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

USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 14.2.2019
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 sloţení: Zlata Palovčíková a Chromík
Alois.
UZO 3/1/2019 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od
1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 do 14.2.2019
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, hospodářská činnost obce – provozovny: Hostinec,
Bowling, Tančírna – všechny provozovny hospodařily bez ztráty,
– Hospodaření ZŠ a MŠ – 1-12/2018 – hospod. činnost - stravovna – bez
ztráty,
– Vodní zdroj pro obec Bernartice – na odboru ŢP v Jeseníku probíhá řízení
pro vydání stavebního povolení, námitka pana K. vysvětlena – na jaře
bude vůle dořešit pozemky, po vydání st. povolení lze poţádat o dotaci na
Mze nebo OPŢP (cca 60%),
– Tančírna v Račím údolí – příprava na vyuţití a projektování hájovny vč.
hospodářských staveb, sklepa a souvisejících pozemků,
– 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 – trvalá činnost - vývraty a kůrovce, běţná 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 270,- tis. Kč, kontrolní dny –
průběţně,
– Stavební úpravy ZŠ… - stavba byla předána 11/2018, provádí fi Zetos,
TD - pan Zapletal – Karyo, koordinátor BOZP – pan Kuna, vyučování
probíhá opět v prostorách ZŠ, dokončení stavby se předpokládá v
8/2019,
– Dokončena demolice „sirkárny“ – havarijní stav (325,- tis Kč), letos budou
provedeny terénní úpravy,
– Zásahová jednotka – projednána smlouva o členství v jednotce SDH obce
a příloha č. 1,
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Odpady – ověřujeme a posuzujeme moţnost zavedení evidence přímo na
jednotlivé domácnosti – s cílem stanovit poplatek dle mnoţství
vyprodukovaného odpadu,
Sociální byty – zatím není známo rozhodnutí o dotaci,
Nákup traktoru – připraveny technické a smluvní podmínky pro vypsání
VŘ na dodavatele traktoru do 50 kW – dle stanovených podmínek,
Akce, které uţ běţí nebo jsou rozpracované - internet ve veřejném
prostoru - neprošlo, zvon Buková – dodán, předpokládá se instalace na
jaře, biocentrum Tomíkovice + řešení získání pozemků do vlastnictví obce
– probíhá ověřování moţností a optimalizace konečného výsledku,

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 Smlouvu o členství v jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce, včetně přílohy č. 1, mezi obcí Bernartice a
jednotlivými členy JSDH.
4) Schvaluje v předloţené podobě Zadávací dokumentaci pro podání nabídek
uchazečů v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku „Pořízení lesnické techniky v obci Bernartice“ (traktoru) podle
Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkovana
období 2014 – 2020 (dále jen „Příručka“), mimo reţim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a ukládá
starostovi obce, aby s uchazečem, který předloţil nejvýhodnější nabídku,
v souladu se Zadávacími podmínkami, uzavřel kupní smlouvu.
UZO 3/2/2019 Rozpočet obce 2019, žádosti o příspěvky, inventarizace
2018
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě rozpočtu obce na rok 2019,
předpokládané náklady a příjmy obce, dodrţení zásady vyrovnanosti
rozpočtu a zohlednění předpokládaných příjmů státního rozpočtu a jeho
vliv - dopady na hospodaření obce. Zveřejnění návrhu rozpočtu,
projednání na pracovních jednáních.
2) Schvaluje v předloţené podobě návrh rozpočtu obce Bernartice na rok
2019.
3) Schvaluje zapojení přebytku hospodaření z minulých let do rozpočtu obce
na rok 2019.
4) 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,
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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.
5) Ukládá starostovi obce pravidelně informovat Zastupitelstvo obce
Bernartice o provedených rozpočtových změnách.
6) Schvaluje seznam akcí k realizaci v roce 2019 a v následujícím období
obsaţených v návrhu rozpočtu.
7) Schvaluje v předloţené podobě rozpočet sociálního fondu obce na rok
2019.
8) Bere na vědomí rozpočtový výhled obce na léta 2018 – 2022.
9) Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce
k 31.12.2018.
10)
Schvaluje výsledky řádné inventarizace majetku a závazků obce
provedené k 31.12.2018 v předloţené podobě včetně příloh.
11) Schvaluje poskytnutí daru:
- ČSCH OO Jeseník – 1.000,- Kč na dofinancování Krajské výstavy
zvířat 2019
- TJ Sokol Bernartice, z.s. – 27.984,- Kč na úhradu nákladů
sportovní činnosti děti a mládeţe v roce 2018
- Charita Jeseník – 5.000,- Kč na provozní náklady charitní
pečovatelské sluţby
- Charita Jeseník – 0.000,- Kč na provozní náklady v Domově
pokojného stáří sv. Františka
- Charita Jeseník – 0.000,- Kč na provozní náklady v Domově
pokojného stáří sv. Hedviky
12) Schvaluje v předloţené podobě návrh odměn neuvolněných členů
Zastupitelstva obce Bernartice, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
v platném znění, s účinností od 14.2.2019 – příloha.
UZO 3/3/2019 Převody, pronájmy, majetek, byty, opatrovnictví
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí ţádost o pronájem bytu v DPS a jeho pronájem paní Anně
B..
2) Schvaluje v předloţené podobě převod 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. Záměr obce směnit nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy
schválilo Zastupitelstvo obce Bernartice dne 6.12.2018 pod č.j.
UZO2/3/2018/7.
3) Potvrzuje platnost dříve přijatého usnesení, ţe náklady související
s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a vkladem práva do katastru
nemovitostí nese nabyvatel. Nabyvatel je nucen strpět zřízení věcného
břemene ve prospěch obce Bernartice za účelem zřízení, vedení a údrţby
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4)

5)
6)
7)
8)

inţenýrských sítí na převáděných nemovitostech. Sluţebnost se zřizuje za
jednorázovou náhradu stanovenou dohodou (100,- Kč včetně DPH.)
Bere na vědomí ţádost pana J. I. o pronájem zahrad p.č. 1083/1 a
1083/2 v kú Bernartice u Javorníka, obec Bernartice a přikazuje
provedení místního šetření s formulací stanoviska k ţádosti – zajistí
správce majetku.
Schvaluje záměr odkoupení domu čp. 101 se st.p.č. 111/2 v kú Buková u
Bernartic.
Schvaluje záměr odkoupení budovy bez čp. – jiná stavba na st.p.č. 80
v kú H. Heřmanice u Bernartic.
Bere na vědomí ţádost pana V.S. o odprodej rodinného domu čp. 75
(st.p.č. 26/1) za účelem bydlení.
Schvaluje v předloţené podobě záměr prodeje domu čp. 75 se st.p.č.
26/1- část a případně další související pozemky (st.p.č. 26/2 a 25, p.č.
227/2 – celé nebo příp. část.) v kú Bernartice u Javorníka, obec
Bernartice.

UZO 3/4/2019 Různé
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí v předloţené podobě plán připravovaných kulturních a
společenských akcích 2019.
2) Připomínka 10 let od povodní 2009 – ano x ne, popř. jak, co, kdy…
3) Bere na vědomí informaci o sociální, bytové a společenské situaci pana M.
a paní S. a souhlasí, aby panu M. byla obcí poskytnuta (bezplatně)
elektřina na vytápění obytné buňky po dobu zimy. Stav bytu paní S. je
neudrţitelný a vyţaduje zásah všech (rodina, soud,…). V současné době je
hospitalizovaná.
4) Ukládá starostovi obce, aby neprodlouţil nájemní smlouvu na pronájem
bytu v domě čp. 75 ani neuzavřel ţádnou jinou smlouvu, jejímţ
předmětem by byl pronájem prostor k bydlení, s paní A.S., dokud se její
zdravotní stav podstatně nezlepší nebo jiná zcela způsobilá (zdravá) osoba
bude garantovat uţívání bytu-prostor paní A.S. nedevastujícím
způsobem.
5) Bere na vědomí informace, dotazy, připomínky občanů – upozornění paní
L.M. na poškozené stromy, které ohroţují padajícími větvemi ţivoty a
majetek občanů – obec provede na jaře kontrolu stavu stromů, dotaz na
ukončení rozvozu obědů Charitou – obdobnou sluţbu nabízí pan Ryba a
pan Tyrala, návrh pana P.L. na zrušení poplatků za uţívání sportovních
zařízení v majetku obce pro členy TJ Sokol Bernartice, a dotaz – návrh
pana K.R., zda by pan M. nemohl splácet případný dluh obci formou
dobrovolné pracovní činnosti.

Mojmír Michálek
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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