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

 

 
USNESENÍ  Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE BERNARTICE ZE DNE 18.6.2020  

 
 
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 11/1/2020  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 – 1.1.2020 – 31.5.2020 – na rozpočtových účtech obce se je 
ke konci března 20 999 631,84 Kč.  

2. Sociální byty Bernartice – akce probíhá. Provedeny průzkumy mykologa a statika 
ve věci krovů – navrhované řešení je kompletní výměna střechy (krovy a strop 
v 2.NP, zhlaví trámů ve stropě 1.NP). 

3. Bere na vědomí výsledek konkurzního řízení n a pracovní místo ředitelky 
Základní a mateřské školy Bernartice, okres Jeseník – příspěvkové organizace. 
Na pracovní místo bude s účinností od 1.7.2020 jmenována paní Mgr. Jarmila 
Šochová. 

4. Schvaluje podání žádostí z Národního programu životního prostředí 9/2019 – 
5.4.A – Stromy pro Bernartice, Stromy pro Bukovou. Dotaci vyřizuje a odborný 
dozor bude dělat Ing. Roman Putko. Cena vypracování žádostí je 10.000 Kč. 

5. Obec Bernartice schvaluje zařazení svého území do územní působnosti MAS 
Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. na programové období 2021-2027. 

6. Schvaluje prodej osobního automobilu Audi A4 za cenu 30.100 Kč panu J.P. 
7. Schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2020 

pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární 
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 ve výši 
16.300 Kč. 

8. Schvaluje podání žádosti o příspěvek na kulturu z Nadace ČEZ. 
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9. Schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje z Programu na podporu výstavby a 
rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, 
dotačního titulu 1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení ve výši 
300.000 Kč. 

10. Schvaluje rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště ve sportovním areálu 
v Bernarticích firmou Ing. Pavla Krále za 470.000 Kč bez DPH. 

11. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby 
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení. 
 

 
 
UZO 11/2/2020  rozpočtové změny obce 
 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
 
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5/2020 – úprava 

rozpočtu dle skutečností a 6/2020. 
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 obce a bere na vědomí rozpočtové 

opatření č. 5/2020 a 6/2020 v předložené podobě. 
 

 

UZO 11/3/2020 závěrečný účet obce za rok 2019, roční účetní závěrka Základní 
školy a mateřské školy Bernartice – příspěvková organizace, Veřejnosprávní 
kontrola  ZŠ a MŠ Bernartice za rok 2019, Závěrečný účet SMOJ za rok  2019 
 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
1. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok  

2019 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
2. Bere na vědomí, že ke zveřejňovanému návrhu závěrečného účtu za rok 2019 

nejsou připomínky.  
3. 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 2019 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. 

4. Schvaluje účetní závěrku za obec Bernartice k 31.12.2019 v rozsahu: 

 Účetní a finanční výkazy sestavené za obec Bernartice k 31.12.2019: 
1. Rozvaha 
2. Výkaz zisku a ztráty 
3. Příloha 
4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2019 do 
31.12.2019 

 Inventarizační zpráva shrnující podstatné skutečnosti o provedené 
inventarizaci majetku a závazků obce Bernartice k 31.12.2019. 
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 Informace za rok 2019 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 2019.  

 Účetní závěrka je přílohou usnesení. 
 

 
5. 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 
 

6. Schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 9 163,25 Kč z obecních 
prostředků Základní a mateřské škole Bernartice na pokrytí ztráty za rok 2019 
z hlavní činnosti. Ztráta je opravena dle zápisu o výsledku veřejnoprávní kontroly. 

 
7. Schvaluje Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

DSO SMOJ za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to 
bez výhrad.  

 
8. Schvaluje poskytnutí daru: 

- Obci Šumvald ve výši 20.000 Kč, která byla postižena na začátku června 
povodní, na pokrytí výdajů souvisejících s touto mimořádnou událostí. 

- ZUŠ Vidnava - částka 2.500 Kč Kulturnímu spolku při ZUŠ Karla Dietterse 
Vidnava, pro zajištění 26. ročníku soutěže mladých umělců viz žádost. 

 
UZO 11/4/2020 Převody, pronájmy nemovitostí 
 
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání: 
 

1. Schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod 
majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. Jedná se o pozemky p.č. 3029/1, 3029/4, 
3050/1, 3050/2,3050/3,3050/4,3050/5, 1678,2965/1,2554/17, 2684/3, 2684/5, 
2684/6, 3294, 2555/3, 448 vše v k.ú. Bernartice u Javorníka a pozemky p.č. 
98, 1283, 841/1,843/1, 1395, 1324/12, 227 v k.ú. Buková u Bernartic. 

2. Schvaluje podání žádosti do soutěže o koupi pozemku p.č.184 v k.ú. Horní 
Heřmanice u Bernartic od Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace 
Javorník 

3. Bere na vědomí žádosti o pronájem bytu:  
- Pavel Des – byt (1+1, 1+kk)  
- Lenka Kinská – byt 
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4. Schvaluje pronájem bytu panu Pavlu Desovi na č.p. 359 
 

 
 

UZO 10/5/2020  Různé 
 
1. Dotazníkové šetření – Program rozvoje obce Bernartice – 2.7.2020 – CVA – 

17:00. 
2. Bezpečnost na silnicích v obci – schůzka odbor dopravy, dopravní policie – 

1.etapa – výměna značek a častější kontroly dodržování rychlosti ze strany PČR. 
3. Jízdní řád železniční osobní dopravy na rok 2020/2021. Připomínky lze zaslat do 

10.7.2020 – osobní a spěšné vlaky, jejichž objednavatelem je Olomoucký kraj. 
4. -   J.L. – poděkování za Tenisový klub – úprava tenisových kurtů 

5. -  L.P. – dotaz  - kdy bude koupeno nádraží. Pan starosta, že se projednává 
prodej a čeká se vyhotovení kupní smlouvy.  

6. –   L.P. -  dotaz, když se žádá o dotaci na úpravu hřiště, zda se začne letos. Pan 
starosta sdělil, že se začne ke konci léta. 

7. –  L.P. – dotaz, zda je tzv. Kovárna na Centru volnočasových aktivit pronajata. 
Pan starosta sdělil, že organizace ESTER má řádnou nájemní smlouvu a platí 
nájemné. 

8. –   J.J. – dotaz na plánování rozvoje obce, které byly uvedeny v dotazníkovém 
šetření. Pan místostarosta Horáček sdělil, aby se dostavila 2.7.2020 na Centrum 
volnočasových aktivit v Bernarticích. 

9. –   L.P. – dotaz na Biocentrum Tomíkovice. Pan starosta sdělil, že tuto akci bude 
v budoucnu realizovat SPÚ a město Žulová. 

10. -  J. L. – na státních webech zatím není výstavba v plánu. Pan starosta sdělil, 
že priority státních orgánů ve věcech vodních staveb nezná. 

11. – J.J. – kamery ke kontejnerům na separovaný odpad. Pan starosta sdělil, že 
jsou někteří občané nepořádní a jedna z variant je, kontejner na oděvy 
přestěhovat do hnízda k bytovce č.p. 323, kde je větší dohled nad kontejnerovým 
hnízdem. 

12. –   J.CH. – u kontejnerového hnízda u bytovky č.p. 323 je vše rozházené a když 
se tam přestěhuje kontejner s oděvy, tak to bude ještě horší. 

13. –   L.P. – dotaz, zda by nemohly být kamery na příjezdových komunikacích do 
obce.  

14. – M.L. – posedávání na schodech před obchůdkem a popíjení alkoholických 
nápojů. Pan starosta sdělil, že již několikrát tyto občany upozorňoval, aby 
nepopíjely alkoholické nápoje před obchodem.  

15. – Z.T. – zda by mohla být OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích. Starosta sdělil, že bude proveden návrh obecně 
závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

16. – L. P. – dotaz, zda se Mikroregion Javornicko podílí na financování Tančírny. 
Pan starosta sdělil, že financování kultury je z rozpočtu obce, dotací a darů. 
 
 
 
Mgr. Aleš Chromík                                                    Milan Horáček 

       starosta obce                                                       místostarosta obce 


