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

USNESENÍ Z 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 13.7.2021

UZO 17/1/2021 Zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje dodatky č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo „Bernartice – vodní zdroj“.
V současnosti probíhá vystrojování novými technologiemi v budově vodárny a
na vrtech. Brzy proběhnou čerpací zkoušky a rozbory vody. O případných
odstávkách vody budeme včas informovat.
2. Schvaluje přidělení dotace z MMR – národní dotace – podpora obnovy a
rozvoje venkova – akce „Dětské hřiště v obci Bernartice“ ve výši 716.223 Kč
(80 % podpora).
3. Schvaluje v předložené podobě Zprávu o Hodnocení nabídek „Dětské hřiště
v obci Bernartice“ a Rozhodnutí zadavatele o vybraném dodavateli, které se
zúčastnily tři firmy. Nejvýhodnější nabídku poslala firma Hras – zařízení hřišť,
s.r.o. a hodnotící komise doporučuje, aby starosta podepsal s vítěznou firmou
smlouvu o dílo. Realizace akce je do 31.12.2021.
4. Bere na vědomí hospodaření v lese – úklid vývratů, výsadba, oplocenky.
5. Schvaluje přijetí neinvestiční dotace z ministerstva kultury ve výši 110.000 Kč
na kulturní aktivity „Umění v srdci Rychleb“ na Tančírně v Račím údolí.
6. Schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z Olomouckého kraje Program
na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji
v roce 2021 – vybavení knihovny v Bernarticích.
7. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí uvedených v bodě 1) a ukládá
starostovi obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
UZO 17/2/2021 Rozpočtové změny obce
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 5/2021 úprava
rozpočtu dle skutečností a 6/2021- úprava rozpočtů o dotace.
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2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 obce a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5/2021 obce Bernartice v předložené podobě.
3. Schvaluje Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO Sdružení měst a obcí Jesenicka za rok 2020 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradou po projednání závěrečného účtu.
Současně schvaluje a přijímá opatření dle Důvodové zprávy k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání DSO Sdružení měst a obcí
Jesenicka za rok 2020.
4. Schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- obci Moravská Nová Ves, kterou
postihla na konci června přírodní katastrofa.
5. Bere na vědomí žádost o finanční podporu Vlastivědného muzea Jeseník ve
výši 15.000 Kč.
6. Schvaluje finanční podporu Vlastivědnému muzeu Jeseník ve výši 5.000,- Kč
na provoz expozic, výstav a edukačních programů pro žáky základních škol.

UZO 17/3/2021 Převody a pronájmy nemovitostí, žádosti o byt
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti pro společnost ČEZ
DISTRIBUCE, a.s. pro stavbu „Javorník – Račí údolí, DTS, NNv, NNk“ na
parcelách č.910 a 914 v k.ú. Javorník město. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč.
2. Schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti pro stavbu „VPIC Bernartice, hřiště ZŠ“ .
parcela č. 2342 – zahrada, parc.č. 2346 – ostatní plocha,
parc.č. 3019/6 –
ostatní plocha pro katastrální území Bernartice u Javorníka s firmou CETIN a.s.
Služebnost se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč.
3. Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – kuchyň v 1.NP na č.p.107 –
místnost určená k provozování živnosti, podnikání.
4. Bere na vědomí žádost o byt:
Dušan Žiga s manželkou, synem a vnukem – 3+1
Tomáš Mohapl – 2+1
5. Bere na vědomí žádost o ukončení pachtovní smlouvy č.4/2019 od J.a
M.Leitmanových k 1.11.2021.
6. Schvaluje záměr pachtu pozemku st.p.č.138 o výměře 115 m2 a p.č.1517 o
výměře 867 m2 vše v k.ú. Bernartice u Javorníka J.a M.Leitmanovým.
7. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3214 v k.ú. Bernartice u Javorníka
J.a M.Leitmanovým dle přílohy č.1. Náklady na geometrický plán a návrh na
vklad do katastru nemovitosti nese nabyvatel.
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8. Schvaluje pacht pozemku p.č. 1083/1 (zahrada) o výměře 924 m2 v k.ú.
Bernartice u Javorníka panu J. Zeleňákovi. Záměr zveřejněn 11.5.2021.
9. Schvaluje prodej pozemku p.č.2571/3 o výměře 927 m2 v v k.ú. Bernartice u
Javorníka panu L. Plešivkovi. Záměr zveřejněn 14.9.2017. 50 % nákladů
souvisejících s přípravou (geometrický plán) a celý poplatek za návrh na vklad do
katastru nemovitostí nese nabyvatel.
10. Schvaluje pacht pozemku p.č. 228 (zahrada) o výměře 123 m2 v k.ú. Buková u
Bernartic panu D. Červenému. Záměr zveřejněn 11.5.2021.
11. Schvaluje prodej pozemku p.č. 1337 (ostatní plocha) o výměře 290 m2 v k.ú.
Buková u Bernartic panu D. Červenému. Záměr zveřejněn 11.5.2021. Náklady
související s přípravou a vypracováním kupní smlouvy a vkladem práva do
katastru nemovitostí nese nabyvatel.
UZO 17/4/2021 Různé
1. Starosta obce sdělil, že od 1.7.2021 jsou otevřeny všechny obecní
provozovny.
2. Kulturní komise navrhne na druhou polovinu září vítání občánků.
3. M.V. – žádá o opravu a úpravu cesty od panelky k vodárně.
4. M.V. – žádá o obnovu panelu na zvonky na 15 bj.
5. J.CH. – z důvodu velkého množství separovaného odpadu, žádá o přidání
kontejnerů na hnízdo 323.
6. L.K. – akce dětské hřiště – opravit stávající herní prvky, pískoviště aj.
7. L.K. – volně pobíhající psi – pes pana B.B. denně znečištěné schody před
domem a předzahrádky.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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