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

USNESENÍ Z 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BERNARTICE ZE DNE 15.12.2021
UZO 19/1/2021 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 – 1.1.2021-30.11.2021 – na rozpočtových účtech obce se je
ke konci listopadu 23 095 760,86 Kč. Provozovny Tančírna, Bowling a Hostinec
skončí na konci roku 2021 se ziskovým hospodařením.
2. Schvaluje pro rok 2022 cenu vodného ve výši 30,00 Kč/m3 (včetně DPH) a
stočného ve výši 30,00 Kč/m3 (včetně DPH). Toto navýšení se týká
narůstajících nákladů na provoz.
3. Schvaluje směrnici Fondu obnovy vodovodu a kanalizace a zásady pro
vytvoření a použití účelových prostředků. Dále je nutné dokončit zákonnou
povinnost a nachystat Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace.
4. Schvaluje zřízení fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Dále
schvaluje vklad na účet fondu.
5. Schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka. Touto smlouvou
bude úplatně převedena stavební a projektová dokumentace na „ Lokální
biocentrum Tomíkovice“ městu Žulová.
6. Bere na vědomí ukončení akce „Dětské hřiště v obci Bernartice“ a podepsání
rozhodnutí na dotaci.
7. Schvaluje podání žádostí o dotace z Olomouckého kraje na rok 2022.
8. Souhlasí v případě získání dotace z Olomouckého kraje s realizacemi akce, na
než je požadována dotace a deklaruje závazek si ponechat majetek pořízený z
dotace po dobu určenou smlouvou mezi Olomouckým krajem a obci Bernartice v
majetku obce.
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9. Schvaluje podání žádosti jako partnera v programu Interreg CZ-PL, s názvem:
Posílení mobility a infrastruktury v oblasti kulturního turismu v příhraničních
regionech.
10. Schvaluje podání žádosti na NPŽP výzva č. 4/2021: Výsadba stromů –
individuální projekty.
11. Schvaluje podání žádosti na Mze v programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků pro rok 2022.
12. Schvaluje postupy, realizaci a financování akcí uvedených v bodě 19/1/2021 a
ukládá starostovi obce, aby vykonal a zajistil vše potřebné k naplnění usnesení.
UZO 19/2/2021
Rozpočtové
inventarizace, dotace

změny

obce,

rozpočtové

provizorium,

Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Bere na vědomí důvodovou zprávu k rozpočtovému opatření č. 9/2021, 10/2021 –
úprava rozpočtu dle skutečností (změny v rozpočtu během roku) a 11/2021 –
rozpočtové opatření - dotace.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021.
3. Schvaluje rozpočet SMOJ na rok 2022.
4. Schvaluje rozpočet SOMJ na rok 2022.
5. Ukládá starostovi a správci rozpočtu, aby zajistili zpracování návrhu rozpočtu
obce na rok 2022 do 31.1.2022.
6. Schvaluje likvidační komisi ve složení Dušan Červený, Alois Chromík, Ladislav
Michalík
UZO 19/3/2021 OZV
1. Schvaluje OZV obce Bernartice 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Roční poplatek za poplatníka je 604 Kč.
2. Schvaluje OZV obce Bernartice 3/2021 - o stanovení obecního systému

odpadového hospodářství.
UZO 19/4/2021 Převody a pronájmy nemovitostí, žádosti o byt
Zastupitelstvo obce Bernartice po projednání:
1. Schvaluje úplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům
st. p. č. 195, p. p. č. 2054, p. p. č. 2057/2, p. p. č. 2060, p. p. č. 3292 k.ú.
Bernartice u Javorníka, obec Bernartice, z vlastnictví České republiky,
z příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, do vlastnictví obce, za kupní cenu ve výši 1.160.000,- Kč.
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2. Schvaluje zvýšení ceny za nájem v obecních bytech (15bj. a byty na MŠ)
s účinností od 1.1.2022.

3. Schvaluje záměr prodeje části parcely číslo 3196/1v k.ú. Bernartice u
Javorníka manželům A. a M. Chromíkovým dle přílohy č.1. Náklady na
geometrický plán, smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitosti nese
nabyvatel.
4. Schvaluje záměr směny vlastnického práva k pozemkům mezi Jiřinou a
Vladimírem Valentovými a obcí Bernartice. Jedná se o pozemky p.č.3371 o
výměře 105m2 a p.č.1899 o výměře 509 m2 v k.ú. Bernartice u Javorníka ve
vlastnictví manželů Valentových a pozemek p.č. 187/2 o výměře 133 m2 a
části pozemku p.č 3196/6 a části pozemku p.č.1913/1 v k.ú. Bernartice u
Javorníka ve vlastnictví obce Bernartice. Náklady na geometrický plán,
smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitosti nesou manželé Valentovi.
5. Schvaluje pronájem p.č.12 v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic o výměře 722
m2 paní Radce Vrtkové. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 29.9.2021.
6. Schvaluje pronájem nebytových prostor Ester z.s. v prostorech „kovárny“
(klubovny v 1.patře) na CVA Bernartice za cenu 1700 Kč měsíčně s účinností
od 1.1.2022.
7. Bere na vědomí žádost pana Marka Cicaka na pronájem obecního bytu.
UZO 19/5/2021 Různé
1. Mobilní očkovací tým 17.12.2021 – Domeček č.p.129 – 13:30 – 14:15.
2. Milostivé léto – možnost oddlužení lidí v exekuci 28.1.2022.
3. Energie – DPI – upozornit své příbuzné a známé, aby zkontrolovali své
dodavatele energií.
4. Finanční úřad pro Olomoucký kraj nabízí pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí po telefonu na číslech 584494361,
584494362 ve dnech od 3.1.-7.2.2022.
5. Tříkrálová sbírka – možnost příspěvku od 1.1.2022 do 16.1.2022 formou
zaslání daru na číslo účtu charity, do kasiček při tradičním koledování (pokud
situace dovolí) nebo bude umístěna kasička v prostorech Pošty Partner
v Bernarticích.
Mgr. Aleš Chromík
starosta obce

Milan Horáček
místostarosta obce
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