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

USNESENÍ Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 29.9.2021
UZO 18/1/2021 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 – 31.8.2021 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci měsíce srpna 22 870 884,55 Kč.
2. Bere na vědomí pokračování akce „Bernartice – vodní zdroj“. V současnosti bylo
předáno staveniště včetně úpravny vody, probíhá zkušební provoz do ledna
2022. Poté může být přistoupeno ke kolaudaci celé stavby.
3. Bere na vědomí předání staveniště v akci „Dětské hřiště v obci Bernartice“.
Celková realizace akce je naplánovaná na podzim 2021.
4. Bere na vědomí zprávu Krajského úřadu Olomouckého kraje – odbor kontroly
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bernartice za rok 2021 ze dne
25.8.2021 s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
5. Schvaluje smlouvu o spolupráci mezi obcí Bernartice a společností ČEZ ESCO
na umístění FVE na vytipovaných obecních budovách (obecní úřad, tělocvična,
ČOV, bowling, hasičská zbrojnice) za účelem snížení nákladů na energie.
6. Schvaluje úplatný převod projektové dokumentace včetně stavebního povolení
městu Žulová na akci „Lokální biocentrum Tomíkovice“.
7. Schvaluje podání žádosti na ministerstvo kultury na kulturní program na
Tančírně v Račím údolí na rok 2022.
8. Schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje Program na podporu pořízení
drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 – vybavení
knihovny v Bernarticích a ukládá starostovi, aby uzavřel smlouvu na poskytnutou
dotaci.
9. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí uvedených v bodě 18/1/2021) a
ukládá starostovi obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
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UZO 18/2/2021
Rozpočtové
inventarizace, dotace

změny

obce,

rozpočtové

provizorium,

Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 7/2021 –
8/2021 úprava rozpočtu dle skutečností (změny v rozpočtu během roku).
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 obce – dotace a změny v rozpočtu
obce Bernartice.
3. Bere na vědomí v předložené podobě příkaz k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2021 a Plán inventur na rok 2021.
4. Schvaluje složení inventarizační komise dle příkazu k provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2021. (předseda IK Alois Chromík, členové IK: Ing. Jiří
Leitman, Jana Michalíková a Erika Osmančíková).
5. Schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2022
Hospodaření obce Bernartice v době do schválení rozpočtu v roce 2022 se
bude řídit rozpočtovým provizoriem, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé
hospodaření obce do doby schválení řádného rozpočtu.
V době rozpočtového provizoria obec Bernartice bude hradit:
- nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce, popřípadě výdaje spojené
s nenadálou havarijní situací, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní
vynakládání rozpočtových prostředků,
- zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2021,
- poskytne své příspěvkové organizaci a organizačním složkám nutné
výdaje na zabezpečení jejich provozu,
- závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2022 čerpány pouze na
výdaje související a nevyhnutelně nutné na přípravu a realizaci investičních
akcí, které vycházejí z rozpočtového výhledu, uzavřených smluv a výdaje,
které vyplývají z nedočerpání výdajů minulých let na schválených akcích.
K financování výdajů ze sociálního fondu obce lze použít zůstatek fondu
k 31.12.2021.
Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
6. Bere na vědomí žádost o finanční podporu
- Tělovýchovné jednoty Sokol Bernartice z.s. na úhradu nákladů (cestovné,
úklid, praní dresů, rozhodčí, sportovní vybavení) na zajištění sportovní činnosti
fotbalového oddílu dětí a mládeže ve výši 27.188 Kč.
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- Hnutí Brontosaurus – na vydání knihy Zmizelé Jesenicko III.: Poutní místa ve
výši 5000 Kč
7. Schvaluje finanční podporu
-

Hnutí Brontosaurus – na vydání knihy Zmizelé Jesenicko III.: Poutní
místa ve výši 5000 Kč.

- Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice z.s. - na úhradu nákladů na
zajištění sportovní činnosti fotbalového oddílu dětí a mládeže ve výši
27.188 Kč.
UZO 18/3/2021 Převody a pronájmy nemovitostí, žádosti o byt
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí žádost o byt:
Eva Ležovičová – 1+1 DPS
Fuska Filip – 1+1
2. Schvaluje pronájem bytu 1+1 paní Evě Ležovičové na DPS č.p. 359 a panu
Tomáši Mohaplovi na č.p.357
3. Schvaluje pacht 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. Záměr pachtu byl
zveřejněn dne 13.7.2021.
4. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3190/1 v k.ú. Bernartice u Javorníka
Ladislavu a Věře Vítkovým dle přílohy č.1. Náklady na geometrický plán, smlouvu
a návrh na vklad do katastru nemovitosti nese nabyvatel.
5. Schvaluje záměr pronájmu p.č.12 v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic o výměře
722 m2 paní Radce Vrtkové.
6. Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.225/2 a 225/4 a části pozemku p.č. 225/1,
225/3, 3375 panu Vojtěchovi Skládanému dle žádosti. Náklady na geometrický
plán, smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitosti nese nabyvatel.
7. Schvaluje pronájem nebytových prostor – kuchyň v 1.NP na č.p.107
v Bernarticích – místnost určená k provozování živnosti, podnikání paní Veronice
Šálkové za cenu 500 Kč (manipulační poplatek) + 1000 Kč / den. Záměr
pronájmu byl zveřejněn dne 13.7.2021.
8. Bere na vědomí žádost pana Marka Záhorského o koupi st.p.č. 80 v k.ú.Horní
Heřmanice u Bernartic.
9. Bere na vědomí žádost pana Daniela Šupola o koupi p.č. 24/1 v k.ú. Bernartice u
Javorníka.
10. Bere na vědomí žádost paní Kateřiny Hájkové pronájem části pozemku 325/1 v
k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic.
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UZO 18/4/2021 Různé
1. Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8.-9.10.2021 v budově č.p.129
(penzion Domeček).
2. Mobilní očkovací tým Olomouckého kraje v obci Bernartice. Termín bude
upřesněn a oznámen formou plakátů a sms.
3. Svoz velkoobjemového odpadu je naplánovaný na sobotu 16.10.2021.
4. Připravované kulturní akce





Výroční setkání důchodců
Vítání občánků
Drakiáda
Lampionový průvod

5. Ladislav P. – dotaz zda projekt fotovoltaiky je ekonomický. Pan starosta sdělil,
že pro obce jsou jiná pravidla a jedná dle smluv o propůjčení budov a po dobu
trvání a opravy výše uvedeného zařízení bude hradit ČEZ ESCO.
6. Libor P. – dotaz na převod projektu Biocentrum Tomíkovice. Pan starosta
sdělil, že sice projekt včetně stavebního povolení je kompletní, ale pro převod
lze použít minimum z důvodu, že není elektronicky zpracována, ale pouze
v tištěné podobě a prohlížeči PDF.
7. Ladislav P. – dotaz na koupi nádraží – starosta sdělil, že se nachází na MFČR
a MDČR ke schválení. Cena je nyní navržena za 389 000 Kč, což je nižší než
dříve.
8. Daniela O. – dotaz na hospodaření provozoven. Provozovny byly z důvodu
epidemie I. pololetí v omezeném režimu prodej z okna nebo uzavřeny. Nyní
bude proveden výkaz zisku a ztráty za čtvrtletí což je k 30.9.2021.
9. Ladislav P. – dotaz zda by nemohl vycházet místo SMS. Pan starosta sdělil,
že SMS sdělení je rychlejší než tisknout a roznášet oběžník.

Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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