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

USNESENÍ Z 6. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 8.8.2019
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 6/1/2019 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od
1.1.2019 do 30.6.2019
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 - 6/2019 – přebytek 1 108 921,86 Kč,
hospodářská činnost obce – provozovny:
Hostinec : 6 261,88 Kč
Bowling : - 13 329,70 Kč
Tančírna : 20 256,65 Kč
2. Hospodaření ZŠ a MŠ – 1-6/2019: – 117 391,49 Kč
Hospodářská činnost – stravovna: 26 414,28 Kč
3. Vodní zdroj pro obec Bernartice – vydáno stavební povolení a nyní lze
požádat o dotaci na Mze nebo OPŽP
4. Les – trvalá činnost - vývraty a kůrovce, běžná činnost - dosadba,
vyžínaní
5. Pokračují opravy v domě č.p. 97 – zřízení 2 bj. (2+1, 1+kk)
- Cenová nabídka – výměna oken
- Oprava fasády a komínu
- Kuchyňské linky
6. Stavební úpravy ZŠ
- stavbu provádí firma Zetos
- TD – Karyo
- koordinátor BOZP
- Impol computers s.r.o – počítačové vybavení
- Minimalistic s.r.o – vybavení - nábytek
Vše pokračuje podle plánu.
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7. Sociální byty – dotace schválena a firma MOLATRADE, která má
podepsanou smlouvu o dílo na VŘ. VŘ proběhne na podzim 2019.
8. Nákup traktoru – proběhlo VŘ na dodavatele traktoru do 50 kW. Ukládá
starostovi obce podepsat smlouvu s dodavatelem.
9. Připravuje se kompletní výměna střešních oken na 15 bj. – včetně
souvisejících úprav po částech. Nyní ve volných bytech.
10. Opraven plot v MŠ- provedeno
11. Webové služby – ke konci roku 2019 bude ukončena smlouva. Najít
nového poskytovatele služeb.
12. Změna provozu o užívání Tančírny- IC a sál. Návrh na zvýšení
pronájmu.
13. Lokální biocentrum Tomíkovice – „Znovuobnovení retenční schopnosti
krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice“ –
zrušení akce, PD – ukončit v majetkové evidenci.
6.1.1 Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi
obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.

UZO 6/2/2019 Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2019
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 6 a
7/2019.
2) Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 obce - dotace a bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6 - úprava rozpočtu obce Bernartice.
UZO 6/3/2019 Převody, pronájmy, majetek, byty
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Ruší své usnesení UZO 5/11/2019 bod 1)
Prodej domu č.p. 75 se st.p.č. 26/1 a související pozemky (st.p.č. 26/2 a
25, p.č. 227/2, dle vytyčeného geometrického plánu v k.ú Bernartice u
Javorníka, obec Bernartice za cenu 900 000,00 Kč panu V.S. Náklad
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
údržby inženýrských sítí na uvedených pozemcích. Služebnost se zřizuje
za jednorázovou náhradu stanovenou dohodou ve výši 100,-Kč včetně
DPH.
Oprava usnesení – p.č. 26/2 a p.č. 25 tyto parcely vyňaty z prodeje.
2. Rozhodlo, že bude znovu schválen prodej domu č.p. 75 a související
pozemky st. p. 26/1 a p.č. 227/2 v k.ú. Bernartice u Javorníka.
3. Schvaluje prodej č.p. 75 se st. p.č. 26/1 a související pozemky p.č. 227/2,
dle vytyčeného geometrického plánu v k.ú Bernartice u Javorníka, obec
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Bernartice, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001, Katastrálního
úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník za cenu
600 000,00 Kč panu V.S. Náklad 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 údržby inženýrských sítí na
uvedených pozemcích. Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu
stanovenou dohodou ve výši 100,-Kč včetně DPH.
4. Ukládá starostovi obce Bernartice vypracovat návrh smlouvy podle bodu
3) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat
příslušnému katastrálnímu úřadu.
5. Bere na vědomí žádosti o byt v DPS paní H. S. a doporučuje pronájem dle
platných podmínek.
6. Schvaluje záměr pronájmu části parcely 3213 manželům J. a M. L. u
domu č.p. 223 o výměře 365 m2, která je přílohou usnesení.
7. Bere na vědomí žádost V.V. o výměnu pozemku p.č. 1899 LV 437 o
výměře 509 m2 s pozemkem p.č. 1913/1 LV 10001 o výměře 2446 m2.
8. Bere na vědomí záměr pronájmu nebytových prostor Ester z.s.
v prostorech „kovárny“ (klubovny v 1.patře) na CVA Bernartice za cenu
1500 Kč měsíčně od 1.11.2019.
UZO 6/4/2019 Různé
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1) Změny jízdních řádů od prosince 2019 – autobusové linky 117 + 125
(přes Bernartice) – návrhy do 4.9.2019.
2) Zahraniční výlet 10 dětí a dvou dospělých z Bernartic s dětmi
z partnerské obce Diedorf do Francie (Bonchamp) v termínu 27.7.2019 –
6.8.2019.
3) Bere na vědomí v předložené podobě plán připravovaných kulturních a
společenských akcích 2019.
4) Bere na vědomí informace, dotazy, připomínky občanů:
- J.H. – úprava vodního toku – Povodí Odry,
- J.L. – stromy – duté kmeny- nebezpečí pádu haluzí
- Z.T. – tenisový kurt – ovocné stromy – vosy
- J.Z. – lokální biocentrum – akce ukončená. Realizace akce bude asi
provedena SPÚ.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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