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

USNESENÍ Z 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 13.11.2020
Zasedání zastupitelstva obce Bernartice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17.03 hodin panem Mgr. Alešem Chromíkem – starostou obce („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze přivítal všechny přítomné zastupitele a občany. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bernartice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.11.2020 do
13.11.2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz.
příloha) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
Program:
1)
2)
3)
4)

zpráva o činnosti, dotace a plnění usnesení
OZV
převody a pronájmy nemovitostí
různé

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o
návrhu programu.

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.
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UZO 13/1/2020 Zpráva o činnosti, dotace 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 – 31.10.2020 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci měsíce října 22 390 956,67 Kč.
2. Sociální byty Bernartice – č.p. 232 Bernartice - akce probíhá. V měsíci prosinci by
měla proběhnout kolaudace stavby.
3. „Bernartice – vodní zdroj“ - zahájení stavebních prací (zřízení staveniště,
geodetické práce).
4. Schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR na akci „Projektová příprava na dostavbu vodovodu a souběžnou dostavbu
kanalizace v obci Bernartice a místní části Buková“ ve výši 990 000 Kč.
5. 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. Bude
podaná výzva k podání nabídek.
6. Schvaluje podání žádosti na ministerstvo kultury na kulturní program na Tančírně
v Račím údolí.
7. Schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje z titulu Podpora cestovního ruchu
v Olomouckém kraji ve výši 250.000 Kč.
8. Zastupitelstvo obce Bernartice schvaluje podání žádosti o dotaci „Dětské hřiště
v obci Bernartice“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce
2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku.
9. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.

UZO 13/2/2020 OZV
1. Schvaluje změnovou OZV č. 4/2020, která napravuje nezákonnou OZV č.
2/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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UZO 13/3/2020 Převody, pronájmy nemovitostí
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje bezúplatný převod chodníku včetně všech součástí a příslušenství,
realizovaného jako „SO 101.2 Chodník u autobusové zastávky“ v rámci
investiční akce „III/4537 – Bernartice – Buková – opěrné zdi“ z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Bernartice, IČO: 00302325. Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva.
2. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 74 o výměře 929 m2 a st.p. 33 o
výměře 86 m2 v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic panu M.K. za 80 Kč/m2.
3. Bere na vědomí žádosti o pronájem bytu:
-

František Mohapl 1+1
Hana Machů 2+1 nebo 3+1
Lukáš Zeleňák 2+1
Marcela Halušková
Jaroslava Merglová - DPS

Schvaluje pronájem bytu 1+1 panu Františku Mohaplovi na 15 bj.
UZO 13/4/2020 Různé
1. Obec Bernartice obdržela 8.10.2020 cenu ministra kultury České republiky
„Patria Nostra 2020“ za péči a rozvoj kulturní infrastruktury na českém
venkově za záchranu a památkovou obnovu Tančírny v Račím údolí
v Rychlebských horách.
2. Bere na vědomí výzvu advokátky Mgr. Šárky Gondekové ve věci vlastnictví
pozemku p.č. 2571/3 v k.ú. Bernartice u Javorníka.
3. M.V. – sděluje, že jsou na cyklostezkách otočená dopravní značení od vtipálků
nebo od řidičů motorek nebo čtyřkolek. Starosta obce sdělil, že v příštím týdnu
bude opraveno dopravní značení do původního stavu.
Bere na vědomí.
Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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