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

USNESENÍ Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 11.2.2021

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 15/1/2021 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 - 31.12.2020 – na rozpočtových účtech obce je
k 31.12.2020 částka 20 204 927,26 Kč a účtech hospodářských činností
890 407,25 Kč. Hospodářské provozovny Tančírna, Bowling a Hostinec skončili
v roce 2020 v zisku.
2. Hospodaření ZŠ a MŠ Bernartice – Hlavní činnost ve ztrátě a hospodářská činnost
v zisku.
3. Vodní zdroj Bernartice – pokračují výkopové práce, plánovaní zahájení prací
instalace nových technologií v objektu vodárny, dle rozpisu prací
4. Stavební úpravy 3.NP hlavního objektu „Centra volnočasových aktivit“, Bernartice
– bourací práce, zbudování nových příček pro sprchy, rozvody, dle
harmonogramu.
5. Roční příspěvek na zajištění dopravní obslužností Olomouckého kraje, který je
navýšen o inflaci 3,2% na částku 136.533,60 Kč.
6. Schvaluje podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje.
7. Souhlasí v případě získání dotace z Olomouckého kraje s realizacemi akce na něž
je požadována dotace a deklaruje závazek si ponechat majetek pořízený z dotace
po dobu minimálně 10 let v majetku obce.
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8. Schvaluje zapojení obce Bernartice do projektu s ČEZ ESCO na zřízení
fotovoltaické elektrárny pro obecní objekty (ZŠ, ČOV, OÚ,….).
9. Schvaluje smlouvu č. 1200300022 o poskytnutí podpory se SFŽP ČR na
projektové práce akce PP_dostavba_vodovodu_a_kanalizace_v_obci_Bernartice“
10. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení
UZO 15/2/2021 rozpočet, rozpočtový výhled, dotace, dary
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu o přípravě rozpočtu obce na rok 2021,
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 25.1.2021 a projednán na
pracovních jednáních.
2. Schvaluje v předložené podobě návrh rozpočtu obce Bernartice na rok 2021.
3. Schvaluje zapojení přebytku hospodaření z minulých let do rozpočtu obce na rok
2021.
4. Schvaluje v předložené podobě rozpočet sociálního fondu obce na rok 2021.
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 v předložené podobě rozpočtový výhled obce na léta 2022 – 2025.
8. Schvaluje návrh rozpočtu SMOJ na rok 2021.
9. Schvaluje seznam akcí k realizaci v roce 2021 a v následujícím období
obsažených v návrhu rozpočtu.
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10. Bere na vědomí žádost o poskytnutí daru:
-

Český svaz chovatelů OO Jeseník – 500,00 Kč na dofinancování Okresní
výstavy zvířat 2021

11. Schvaluje poskytnutí daru:
-

Český svaz chovatelů OO Jeseník – 500,00 Kč na dofinancování Okresní
výstavy zvířat 2021

UZO 15/3/2021 inventarizace majetku obce
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků obce
k 31.12.2020.
2. Schvaluje výsledky řádné inventarizace majetku a závazků obce provedené k
31.12.2020 v předložené podobě včetně příloh.
UZO 15/4/2021 převody a pronájmy nemovitostí
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1.
-

Bere na vědomí žádost o pronájem bytu:
paní D. G. s přítelem a dcerou (2+1,3+1)
paní D. N. s dcerou (2+1, 3+1)
pan J. S. (1+1,1+kk)

2. Schvaluje pronájem bytu 2+1 paní D. G. na č.p. 357, pronájem bytu 2+1 paní
D. N. na č.p. 356 a 1+kk panu J. S. na č.p. 359 – DPS, paní L. S. a paní L. K.
s přítelem R.S. a se synem na č.p. 232
3. Schvaluje navrženou kupní cenu 389.000 Kč za prodej pozemku p.č.. 334,
jehož součástí je budova č.p. 244 a pozemku p.č. 3246/6 v k.ú. Bernartice u
Javorníka.

UZO 15/5/2021 Různé
1. Otevření výdejního pultu v knihovně na CVA každou středu od 16 do 17 hodin.
2. Zájem veřejnosti o testování na covid-19 antigenními testy v Javorníku.
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3. M.L. – dotaz k vyvážení septiků. Pan starosta sdělil, že je možné provádět
jednorázové vývozy fekálií a jiných tekutých odpadů z produkce lidské činnosti
(domácnosti, firmy), které jsou likvidovány na obecní čistírně odpadních vod.
Po dotazu správce majetku bylo sděleno, že by se musela obec pořídit
cisternu nebo fekální vůz. Dále by bylo možná levnější vyvážet septik již
zavedenou firmou do Javorníku, z důvodu, že je velká část obce připojena na
stávající čističku odpadních vod. Pan starosta doplnil, že v budoucnu je
plánováno rozšíření dostavby kanalizace.
4. M.L.- zdražování vývozu komunálního odpadu – pan starosta sdělil, že náklady
na likvidaci komunálního odpadu v obci každým rokem stoupají, a dá se
předpokládat, že i v budoucnu bude cena za likvidaci netříděného odpadu růst. Ať
už kvůli zvyšující se ceně skládkování, zdražování pohonných hmot nebo dalším
vlivům.
5. M.L. – zastávky BUS jsou poškozené povětrnostními vlivy, zda by nebylo
možno je zabezpečit, aby do nich nepršelo. Pan starosta sdělil, že se správcem
majetku objedou zastávky, které by se měly upravit.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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