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

USNESENÍ Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 16.9.2020
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 12/1/2020 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 – 31.8.2020 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci měsíce srpna 23 173 636,23 Kč.
2. Sociální byty Bernartice – č.p. 232 Bernartice - akce probíhá.
3. Schvaluje příkazní smlouvu s firmou Molatrade s.r.o., která připravila výběrové
řízení na akci „Oprava střechy na obecním objektu v obci Bernartice“.
4. Výběrové řízení na akci „Oprava střechy na obecním objektu v obci Bernartice“
vyhrála firma Adar ing s.r.o., která podala nabídkovou cenu 1 387 536,35 Kč bez
DPH.
5. Národního programu životního prostředí 9/2019 – 5.4.A – Stromy pro Bernartice,
Stromy pro Bukovou.
6. Obec Bernartice schvaluje zadané dotace SZIF – Obnova venkovských oblastí působnosti MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.
7. Schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Bernartice – vodní zdroj“ ve výši 6 123 300, 93 Kč.
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8. CVA – zpracována projektová dokumentace, rozpočet a výkaz výměr na akci
„Stavební úpravy 3. NP hlavního objektu „Centra volnočasových aktivit“,
Bernartice“ v souvislosti se změnou daných prostor pro turistické ubytování.
Podklady budou sloužit pro vyhlášení výběrového řízení.
9. Schvaluje podání žádosti na MMR na vybudování a rekonstrukci dětského hřiště
(herní prvky, posezení, hřiště na pétanque, plot) na p.č.54/1, 390/1, 390/2.
10. Schvaluje návrh znaku a vlajky k žádosti o udělení komunálních symbolů
předsedou Poslanecké sněmovny, podané starostou obce.
11. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
UZO 12/2/2020 rozpočtové změny obce, rozpočtové provizorium, inventarizace,
zpráva o dílčí kontrole
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 8 a 9/2020 –
úprava rozpočtu dle skutečností (změny v rozpočtu během roku)
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 obce – dotace a změny v rozpočtu
obce Bernartice.
3. Bere na vědomí v předložené podobě příkaz k provedení inventarizace majetku
obce k 31.12.2020 a Plán inventur na rok 2020.
4. Schvaluje složení inventarizační komise dle příkazu k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2020.
5. Bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bernartice za rok
2020 (1.1.2020 - 27.8.2020) se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
6. Bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotace:
- Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice z.s. – 13000,- Kč na úhradu
nákladů na zajištění sportovní činnosti fotbalového oddílu dětí a mládeže
-

Hnutí Brontosaurus – na vydání knihy Zmizelé Jesenicko II.

7. Schvaluje poskytnutí dotace:
-

Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice z.s. – 13000,- Kč na úhradu
nákladů na zajištění sportovní činnosti fotbalového oddílu dětí a mládeže

-

Hnutí Brontosaurus - ve výši 5000 Kč na vydání knihy Zmizelé Jesenicko
II.
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8. Schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2021
Hospodaření obce Bernartice v době do schválení rozpočtu v roce 2021 se bude
řídit rozpočtovým provizoriem, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření
obce do doby schválení řádného rozpočtu.
V době rozpočtového provizoria obec Bernartice bude hradit:
- nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce, popřípadě výdaje spojené
s nenadálou havarijní situací, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků,
- zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2020,
- poskytne své příspěvkové organizaci a organizačním složkám nutné výdaje na
zabezpečení jejich provozu,
- závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2021 čerpány pouze na
výdaje související a nevyhnutelně nutné na přípravu a realizaci investičních akcí,
které vycházejí z rozpočtového výhledu, uzavřených smluv a výdaje, které
vyplývají z nedočerpání výdajů minulých let na schválených akcích.
K financování výdajů ze sociálního fondu obce lze použít zůstatek fondu
k 31.12.2020.
Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

UZO 12/3/2020 OZV
1. Ruší obecně závaznou vyhlášku z místního poplatku z ubytovací kapacity
4/2010 k datu 31.12.2020.
2. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku z pobytu
3/2020 s účinností od 1.1.2021.
3. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejně přístupném místě 1/2020 s účinností od 1.11.2020.
4. Ruší obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů 1/2010 k datu
31.12.2020.
5. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 2/2020
s účinností od 1.1.2021.
UZO 12/4/2020 Převody, pronájmy nemovitostí
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje o koupi pozemku p.č.184 v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic od
Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Javorník 430.000 Kč.
2. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 83/1, p.č. 86 a st.p.č.22 vše v k.ú.
Horní Heřmanice u Bernartic panu M.A. dle přiloženého návrhu za 80 Kč/m2.
3. Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na p.č. 1430, 134, 1429/2 v kú Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, za
účelem zřízení, vedení a údržby inženýrských sítí - trafostanice DTS JE_0124,
ve prospěch žadatele.
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UZO 12/5/2020 Různé
1. Volby do krajských zastupitelstev – 2.-3.10.2020 v budově č.p.129 (Domeček)
2. Výluka na železniční trati od 1.9.-7.10.2020 – opravy na trati + nástupiště
v Bernarticích.
3. Kulturní komise má naplánované tradiční akce, ale zda se uskuteční se bude
odvíjet od aktuální epidemiologické situace šíření onemocnění COVID-19 na
území České republiky.
4. M.V. – při turistické vycházce zjistila, že na Pavlínce není turistická cedule,
která tam dříve byla, chybí posezení a není posekaná tráva. Starosta sdělil, že
zjistí majetkové vztahy na Pavlínce ve věci umístění odpočinkového místa.
5. L.P. – se dotázal na sociální byty Bernartice, zda je vše podle daných
postupů - starosta sdělil, že vše postupuje podle plánu.
6. L.P. – dotaz, zda je zapotřebí rekonstruovat 3. podlaží CVA na ubytování.
Starosta sdělil, že to bude forma turistického ubytování pro návštěvníky obce
a nájemce, kteří mají oslavy a jiné akce na CVA.
7. L.P. – podal návrh, aby ubytování bylo na budově nádraží v Bernarticích. Pan
starosta sdělil, že prodej nádraží je na delší dobu. Správa železnic je státní
podnik a převod a následná projektová dokumentace a projekt je na více let.
8. D.O. – měla návrh, aby se navrhla OVZ na zákaz podomního prodeje.
9. D.O. – dotaz, jak pokračuje projektování ČOV v místní části Buková. Pan
starosta sdělil, že jedná o projektech na pokrytí této části. Z důvodu malé
osídlenosti této místní části se bude muset pokračovat na projektech
pravděpodobně formou domácích čističek odpadních vod.
10. D.O. – sdělila, že vedle domu je propustek, který je z části ucpaný. Pan
starosta sdělil, že počká na písemnou žádost o vyčištění propustku od D.O.
Vše pak nahlásí Správě silnic Olomouckého kraje, která má tuto komunikaci
v majetku.
11. Z.T. - dotaz, zda už je fotbalové hřiště po rekonstrukci. Pan starosta sdělil, že
pouze provedená část zavlažování a zasetá tráva, která se teď musí kosit a
zavlažovat. Dále budou pokračovat ještě zábradlí a část ochozů.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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