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

USNESENÍ Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BERNARTICE ZE DNE 6.2.2020

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 9/1/2020 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení
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 – 1.1.2019-31.12.2019 – na rozpočtových účtech obce je
k 31.12.2019 částka 19 169 522,00 Kč bez sociálního fondu.
Hospodaření hospodářských činností - Tančírny, Bowlingu a Hostince skončilo
v roce 2019 v zisku.
2. Bere na vědomí žádost o uvolnění z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Bernartice Mgr.
Hany Palovčíkové k 30.6.2020.
3. Schvaluje 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 podá
nejvýhodnější nabídku. Rekonstrukce bude provedena v letošním roce.
4. Bere na vědomí nákup traktoru ze SZIF – předán traktor a bude dokončena
akce.
5. Bere na vědomí opravu zařízení na úpravně vody na vodárně.
6. Schvaluje nákup ojetého osobního vozu za 499.000,00 Kč. Dále bude
nakoupeno základní vybavení k vozu.
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7. Schvaluje opravu na 15 bj. oken a bere na vědomí rekonstrukci „Domečku“.
8. Schvaluje program rozvoje obce Bernartice 2020.
9. Schvaluje podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje.
10. Souhlasí v případě získání dotace z Olomouckého kraje s realizacemi akce na
než je požadována dotace a deklaruje závazek si ponechat majetek pořízený
z dotace po dobu minimálně 10 let v majetku obce.
11. Schvaluje dodatek k pojistné smlouvě obce Bernartice – odpovědnost za
výrobek ve výši 1.186,00 Kč.
12. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
UZO 9/2/2020 rozpočet obce a DSO na rok 2020, dotace, dary
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě rozpočtu obce na rok 2020,
předpokládané náklady a příjmy obce, dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu a
zohlednění předpokládaných příjmů státního rozpočtu a jeho vliv - dopady na
hospodaření obce. Zveřejnění návrhu rozpočtu od 17.1.2020 a projednán na
pracovních jednáních.
2. Schvaluje v předložené podobě návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2020.
3. Schvaluje zapojení přebytku hospodaření z minulých let do rozpočtu obce na rok
2020.
4. Schvaluje v předložené podobě rozpočet sociálního fondu obce na rok 2020.
5. 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,
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.
6. Ukládá starostovi obce pravidelně informovat Zastupitelstvo obce Bernartice o
provedených rozpočtových změnách.
7. Schvaluje seznam akcí k realizaci v roce 2020 a v následujícím období
obsažených v návrhu rozpočtu.
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8. Schvaluje poskytnutí daru:
-

Český svaz chovatelů OO Jeseník – 500,00 Kč na dofinancování Krajské
výstavy zvířat 2020.
Charita Jeseník – 5.000,00 Kč na provozní náklady charitní pečovatelské
služby.
Charita Jeseník – 1.000,00 Kč na poskytování služeb v Domově pokojného
stáří sv. Hedviky.
Vlastivědné muzeum Jesenicka – 2.000,00 Kč na podporu kulturních
tradic.
Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu – 30.000,00 Kč na pořádání
festivalu.

9. Schvaluje v předložené podobě návrh odměn neuvolněných členů Zastupitelstva
obce Bernartice, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, nařízením
vlády 338/2019 Sb., s účinností od 1.3.2020 – příloha
10. Schvaluje návrh rozpočtu SOMJ na rok 2020.

UZO 9/3/2020 inventarizace majetku obce
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce
k 31.12.2019.
2. Schvaluje výsledky řádné inventarizace majetku a závazků obce provedené k
31.12.2019 v předložené podobě včetně příloh.
UZO 9/4/2020 převody a pronájmy nemovitostí
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání
1.
-

Bere na vědomí žádost o pronájem bytu:
paní Jana Jindráková (1+1,1+kk)
pan Marek Horváth (1+1, 2+1)
František Myšák (1+1,1+kk)

2. Schvaluje pronájem bytu 1+kk paní Janě Jidrákové na č.p. 359, pronájem bytu
2+1 panu Marku Horváhovi a 1+kk panu Františku Myšákovi na č.p. 97.
3. Schvaluje odkoupení p.č. 1072/2 orná půda o výměře 217 m2 vše v k.ú.
Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, do vlastnictví obce Bernartice, za
obvyklou smluvní cenu 90,00 Kč /m2 od pana Köhlera Antonína Ing.
Důvodem je umístění stávající stavby - vrt s pitnou vodou a výstavba nového
přivaděče na pitnou vodu pro obec Bernartice.
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4. Bere na vědomí žádost SH ČMS SDH Bernartice o pronájem pozemků p.č.
833/2 zahrada o výměře 514 m2, p.č. 823/1 zahrada o výměře 1487 m2, st.
p.č. 86/3 zastavěná ploch a nádvoří o výměře 282 m2 a st. p. 395 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 59 m2, vše v k.ú. Bernartice. Tyto pozemky budou
využívány jako cvičná hasičská louka.
5. Schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 833/2 zahrada o výměře 514 m2,
p.č. 823/1 zahrada o výměře 1487 m2, st. p.č. 86/3 zastavěná ploch a nádvoří
o výměře 282 m2 a st. p. 395 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2,
vše v k.ú. Bernartice.
6. Bere na vědomí žádost Marka Kuczerského o pronájem pozemků p.č. 641/3 o
výměře 276 m2, p.č. 640/1 o výměře 23 m2, části st.p.č. 79/1 o výměře 1241
m2 vše v k.ú. Bernartice.
Dále pronájem nebytových prostor – váha na p.č. 79/2 v k.ú. Bernartice.
7. Schvaluje záměr pronájem pozemků p.č. 641/3 o výměře 276 m2, p.č. 640/1
o výměře 23 m2, části st.p.č. 79/1 o výměře 1241 m2 vše v k.ú. Bernartice.
8. Schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor – váha na p.č. 79/2 v k.ú.
Bernartice
UZO 9/5/2020 různé
1. Dotazníkové šetření v rámci projektu „Obnova a rozvoj života na venkově“ –
písemná a elektronická forma do 2.3.2020.
2. Kulturní akce v obci:
-

7.3.2020 – Hasičský bál
27.3.2020 – Knihovna – Noc s Andersenem
28.3.2020 – Divadlo – Muzikál KOČKY
30.4.2020 – Pálení čarodějnic

3. Různé:
- A.G. – zápach, který se line s firmy KOMPOZITY – bylo sděleno jednatelem
firmy panem L.M., že se nejedná o nebezpečné odpady. U pachových látek
nejsou zákonem dané emisní limity, ale přesto by chtěl provést rekonstrukci
zařízení na odstranění pachů.
- L.P. – změna zasílání SMS mobilním rozhlasem – bylo sděleno, že se zprávy
zasílají v předstihu.
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- L.P. – dotazník obce – pan starosta sdělil, že se jedná o program rozvoje obce
Bernartice, který lze vyplnit elektronicky nebo do papírového dotazníku, který
byl doručován do domácností. Do budoucna je to podklad pro rozvoj obce.
- R.J.K. – finanční dary pro Sdružení Karla Ditterse, aby byly dány spolkům
v obci – bylo sděleno, že se jedná o spolek Karla Ditterse z Dittersdorfu a ne o
organizaci města Javorník.
- L.P. – příspěvky na Tančírně z obce – bylo sděleno, že se žádosti posílají i na
velké firmy.
- L.Pt. – vlakové nádraží – budova nákup od SŽDC – pan starosta sdělil, že
budova je v dezolátním stavu. Obec tuto stavbu žádala o odkup v roce 2008.
Od té doby stále chátrá. V dnešní době by se jednalo o velkou investici
s nejasným výhledem. SŽDC mají v plánu provést demolici a vše uklidit.
Postaví nové nástupiště s krytým stáním. Zástupce SŽDC obci přislíbil, že je
možné si odkoupit pozemky kolem nádraží.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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