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

USNESENÍ Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 11.5.2021
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 16/1/2021 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 – 1.1.2021 - 30.4.2021 – na rozpočtových účtech obce je
k 30.4.2021 částka 24 231 499,12 Kč a účtech hospodářských činností 798 903,65
Kč. Hospodářské provozovny Tančírna, Bowling a Hostinec jsou z důvodu Covid19 uzavřeny.
2. Akce „Bernartice – Vodní zdroj“ pokračuje dle harmonogramu (položení potrubí,
protlak pod potokem, realizace nové komunikace,…)
3. akce „PP dostavba vodovodu a kanalizace v obci Bernartice“ běží podle
harmonogramu (sběr karet se souhlasy se vstupem na pozemek)
4. Stavební úpravy 3.NP hlavního objektu „Centra volnočasových aktivit“, Bernartice
byla v řádném termínu ukončena a 5.5.2021 zkolaudována.
5. Schvaluje nabídku od firmy Minimalistic sro na vybavení nábytkem
zrekonstruované prostory na CVA (postele, rošty, skříně, komody, noční stolky,
stolky, židle, …) za 279.389 Kč včetně DPH.
6. Schvaluje cenovou nabídku od Ing. Petra Žaži na zaměření objektů, zpracování
dokumentace skutečného stavu a návrh zpracování architektonické studie na
objektech hájovna a hospodářská budova v Račím údolí.
7. Schvaluje přidělení dotace z Olomouckého kraje z dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění
akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 ve výši 12.000 Kč.
8. Schvaluje přidělení dotace z Olomouckého kraje z programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2021 ve výši 170.000 Kč.

1

9. Schvaluje přidělení dotace z Olomouckého kraje z dotačním titulu Olomouckého
kraje Podpora prevence kriminality 2021 na projekt „Bernartice - kamerový
systém - I.etapa“, a to ve výši 31.300 Kč.
10. Schvaluje stánek přidělení dotace z Olomouckého kraje z dotačním titulu
Olomouckého kraje podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji , a to
ve výši 470.000 Kč.
11. Schvaluje přidělení dotace ze SZIF – MAS V.P. pro Jesenicko z programu rozvoje
venkova 158.087,20 Kč.
12. Schvaluje podání žádosti na MAS V.P. pro Jesenicko z programu rozvoje
venkova.
13. Schvaluje nabídku firmy MMS – projekt s.r.o. na provedení hlavních prohlídek
mostních objektů Bernartice – Buková za 81.675 Kč.
14. Schvaluje místo a dobu konání svatebních obřadů kterékoliv místo v katastru
obce Bernartice a kterýkoliv den v týdnu.
15. Schvaluje nabídku Vlastivědného muzea Jesenicka na zpracování publikace dějin
obce Bernartice za cenu 80.000 Kč odbornou formou (archeolog, historikové,
pracovníci popularizace vědy a další lidé z oboru). Textová část doplněná o fotky,
obrázky, skicy…
16. Bere na vědomí nominaci zástupců obce Zlaty Palovčíkové a Aleše Chromíka do
školské rady na nové období.
17. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí a ukládá starostovi obce, aby
vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení
UZO 16/2/2021 rozpočet, dotace, dary
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 1/2021, 2/2021,
3/2021 – úprava rozpočtu dle skutečností a 4/2021- úprava rozpočtů o dotace.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 obce a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2021, 2/2021 a 3/2021 obce Bernartice v předložené podobě.
1. Bere na vědomí žádosti o poskytnutí daru:
- Charita Jeseník – 20000,- Kč na úhradu provozních nákladů v Domově
pokojného stáří sv. Hedviky
- Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. – 30.000,- Kč na pořádání
XXIX. ročníku hudebního festivalu
2. Schvaluje poskytnutí daru: daru:
- Charita Jeseník – 5000,- Kč na úhradu provozních nákladů v Domově
pokojného stáří sv. Hedviky
- Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, z.s. – 30.000,- Kč na pořádání
XXIX. ročníku hudebního festivalu
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UZO 16/3/2021 závěrečný účet obce za rok 2020, roční účetní závěrka Základní
školy a mateřské školy Bernartice – příspěvková organizace, Veřejnosprávní
kontrola ZŠ a MŠ Bernartice za rok 2020, Závěrečný účet DSO 2020
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
2. Bere na vědomí, že ke zveřejňovanému návrhu závěrečného účtu za rok 2020
nejsou připomínky.
3. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 220/2013 Sb. o postupech pro schválení
závěrečného účtu a § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet
obce Bernartice za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad s tím, že obec Bernartice není povinna přijmout k nápravě chyb a
nedostatků opatření podle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb. o
přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet je přílohou usnesení.
4. Schvaluje účetní závěrku za obec Bernartice k 31.12.2020 v rozsahu:
 Účetní a finanční výkazy sestavené za obec Bernartice k 31.12.2020:
1. Rozvaha
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha
4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2020 do
31.12.2020.
 Inventarizační zpráva shrnující podstatné skutečnosti o provedené
inventarizaci majetku a závazků obce Bernartice k 31.12.2020.
 Informace za rok 2020 o výsledcích finančních kontrol. „Ve sledovaném
období, nebyla učiněna závažná zjištění ve smyslu §22 odst. 6 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ani jiná zjištění, která by
podstatnou měrou snížila finanční výkonnost obce Bernartice, či naznačovala
úmyslné porušování zákonných norem. Dále nebyly zjištěny skutečnosti, které
by měly vliv na úplnost a průkaznost účetnictví obce“.
 Zápis z veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Bernartice za
období 2020.
 Účetní závěrka je přílohou usnesení.
5. Schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Bernartice v souladu s odst. 1 §18 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a § 3
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., ve znění pozdější předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
(dále jen prováděcí vyhláška č. 410/2009) tvoří:
a) rozvaha
b) výkaz zisku a ztráty
c) příloha
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6. Nařizuje Základní a mateřské škole Bernartice převést z hospodářské činnosti
zisk ve výši 13 133,23 Kč na úhradu ztráty z hlavní činnosti v roce 2020 a z
hospodářské činnosti převést zůstatek zisku ve výši 21 048,57 Kč do rezervního
fondu školy. Současně schvaluje použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji
činnosti – interaktivní tabule, výukové prostředky aj.
7. Schvaluje Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO SOMJ za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to
bez výhrad.
UZO 16/4/2021 OZV
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje OZV 1-2021 obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku
z pobytu.
UZO 16/5/2021 převody a pronájmy nemovitostí
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje cenu za prodej obecních pozemků na 100 Kč za m2, což odpovídá
ceně v čase a místě obvyklé s účinností od 11.5.2021.
2. Bere na vědomí žádost o obecní byt
- pana M.K. (sociální byt)
- pana P.K. 1+kk, 1+1
- paní V.B. 1+1
- pana F.L. a partnerky L.R. 2+1,3+1
- paní M.V. se synem 2+1
- paní D.G. s rodinou 2+1
- paní I.M. s rodinou 2+1,3+1
3. Schvaluje pronájem bytu panu M.K. č.p.232 (sociální byt) a panu P.K. na
č.p.356 a paní V.B. na DPS č.p.359
4. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1337 (ostatní plocha) v k.ú.Buková u
Bernartic panu D.Č.
5. Schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 228 (zahrada) v k.ú. Buková u Bernartic
panu D.Č.
6. Schvaluje záměr pachtu pozemku p.č. 1083/1 (zahrada) v k.ú. Bernartice u
Javorníka panu J.Z.
7. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3190/2 v k.ú.Bernartice u
Javorníka manželům J. a V. Š. dle přiloženého výkresu. Zaměření nové
parcely dle přiloženého výkresu a úkony související s katastrem nemovitostí
nese nabyvatel.
8. Bere na vědomí výpověď pana J.K. z nájmu pozemku v k.ú. Bernartice u
Javorníka p.č.1517 k 31.10.2021.
9. Schvaluje koupi pozemku p.č.1032/2 v k.ú.Javorník-město od Arcibiskupství
olomouckého.
10. Schvaluje přímou koupi pozemků od úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových st. p.č. 195 (2670 m2), p.č.2060 (536 m2), p.č.2057/2 (145 m2),
p.č.2054 (329 m2), p.č.3292 (27 m2) za cenu dle znaleckého posudku.
V případě prodeje formou elektronické dražby zmocňuje starostu obce, aby
rozhodl o nejvyšším podání v dražebním jednání.
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UZO 15/5/2021 Různé
1. Kulturní a společenské akce – obecní pouť červen 2021 – zrušena, dle
aktuálních opatření se budou konat menší akce (Vítání občánků,…)
2. Budova nádraží – projednání správní rady Správy železnic se přesunulo
z dubna na květen 2021 (více informací na následujícím zastupitelstvu)
3. Správa železnic navrhuje zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací
zařízení s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových
břeven.
4. 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), které jsou likvidovány na obecní čistírně odpadních vod. Dále
sdělil, že je možná levnější vyvážet septik již zavedenou firmou do Javorníku.
5. L.P. – dotaz na dar pro Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu – pan starosta
sdělil, že se nejedná o ZUŠ v Javorníku, ale Sdružení Karla Ditterse
z Dittersdorfu, které pořádá festivaly již spoustu let.
6. L.P. – dotaz na zvýšení ceny za pozemek v obci. Pan starosta sdělil, že cena
pozemku je daleko nižší, než je obvyklá v obci.
7. L.P. – dotaz na nákup parcel od ÚZSVM. Pan L.P. již dříve nabízel své
pozemky, aby je obec odkoupila a nemusely se kupovat o výše uvedeného
úřadu. Pan starosta sdělil, že se nyní naskytla možnost do budoucna zřídit
místo pro stavební parcely, na které budou zavedeny inženýrské sítě.
8. R.J.K. – dotaz, zda bude monitorována dopravní situace v obci. Pan starosta
sdělil, že situaci projednal a projedná na dopravní komisi a s dopravní policií.
Dle možností se zvažuje se zavedením monitoringu rychlosti v obci na silnici
II.třídy.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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