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

USNESENÍ Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 30.4.2020
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 23.4.2020 do
30.4.2020. 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) zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení
2) rozpočtové změny
3) půjčka zaměstnanci
3) převody a pronájmy nemovitostí
4) různé
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o
návrhu programu.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání

Předsedající určil pro dané jednání zapisovatelkou paní Eriku Osmančíkovou.
Následně se předsedající zeptal, zda jsou námitky k minulému zápisu z 9. VZZO
Bernartice. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
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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 10/1/2020 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení od 1.1.2020
do 31.03.2020
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 – 31.3.2020 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci března 20 993 959,36 Kč.
2. Schvaluje v přeložené podobě Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky „Sociální byty Bernartice“. Dále byla podepsána smlouva o dílo
s uchazečem Adar ing s.r.o. Kobylá nad Vidnavkou, který předložil nejvýhodnější
nabídku ve výši 4 480 400 Kč včetně DPH, v souladu s hodnocením nabídek.
3. Bere na vědomí pořízení traktoru. V současné době probíhá kontrola ze SZIF.
Doklady byly předány ke kontrole projektu č.18/007/08610/671/000942. Kontrola
je dálkově z důvodu COVID-19 provedena RO SZIF Olomouc.
4. Bere na vědomí rozhodnutí č. 1190400036 o poskytnutí finančních prostředků se
Státního fondu životního prostředí ČR na vodní zdroj ve výši 6 123 300,93 Kč
bez DPH na vodní zdroj.
5. Bere na vědomí podání žádosti o dotaci na úpravnu vody od KÚ Olomouc.
6. Bere na vědomí podání žádostí o dotaci přes MAS Vincence Priessnitze pro
Jesenicko, o.p.s. z Programu rozvoje venkova ČR.
7. Tančírna – nyní bude kultura i provoz Tančírny vedena obcí.
8. ZŠ Bernartice – 27.5.2020 bude 1.kolo konkurzu na ředitel/ku školy.
9. Záměr prodeje osobního automobilu Audi formou obálkové metody s nejnižší
nabídkovou cenou 30.000 Kč.
10. Určuje komisi na otvírání obálek k prodeji movitého majetku obálkovou metodou –
osobní automobil Audi A4 – Chromík Aleš, Červený Dušan, Michalík Ladislav.
11. Bere na vědomí obdržení žádosti o odprodej nemovitostí ve vlastnictví Správy
železnic pozemek st.p.č.334 a p.č.3246/6 tj. budova nádraží a okolní pozemky.

2

12. Bere na vědomí sdělení Povodí Odry o odstranění závad z Vojtovického potoka
od státní hranice po silniční most na silnici I.třídy číslo 60.
13. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.

UZO 10/2/2020 rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 1, 2 a 3/2020 –
úprava rozpočtu dle skutečností.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 obce a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1,2,3 Bernartice v předložené podobě. V rozpočtovém opatření č. 4
jde především o dotační tituly a úpravu příjmů.
3. Schvaluje rozpočet SOMJ na rok 2020.
4. Schvaluje Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení obcí Mikroregionu Javornicko za rok 2019 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

UZO 10/3/2020 Půjčka zaměstnanci
1. Schvaluje bezúročnou půjčku zaměstnanci R.S.
UZO 10/4/2020 Převody, pronájmy, majetek, byty
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 3019/3 ost. pl. o celkové
výměře 229 m2, dle geometrického plánu č. 531-70/2018 ze dne 22. 5. 2018
pozemek parc. č. 3019/6 o výměře 46 m2 a parc. č. 3019/3 díl „b“ o výměře
183 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3019/5 o celkové výměře 309
m2, a část pozemku parc. č. 3191/1 ost. pl. o výměře 126 m2, dle
geometrického plánu č. 531-70/2018 ze dne 22. 5. 2018 pozemek parc. č.
3191/1 díl „a“ o výměře 126 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 3019/5
o celkové výměře 309 m2, vše v k.ú. Bernartice u Javorníka, obec Bernartice,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bernartice,
IČO: 302325. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
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2. Schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1324/3 ost. pl. o výměře 57
m2, parc. č. 1328/11 ost. pl. o výměře 38 m2 a parc. č. 1328/12 ost. pl. o
výměře 67 m2, vše v k.ú. Buková u Bernartic, obec Bernartice, vše z
vlastnictví obce Bernartice, IČO: 302325, do vlastnictví Olomouckého kraje, do
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
Nabyvatel uhradí správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Záměr bezúplatného převodu byl schválen
20.9.2018.
3. Schvaluje pronájem pozemků Marku Kuczerskému p.č. 641/3 o výměře 276
m2, p.č. 640/1 o výměře 23 m2, části st.p.č. 79/1 o výměře 1241 m2 vše
v k.ú. Bernartice.
Dále pronájem nebytových prostor – váha na p.č. 79/2 v k.ú. Bernartice.
4. Schvaluje pronájem pozemků SDH Bernartice p.č. 833/2 zahrada o výměře
514 m2, p.č. 823/1 zahrada o výměře 1487 m2, st. p.č. 86/3 zastavěná ploch
a nádvoří o výměře 282 m2 a st. p. 395 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 59 m2, vše v k.ú. Bernartice. Tyto pozemky budou využívány jako
cvičná hasičská louka. Doba pronájmu je do 31.12.2025 s možností
prodloužení. Roční nájemné činí 100 Kč.
5.
-

Bere na vědomí žádosti o pronájem bytu:
paní Barbora Bartošková – větší byt – rodina s 2 dětmi
pan Petr Žiga – větší byt – rodina s 1 dítětem
paní Martina Fuska (2+1)

UZO 10/5/2020 Různé
1. Starosta poděkoval všem za šití roušek, na které obec zakoupila materiál.
2. Obec pořídila desinfekci pro občany.
3. Dotazníkové šetření – z důvodu COVID-19 je odloženo na konec června.
Záleží na epidemiologických zprávách, kdy bude možná prezentace.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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