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

USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 16.12.2020

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 14/1/2020 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od 1.1.2020
do 30.11.2020
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 - 30.11.2020 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci listopadu 19 841 326,81 Kč.
2. Sociální byty Bernartice – byla provedena kolaudace stavby.
3. Schvaluje zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Stavební úpravy
3.NP hlavního objektu „Centra volnočasových aktivit“, Bernartice“, která
proběhla obálkovou metodou s možností nabídek do 1.12.2020 do 12:00.
Nabídky podaly dvě firmy. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma
ZETOS, s.r.o. ve výši 849.926,06 Kč bez DPH a ukládá starostovi, aby podepsal
smlouvu s firmou, která podala nejvýhodnější nabídku.
4. Schvaluje Program rozvoje obce Bernartice na období 2021 – 2027.
5. Bere na vědomí dopis z podvýboru pro heraldiku a vexikologii z Poslanecké
sněmovny o doporučení udělení znaku a vlajky obce Bernartice dle
předloženého návrhu – volný červený tlapatý kříž na stříbrném štítě.
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6. Schvaluje přihlášení do dražby, která se uskuteční 28.1.2021 na nákup
nemovité věci – kaple, p.č. st. 98 v k.ú Buková u Bernartic. Nejnižší cena je
20000 Kč.
7. Schvaluje nabytí nemovitostí – st. p.č. 98, občanská vybavenost- kaple v k.ú.
Buková u Bernartic, formou elektronické dražby vyhlášené soudním exekutorem
exekutorského úřadu Brno, č.j. 030 EX 59/16-62. Současně zmocňuje starostu
obce, aby rozhodl o nejvyšším podáním v dražebním jednání.
8. Schvaluje podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje na rok 2021.
9. 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 určenou smlouvou mezi Olomouckým krajem a obci Bernartice
v majetku obce.

UZO 14/2/2020 Rozpočet a financování
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 11,12,13 a
14/2020 – úprava rozpočtu dle skutečností.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020 – dotace a změny v rozpočtu obce
Bernartice. Jedná se o dotace a rozpočtové úpravy a převody mezi rozpočtovými
účty.
3. Schvaluje návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko na rok
2021.
4. Bere na vědomí rozpočtové provizorium SMOJ na rok 2021.
5. Schvaluje žádost o mimořádný příspěvek Základní a mateřské škole Bernartice,
příspěvková organizace na pokrytí nákladů s pořízením ochranných pomůcek dle
požadavků ministerstva zdravotnictví ČR. Případný přebytek v hospodaření bude
převedený do rezervního fondu.
6. Schvaluje likvidační komisi ve složení Alois Chromík, Ladislav Michalík, Dušan
Červený.

UZO 14/3/2020 OZV
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje OZV 5/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poplatek
574 Kč za poplatníka – komunální odpad.
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UZO 14/4/2020 Převody a pronájmy nemovitostí
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí žádost paní A.L. na pronájem bytu v č.p.232.
2. Schvaluje žádost paní A.L. na byt na č.p. 232.
UZO 14/5/2020 Různé
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Zubní ordinace v Javorníku – plánované otevření 1.9.2021
2. R.J.K. – nesvítí veřejné osvětlení v horní části obce. Místostarosta pan
Horáček sdělil, že v příštím týdnu je plánovaná oprava veřejného osvětlení.
3. R.J.K. – chodník u kašny – přerostlé buxusy – starosta sdělil, že bude
provedeno sestříhání v zimním období, kdy je vegetační klid.
4. Libor P. – dotaz, zda Správa železnic po stavbě zvýšených nástupišť uklidí
okolí nádraží. Pan starosta sdělil, že je možné z důvodu špatného počasí,
nebo dodělání jiných nástupišť v okolních obcích bude upravené okolí
nástupiště a nádraží.
5. Ladislav P. – dotaz, zda bude hřiště oplocené. Pan starosta sdělil, že se jedná
o velkou plochu. V plánu oplocení je, ale v současné době není jasné, kdy na
tuto akci zůstanou peněžní prostředky.
6. Ladislav P. – dotaz, zda by nemohl být monitoring hřiště. Pan starosta sdělil,
že toto není nyní v plánu.
Vážení občané blíží se vánoční čas také nový rok 2021. Všichni prožíváme tuto
nelehkou dobu. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých
blízkých, hodně porozumění, lásky a štěstí. Prožijte v klidu závěr roku 2020 a do
roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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