolení,po vydání st. povolení lze požádat o
dotaci na Mze nebo OPŽP (cca 60%),
– Tančírna v Račím údolí –příprava na využití a projektování hájovny vč.
hospodářských staveb, sklepa a souvisejících pozemků, objednána
dřevěná lávka přes potok (z obecního řeziva),
– Rozšíření kanalizace a vodovodu –firma RECpokračuje v práci na PD–
předána DUR na vodovod a tlakovou kanalizaci, bylo „dokončeno“ jednání
s dotčenými správci sítí a majiteli pozemků,bude třeba urgovat dodavatele
– správce majetku,
– Les – trvalá činnost - vývraty a kůrovce,běžná činnost - dosadba,
oplocenky, výsadba,prořezávky,
– Pokračují opravy v domě čp. 97 – zřízení 2 bj. (2+1, 1+kk) – provádí p.
Kudlička, p. Plešivka, prostavěno dosud 352,- tis. Kč, kontrolní dny –
průběžně,
– Stavební úpravy ZŠ… - stavba byla předána 11/2018, provádí fi Zetos,
TD - pan Zapletal – Karyo, koordinátor BOZP –pan Kuna, vyučování
probíhá v prostorách ZŠ, dokončení stavby se předpokládá v 8/2019,
proběhlo výběrové řízení na dodavatele datové soubory (Impol computers
s.r.o – 941,- tis. Kč) a vybavení ( minimalistic s.r.o – 728,- tis. Kč),
– Dokončena demolice „sirkárny“ – budou dokončeny terénní úpravy a
stezka pro pěší,
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Sociální byty – rozhodnutí o dotaci by mělo být do konce 5/2019, nutno
zvážit termín realizace …
Nákup traktoru – proběhlo VŘ na dodavatele traktoru do 50 kW – dle
stanovených podmínek,
Přijat byl pan R.S. do pracovního poměru na dobu neurčitou,
Akce, které už běží nebo jsou rozpracované - biocentrum Tomíkovice –
Příkazní smlouva – příkazce provede kompletní manažerské řízení
přípravy a realizace projektu do max. odměny 200,- tis. Kč, dále
objednávka na podání žádosti o podporu v OPŽP ŽP osa 4. ( Vytváření,
regenerace, či posílení krajinných prvků – 131, výzva (30,- tis. Kč) +
řešení získání pozemků do vlastnictví obce – probíhají konzultace s AOPK
- ověřování možností a optimalizace konečného výsledku a dopřesnění
PD,
Připravuje se kompletní výměna střešních oken na 15 bj. – včetně
souvisejících úprav (2019),
Podklady pro opravu fasády MŠ (arch. Šolar, rozpočet Rejtarová) a
dopravní řešení kolem budovy MŠ s cílem zvýšit bezpečnost dětí a
návštěvníků školky (2020),
Osvětlení školního hřiště dokončeno (80,- tis. Kč),
POV – pomocí zavedení strategického řízení – Dohoda o spolupráci na
projektu mezi Spolkem pro obnovu venkova ČR a obcí Bernartice, kdy
Spolek zajistí obci zpracování programu rozvoje obce, spoluúčast 10,- tis.
Kč,
Zadána poptávka pro zřízení dopravní plošiny v DPS (dodavateli plošiny
v ZŠ) s cílem usnadnit přístup uživatelům bytů v nadzemním podlaží,

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 přeložené podobě Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
„Dodávka vybavení pro ZŠ v Bernarticích“ a ukládá starostovi obce, aby
s uchazeči, kteří předložili nejvýhodnější nabídku, v souladu
s hodnocením nabídek, uzavřel kupní smlouvy.
4) Schvaluje v předložené podobě objednávku mezi obcí Bernartice a VZD
INVEST s.r.o. na podání žádosti o podporu v OPŽP ŽP osa 4. - Vytváření,
regenerace, či posílení krajinných prvků – 131. výzva (30,- tis. Kč) a
Příkazní smlouvu č. 2/2019/BD – příkazce provede kompletní
manažerské řízení přípravy a realizace projektu do max. odměny 200,- tis.
Kč.
5) Schvaluje v předložené podobě Dohodu o spolupráci na projektu mezi
Spolkem pro obnovu venkova ČR a obcí Bernartice, kdy Spolek zajistí
obci zpracování programu rozvoje obce.
UZO 4/2/2019 Závěrečný účet obce za rok 2018, roční účetní závěrka
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice,
rozpočtové opatření č. 2 a 3/2019, Závěrečný účet SOMJ za rok 2018,
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
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2018 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Bere na vědomí, že ke zveřejňovanému návrhu závěrečného účtu za rok
2018 nejsou připomínky.
Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 220/2013 Sb. o
postupech pro schválení závěrečného účtu a § 17 odst. 7, písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Bernartice za rok 2018 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad s tím,
že obec Bernartice není povinna přijmout k nápravě chyb a nedostatků
opatření podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet je přílohou usnesení.
Schvaluje účetní závěrku za obec Bernartice k 31.12.2018 v rozsahu:
 Účetní a finanční výkazy sestavené za obec Bernartice k 31.12.2018:
1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha
4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od
1.1.2018 do 31.12.2018
 Inventarizační zpráva shrnující podstatné skutečnosti o provedené
inventarizaci majetku a závazků obce Bernartice k 31.12.2018.
 Informace z „Roční zprávy za rok 2018 o výsledcích finančních kontrol.
„Ve sledovaném období, nebyla učiněna závažná zjištění ve smyslu §22
odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ani jiná zjištění, která by podstatnou měrou snížila finanční výkonnost
obce Bernartice, či naznačovala úmyslné porušování zákonných
norem. Dále nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly vliv na úplnost
a průkaznost účetnictví obce“.
 Zápis z veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy
Bernartice za období 2018.
 Účetní závěrka je přílohou usnesení.
Schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Bernartice v souladu s odst. 1 §18 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
účetnictví) a § 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdější předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky (dále jen prováděcí vyhláška č.
410/2009) tvoří:
a) rozvaha
b) výkaz zisku a ztráty
c) příloha
Nařizuje Základní a mateřské škole Bernartice převést z rezervního fondu
na ztrátu z hlavní činnosti v roce 2018ve výši 37.871,14 Kč a
z hospodářské činnosti převést zisk ve výši 1.013,07 Kč do rezervního
fondu školy. Současně schvaluje použití rezervního fondu k dalšímu
rozvoji činnosti – interaktivní tabule, …
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7) Schvaluje převedení fin. prostředků ve výši 4 497,78 Kč z obecních
prostředků Základní a mateřské škole Bernartice na pokrytí ztráty za rok
2018 z hlavní činnosti.
8) Schvaluje Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko za rok 2018
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
9) Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 2 a
3/2019.
10) Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 obce a bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2 Bernartice v předložené podobě.
11) Schvaluje poskytnutí daru:
- HZS Olomouckého kraje –50.000,- Kč na dofinancování pořízení
soupravy pneumatických vyprošťovacích vaků
- VMJ, p.o. Olomouckého kraje – 5.000,- Kč na podporu vzdělávacích
a edukačních programů pro školy a studenty
- Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. – 30.000,- Kč na
pořádání XXVII. Ročníku hudebního festivalu …,
UZO 4/3/2019 Převody, pronájmy, majetek, byty
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí žádost o pronájem bytů:2+1 v 15 bj. (M.S a P.), v domě
čp. 97 2+1 (L.S.) a doporučuje pronájem, dále poblíž ZŠ rovněž 2+1 ( L.A.)
– zatím není co nabídnout.
2) Souhlasí s předběžnou kupní cenou 920,- tis. Kč navrženou SŽDC, s.o.,
Generální ředitelství, odbor prodeje a pronájmu, za odkoupení pozemku
st.p.č. 334, jehož součástí je budova čp. 244 a pozemku dle GP p.č.
3246/6, vše v kú Bernartice u Javorníka, obcí Bernartice.
3) Souhlasí v předložené podobě s navrženou cenou za koupi myslivecké
chaty v H.H. ( na st.p.č. 80, v kú Horní Heřmanice u Bernartic), obcí
Bernartice. Náklady související s přípravou a vypracováním kupní
smlouvy a vkladem práva do katastru nemovitostí nese nabyvatel.
UZO 4/4/2019 Různé
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí v předložené podobě plán připravovaných kulturních a
společenských akcích 2019 a nejbližší - 30.4.2019 – Pálení čarodějnic,
12.5.2019 – Den matek, 18.5.2019 Tenisový turnaj, 1.6.2019 – den dětí a
29.6.2019 – Obecní pouť.
2) Bere na vědomí informace, dotazy a připomínky občanů –R.J.K. oprava
opravené hřbitovní zdi, M.V.
Zastávky BUS, vodné a stočné,
J.L. provozovny – pohyb psů, V.Z. Obnova zrcadla u Klinců, vývoz
odpadů – cena, L.V. vesnice roku.
Mojmír Michálek
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce

4

