Z á p i s č. 22
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne
28. dubna 2022 od 19.00 hod. v přísálí Sokolovny v Bernarticích.
Přítomní: Čeněk Zdeněk, Čížková Pavla, Fuka Jaromír, Fuková Zdeňka, Hrádek Josef, Kolář
Miloslav, Kroupa Aleš, Ing. Kunt Stanislav, Malý František, Pinc Jiří, Souhrada Pavel,
JUDr. Souhrada Vladimír, Sušerová Jaroslava, Ing. Trávníčková Jana, Ing. Tupý Václav
Omluveni: - - Zahájení
Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním, že je přítomno 15 členů, čímž je
zastupitelstvo usnášeníschopné, jmenoval zapisovatele zápisu Ing. Irenu Kopačkovou a ověřovatele
zápisu Zdeňku Fukovou a Ing. Janu Trávníčkovou.
Hlasování: Schváleni 15 hlasy všech přítomných.
1. Schválení programu
Starosta seznámil všechny přítomné s programem zasedání.
Zahájení a schválení programu
Zpráva o činnosti rady od 15.2.2022
Projednat rozpočtová opatření č. 27, 28/2021
Projednat rozpočtová opatření č. 3, 4/2022
Projednat a schválit účetní závěrku městyse Bernartice za rok 2021
Projednat a schválit závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2021 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2021 městyse Bernartice
7. Projednat a schválit řád pohřebiště
8. Projednání a schválení darovací smlouvy na bránu a branku v ulici Pod Stadionem
9. Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice
10. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 742/10, k.ú. Bernartice u Milevska,
schválení podmínek prodeje
11. Projednat a schválit prodej části pozemku parc.č. 637/3, k.ú. Jestřebice
12. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 887, k.ú. Svatkovice
13. Projednání poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (FRB) městyse Bernartice
14. Diskuse
15. Závěr - usnesení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doplňující body:
DB 1. Projednat a schválit záměr směny části pozemku parc. č. 146/2 a 1460/1 v k.ú. Bernartice
u Milevska za pozemek č. 1553 a část pozemku st. 146/1 v k.ú. Bernartice u Milevska a prodeje dle
přiloženého zákresu.
DB 2. Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku č. 637/30 v k.ú. Jestřebice.
DB 3. Projednat a schválit zrušení usnesení o prodeji pozemku parc. č. 742/13 v k.ú. Bernartice
u Milevska.
DB 4. Projednat a schválit přijetí 3 pracovníků na úklid obce na dobu 6 měsíců.

DB 5. Projednat a schválit smlouvu o spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko a schválení
vratné zálohy na financování mzdy pracovníka.
Hlasování o doplňujících bodech: Schváleno 15 hlasy všech přítomných.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje doplňující body a program 22.
zasedání ZM včetně doplňujících bodů
Hlasování: Schváleno 15 hlasy všech přítomných.
2.

Zpráva o činnosti rady od 15.2.2022

Všichni zastupitelé obdrželi v podkladech projednávané body v radě za období mezi jednáními
zastupitelů. Z předložených podkladům proběhla krátká diskuse. Dotazy nebyly.
Rada se na svých zasedání sešla celkem 5 x a projednala:
15.02.2022
Usnesením č. 33/22 projednala a na doporučení výběrové komise vybírá zhotovitelem zakázky
oprava místní komunikace Lukešova ul. Společnost VIALIT Soběslav spol. s.r.o., Na Švadlačkách
478/II., 392 01 Soběslav, IČ: 14504456 za cenu 1 699 200,-Kč vč. DPH. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 34/22 projednala a na doporučení výběrové komise vybírá zhotovitelem zakázky
oprava místní komunikace U hasičské zbrojnice
společnost VIALIT Soběslav spol. s.r.o., Na
Švadlačkách 478/II., 392 01 Soběslav, IČ: 14504456 za cenu 740 433,29 Kč vč. DPH. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 35/22 projednala a rozhodla zrušit poptávkové řízení na zakázku zhotovení nábytku do
dvou kanceláří horní části Úřadu městyse Bernartice. Důvodem zrušení zakázky jsou nepřesnosti
v zadání ze strany zadavatele – městyse Bernartice.
Usnesení č. 36/22 projednala a schvaluje provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové
organizace městyse Bernartice, ZŠ a MŠ Bernartice, Táborská 34, IČ: 608 69 780. Kontrolován
bude neinvestiční příspěvek městyse Bernartice za rok 2021. Rada jmenuje kontrolní skupinu ve
složení Pavla Čížková a Zdeňka Fuková. Kontrola proběhne dne 3.3.2022. Rada pověřuje starostu
předáním oznámení o kontrole a pověřovacích listin.
Usnesení č. 37/22 projednala a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: PI-001040019940/001-EPPI mezi městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice,
IČ: 00249530 a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400.
Předmětem smlouvy je umístění stavby „Bernartice Týnská: NN rekonstrukce vedení“ na
pozemcích městyse Bernartice parc.č. 1436/1, 1436/14, 1440/3 a 1440/7 v k.ú. Bernartice u
Milevska. Smlouva se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 52.400,- Kč bez DPH. Rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 38/22 projednala a schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku Svazku obcí
regionu Písecko, Velké nám. 114/3, 397 01 Písek, IČ: 712 13 996 ve výši 92 574,45 Kč na úhradu
15% podílu městyse Bernartice 122 výzvy v operačním programu životní prostředí, na pořízení 200
kusů kompostérů pro městys Bernartice. Rada pověřuje starostu zabezpečením úhrady příspěvku.
Usnesení č. 39/22 projednala a schvaluje nabídku společnosti ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10
České Budějovice, IČ: 608 49 657, na dovybavení čerpací splaškové kanalizace v nové výstavbě
lokality Pod Stadionem, ve výši 98 640,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu objednáním zakázky.
Usnesení č. 40/22 projednala a doporučuje zastupitelstvu městyse Bernartice schválení smluv o
smlouvách budoucích na věcná břemena dle předloženého návrhu na akci vodovod Kolišov,
Jestřebice, Bojenice, Bilinka.

Usnesení č. 41/22 projednala a schvaluje konání jednání zastupitelstva městyse Bernartice na
2.3.2022 od 19. hodin v přísálí sokolovny a program jednání
Usnesení č. 42/22 projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Jihočeského
kraje neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – opatření
1. na projekt zásahové výstroje pro JPO III. Bernartice. Rada pověřuje starostu vypracováním a
podáním žádosti o dotaci.
Usnesení č. 43/22 projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Jihočeského
kraje neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – opatření
2. na projekt pořízení vybavení pro JPO V. Jestřebice. Rada pověřuje starostu vypracováním a
podáním žádosti o dotaci.
08.03.2022
Usnesení č. 44/22 projednala a v návaznosti na usnesení zastupitelstva městyse Bernartice č. 21
schvaluje výběr účtu pro zaslání finančního daru Ukrajině ve výši 100 000,- Kč takto:
50.000,- Kč: Český červený kříž- číslo účtu 333999/2700, VS 1502
50 000,- Kč: Člověk v tísni – 4íslo účtu 93209320/0300, VS 90107096
Usnesení č. 45/22 projednala a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Bernartice za rok 2021 v předloženém návrhu.
Usnesení č. 46/22 projednala a schvaluje hodnotící zprávu ZŠ a MŠ Bernartice za rok 2021
v předloženém návrhu.
Usnesení č. 47/22 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o převod
kladného hospodářského výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Bernartice za rok 2021 ve výši 52 449,50
Kč do rezervního fondu. Rada schvaluje převedení částky 52.449,50 do rezervního fondu ZŠ a MŠ
Bernartice.
Usnesení č. 48/22 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
souhlas s podáním žádosti o dotace v dotačním programu Jihočeského kraje „Enviromentální
vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)“- Opatření č. 1.: Podpora EVVO a EP: projekt na výuku
v enviromentální oblasti, předpokládaná výše projektu je 90.000,- Kč, spoluúčast žadatele je 10%.
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci a pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr.
Cendelína podáním žádosti o dotaci. Opatření č. 2.: Cílená podpora EVVO ve školách: Projekt na
vícedenní terénní pobytovou exkurzy pro žáky ZŠ Bernartice. Předpokládaný rozpočet projektu je
77 950,- Kč. Rada pověřuje starostu vypracováním a podáním žádosti o dotaci.
Usnesení č. 49/22 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
pověření přípravy projektu pro dotaci v dotačním programu Jihočeského kraje „Podpora školství“ –
Opatření č. 1.: „Vybavení MŠ a ZŠ zřizovaných obcemi do 3 tis. obyvatel“ na projekt vybavení
zahrady MŠ hracími prvky. Rada pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína
přípravou projektu pro dotaci Jihočeského kraje “Podpora školství“ na vybavení zahrady mateřské
školy“.
Usnesení č. 50/22 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
souhlas s uzavřením dodatku nájemní smlouvy se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 94 063 a ZŠ a MŠ Bernartice a žádost o zveřejnění záměru uzavřít
dodatek smlouvy. Rada schvaluje záměr uzavření dodatku č. 2 mezi ZŠ a MŠ bernartice, Táborská
34, 398 43 Bernartice, IČ:60869780 a společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9, IČ: 04084063. Rada pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce městyse
Bernartice.
Usnesení č. 51/22 projednala a schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor objektu parc. č. 35
ulice Zámecká takto:
1. provozovna přízemí
2. provozovna přízemí
3. provozovna přízemí
Společné prostory (wc, úklidová komora, chodba) přízemí
1. provozovna patro
2. provozovna patro

Společné prostory (wc, chodba, komora)
Výši pronájmu rada stanovuje na 300,- Kč/rok
Pronajímatel si hradí sám spotřebu el. energie, vody, topení (rozpočítává se velikostí pronajatých
prostor). Pronajímatel si zabezpečí na své náklady úklid společných prostor.
Usnesení č. 52/22 projednala žádost Václava Luska, Svatkovice čp. 25, o odkup pozemku parc. č.
887, v k.ú. Svatkovice, o velikosti 230m². Rada doporučuje zastupitelstvu schválení záměru
prodeje.
Usnesení č. 53/22 projednala žádost pana Františka Smolíka, Srlín čp. 37, 398 43 Bernartice, o
přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Bernarticích. Žadatel bude zařazen do evidence
žadatelů o přidělení bytu v DPS Bernartice.
Usnesení č. 54/22 projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na podání cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace akce „Bernartice ulice 8. května – oprava komunikace“ v předloženém
návrhu výzvy.
Osloveni budou tito zhotovitelé:
1.GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek
2. Ing. Rudolf Pešta, Třebízského 379/4, Písek 397 01
3. Ing. Marta Valentová, Stylová 546, 391 56 Tábor – Měšice
4. Ing. Jan Sirový, Heřmaň č.p. 25, 398 11 Protivín
5. Projka - Havlíček Jaromír Ing., Rokycanova 332/10, 39701 Písek
Usnesení č. 55/22 projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na podání cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace akce „Bernartice ulice 8. května – oprava chodníků“ v předloženém
návrhu výzvy.
Osloveni budou tito zhotovitelé:
1. 1.GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek
2. Ing. Rudolf Pešta, Třebízského 379/4, Písek 397 01
3. Ing. Marta Valentová, Stylová 546, 391 56 Tábor – Měšice
4. Ing. Jan Sirový, Heřmaň č.p. 25, 398 11 Protivín
5. Projka - Havlíček Jaromír Ing., Rokycanova 332/10, 39701 Písek
Usnesení č. 56/22 projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na podání cenové nabídky – zpracování
projektové dokumentace chodníků akce „Zvýšení bezpečnosti chodců na Bernarticku“ dle
předloženého návrhu výzvy.
Osloveni budou tito zhotovitelé:
1. Ing. Jan Sirový, Heřmaň č.p. 25, 398 11 Protivín
2. Projka - Havlíček Jaromír Ing., Rokycanova 332/10, 39701 Písek
3. Ing. Pavel Douša, Luční 335, 390 03 Tábor
4. Ing. Robert Juřina, Palackého 64, 392 01 Soběslav
5. GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Budovcova 2530, 397 01 Písek
Usnesení č. 57/22 projednala a schvaluje účetní závěrku společnosti Bernartice s.r.o. k 31. 12. 2021
v předloženém návrhu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši 182.524,75 Kč. Stav na účtu k 31.12.
2021 je 1.671.879,95 Kč, zůstatek hotovosti v pokladně činí 57.500,- Kč.
Usnesení č. 58/22 projednala a schvaluje vyřazení z evidence majetku Městyse Bernartice majetek
a drobný majetek do 3.000,- Kč pořizovací ceny dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 59/22 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022, příjmy + 116 974,- Kč,
výdaje + 255 815,- Kč, financování + 138 841,- Kč.
Usnesení č. 60/22 projednala a v souladu s vnitřní směrnicí Městyse Bernartice č. 25 vybírá
dodavatelem zakázky 38 ks křesel SONET – čalouněný sedák a opěrák společnost PF Nábytek spol.
s r.o., Bilinka 30, Veselíčko, 398 43 Bernartice, IČ: 15771334. Cena zakázky bude 363 546,- Kč
(1ks – 9.567,-Kč) vč. DPH. Křesla SONET vyrábí pouze společnost PF Nábytek. Křesla zapadají
do konceptu vybavení obřadní místnosti Bernartické radnice.
Usnesení č. 61/22 projednala a schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na dodávku zásahových
obleků, rukavic a přileb pro JPO III. Bernartice. Rada schvaluje zadání pro zaslání cenové nabídky
v předloženém návrhu. Osloveni budou tito dodavatelé:

1. Duffek s.r.o., Košetice 239, 394 22 Košetice, IČ: 04768663
2. Martin Vraspír – service PS12 , Strojírenská 40, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:67518711
3. Jiřina Jiskrová, Husova 215, 387 32 Sedlice, IČ: 60830093
22.03.2022
Usnesení č. 62/22 projednala žádost Martina a Lucie Farových, Sepekov 377, 398 51 Sepekov, o
souhlas s výmazem věcných břemen k pozemku 742/12 v k.ú. Bernartice u Milevska v jejich
vlastnictví. Žadatelé souhlasem ohlášení stavby + územním souhlasem č.j. výst.
1256/021/220/2021/Kre., ze dne 19.11.2021, splnili podmínky výmazu věcných břemen. Rada
souhlasí s výmazem věcných břemen a pověřuje starostu podpisem souhlasu.
Usnesení č. 63/22 projednala informaci starosty o dopravní nehodě ze dne 11.03.2022
v Jestřebicích. Řidič vozidla SPZ: 1BS 5412 - řidič Matěj Čejka narazil do čekárny v místě výjezdu
do Bernartic. Došlo k totální likvidaci objektu. Doloženo potvrzením o účasti na dopravní nehodě,
vypracované Policií ČR ze dne 12.03.2022. Rada ukládá starostovi zahájit vymáhání úhrady vzniklé
škody po viníkovi.
Usnesení č. 64/22 projednala a bere na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u
příjemce finančního příspěvku z rozpočtu Městyse Bernartice příspěvkové organizace Městyse
Bernartice ZŠ a MŠ Bernartice.
Usnesení č. 65/22 projednala žádost Dany Kroupové, J. Malého 2192, 397 01 Písek, majitelky
pozemku KN parc. č. 13 v k.ú. Bojenice o odkup části pozemku KN parc. č. 1085/1 v k.ú. Bojenice.
Tato část pozemku je mnoho let zaplocena s pozemkem KN parc. č. 13. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválení záměru prodeje.
Usnesení č. 66/22 projednala a schvaluje vyhlášení výzvy k podání žádostí o půjčku z fondu
rozvoje bydlení městyse Bernartice. Vyhlášení výzvy 23.03.2022, ukončení podávání žádostí
24.04.2022. Rada pověřuje starostu vyhlášením výzvy.
Usnesení č. 67/22 projednala a na základě doporučení výběrové komise vybírá dodavatelem
zásahových obleků, zásahových rukavic a zásahových přileb pro JPO III. Bernartice, vše v množství
deseti kusů, společnost Jiřina Jiskrová, Husova 215, 387 32 Sedlice, IČ: 60830093, za nabídkovou
cenu 310.620,- Kč.
Rada pověřuje starostu objednáním zboží.
29.03.2022
Usnesení č. 68/22 projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy ze dne 27.03.2012
mezi ZŠ a MŠ Bernartice, Táborská 34, 398 43 Bernartice, IČ: 60869780 a společností CETIN a.s.,
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, v předloženém návrhu. Návrh
dodatku byl zveřejněn na úřední desce zřizovatele min. 15 dnů. Rada pověřuje ředitele ZŠ a MŠ
Bernartice, Ing. Mgr. Jana Cendelína podpisem dodatku č. 2.
Usnesení č. 69/22 projednala žádosti o pronájem prostor v objektu přístavby radnice na parc. č. 35
Bernartice žadatelů:
Vendula Kosinková, Křenovice čp. 28, 398 43 Bernartice, IČ: 71157166
Jitka Mužíková, Písecká 12, 398 43 Bernartice, IČ: 74644441
Marie Mikotová, Sokolovská 720, 399 01 Milevsko, IČ: 69106789
Lenka Nováková, Kapitána Jaroše 3, 692 01 Mikulov, IČ: 71 991 239
Rada městyse projednala a schvaluje pronájem nebytových prostor objektu na pozemku KN st.35
(přístavba radnice) Bernartice takto:
Provozovna č. 5 (v patře objektu)
Plocha 32,69 m² + poměrná část společných prostor 24,43 m²: 2 = 44,91 m² žadatelce Vendule
Kosinkové, Křenovice čp. 28, 398 43 Bernartice, IČ: 71157166, na provozování kanceláře
finančního a osobního poradenství.
Provozovna č. 1 (přízemí objektu)
Plocha 10,98 m² + poměrná část společných prostor 24,78 m²: 3 = 19,24 m² žadatelce Jitce
Mužíkové, Písecká 12, 398 43 Bernartice, na provozování krejčovství.
Provozovna č. 2 (přízemí objektu)

Plocha 15,57 m² + poměrná část společných prostor 24,78 m²: 3 = 23,83 m² žadatelce Marii
Mikotové, Sokolovská 720, 399 01 Milevsko, IČ:69106789, na provozování kadeřnictví.
Provozovna č. 3 (přízemí objektu)
Plocha 9,50 m² + poměrná část společných prostor 24,78 m²: 3 = 17,76 m² žadatelce Lence
Novákové, Kapitána Jaroše 3, 692 01 Mikulov – v současné době žijící v Podolí I. čp. 20, 398 43
Bernartice, IČ: 71 991 239, na provozovnu kosmetických služeb.
Smlouvy budou uzavřeny od 1.4.2022 na dobu neurčitou, výše pronájmu činí 300,- Kč/1m²/rok.
Rada schvaluje uzavření nájemních smluv v předložených návrzích a pověřuje starostu jejich
podpisem.
Usnesení č. 70/22 projednala a schvaluje žádosti o ukončení nájemních smluv k 31.03.2022
dohodou takto:
Pronajímatelky Jitky Mužíkové, Písecká 12, 398 43 Bernartice, IČ:74644441, na prostory
krejčovské dílny v objektu Táborská čp. 5, 398 43 Bernartice.
Pronajímatelky Marie Mikotové, Sokolovská 720, 399 01 Milevsko, IČ: 69106789, na prostory
kadeřnictví v objektu Táborská čp. 5, 398 43 Bernartice.
Usnesení č. 71/22 projednala a schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor kadeřnictví a
krejčovské dílny v objektu bývalé hospodářské budovy Mateřské školy na adrese Táborská 5, 398
43 Bernartice:
Velikost prostor k pronájmu:
Kadeřnictví 17,74 m²
Krejčovská dílna 14,12 m²
Vlastní měření spotřeby elektrické energie, spotřeba vody a plynu se rozpočítává dle velikosti
pronajatých prostor. Výše pronájmu 200,- Kč/m²/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou.
Dobou určitou se rozumí okamžik, kdy pronajímatel začne objekt přestavovat. Pronajímatel vyklidí
prostory bez náhrady. Předpokládaná doba zahájení přestavby je na rok 2026. Rada pověřuje
starostu zveřejněním záměru.
Usnesení č. 72/22 projednala a schvaluje vyřazení z majetku Městyse Bernartice dřevěné
autobusové čekárny v Jestřebicích – rok výroby 1999. Pořizovací cena 13.500,- Kč, zůstatková cena
3.088,- Kč.
Usnesení č. 73/22 projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na zpracování projektové dokumentace
chodníků akce „Zvýšení bezpečnosti chodců na bernarticku“ v předložením návrhu. Přímo osloveni
budou tito zhotovitelé:
Ateliér DoPI, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice 5, IČ: 28144864
BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice, IČ: 02451379
Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28131339
AP2projekt, s.r.o., Zátkovo nábř.. 448/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28149271
PRAGOPROJEKT, a.s., Čechova 50, 370 01 České Budějovice, IČ: 45272387
Rada pověřuje starostu zveřejněním výzvy a oslovení m zhotovitele.
Usnesení č. 74/22 projednala a bere na vědomí informaci starosty o akci setkání výsadkářů veteránů
u příležitosti 108. výročí narození významného bernartického rodáka gen. Rudolfa Krzáka. Akce se
uskuteční v pátek 08.04.2022 od 14:00 hodin v bernartické sokolovně. Poté bude následovat přesun
a položení věnců u hrobu.
Usnesení č. 75/22 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022
Příjmy:+ 998 950,- Kč, výdaje: + 998 950,- Kč a financování: 0 Kč.
13.04.2022
Usnesení č. 76/22 projednala a schvaluje nabídku společnosti Poklopsystem s.r.o., Hradec 161, 332
11 Hradec, IČ: 61172375, na výměnu a zabudování 16ti kusů samonivelačních přípojkových
poklopů a 3 kusů hydrantových poklopů v ulici Bechyňská v Bernarticích. Celkové náklady budou
126 566,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu objednáním zakázky.
Usnesení č. 77/22 projednala a doporučuje zastupitelstvu schválení daru panu Janu Procházkovi,
Bechyňská č.p. 180, 398 43 Bernartice. Darem jsou brána a branka v účetní hodnotě 30 045,- Kč.

Zhotovené jako náhrada za původní vrata a vrátka, které musely být odstraněny v důsledku
realizace akce “chodníky v ulici Pod stadionem“.
Usnesení č. 78/22 projednala v návaznosti na své usnesení č 2/22 ze dne 04.01.2022, informaci
společnosti AMT Příbram s.r.o., U Nikolajky 382/30, 150 00 Praha, IČ: 47053925, o splátkách
pohledávek Městyse Bernartice dle splátkového kalendáře ze dne 06. 01. 2022. Společnost
předpokládá, že do konce měsíce dubna dojde ke schválení půjčky společnosti a uhrazení všech
závazků.
Usnesení č. 79/22 projednala žádost Jana Hladíka a Jany Sedláčkové, oba Dražice čp. 191, 391 31
Tábor o souhlas s výmazem věcných břemen na pozemku 742/8 v k.ú. Bernartice u Milevska.
Jelikož žadatelé splnili podmínky pro výmaz věcných břemen doloženým souhlasem ohlášní stavby
+ územním souhlasem tzv. společným souhlasem č.j. VŹST.296/022/59/2022/Kre, ze dne
29.03.2022s nabytím právních účinků 29.03.2022. Rada souhlasí s výmazem věcných břemen a
pověřuje starostu podpisem dohody.
Usnesení č. 80/22 projednala a doporučuje zastupitelstvu schválení Řádu veřejného pohřebiště
Městyse Bernartice pro hřbitov v Bernarticích v předloženém návrhu.
Usnesení č. 81/22 projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského investičního
fondu SDO/OEKO/810/22 mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČ: 70890650 a Městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:
00249530. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,- Kč na akci „Přístavba a
stavební úpravy objektu čp. 126 Bernartice. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 82/22 projednala a schvaluje termín konání jednání zastupitelstva Městyse Bernartice
na 28. 04. 2022 od 19:00 hodin v přísálí bernartické sokolovny a program jednání zastupitelstva.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse od
15.2.2022.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
3. Projednat rozpočtová opatření č. 27 a 28/2021
Starosta seznámil přítomné s hlavními položkami v jednotlivých opatřeních. Dotazy nebyly
k žádnému opatření.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 27 a 28/2021 v předložených návrzích.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
4.

Projednat rozpočtová opatření č. 3 a 4/2022

Starosta seznámil přítomné s hlavními položkami opatření. Dotazy nebyly.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 3 a 4/2022 v předložených návrzích.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
5. Projednat a schválit účetní závěrku městyse Bernartice za rok 2021
Starosta seznámil přítomné se schvalovanou účetní závěrkou. Zastupitelé podepsali protokol
o schválení účetní závěrky sestavené k 31.12.2021.

Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje účetní závěrku městyse
Bernartice sestavenou k 31.12.2021 bez výhrad.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
6. Projednat a schválit závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2021 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 městyse Bernartice
Starosta seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu, který byl v souladu se zákonem zveřejněn
od 1.4.2022. Dále byla projednána zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
Projednal se nedostatek zjištěný při přezkoumání hospodaření za rok 2021 a jeho náprava.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje závěrečný účet městyse
Bernartice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje způsob nápravy chyby a nedostatku zjištěného
přezkumem v předloženém návrhu: Městys Bernartice bude ve stanovené lhůtě řešit případná
zjištění při kontrole a včas zasílat vyjádření o přijatých opatřeních. Odpovědná osoba za dodržování
tohoto usnesení je starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
7. Projednat a schválit řád pohřebiště
Starosta seznámil přítomné s potřebou schválení nového řádu pohřebiště. Důvodem úpravy řádu
byla novela zákona o pohřebnictví. Návrh řádu veřejného pohřebiště byl zaslán ke schválení
Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Kraj předložený návrh schválil.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje řád pohřebiště
v předloženém návrhu.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných
8. Projednání a schválení darovací smlouvy na bránu a branku v ulici Pod Stadionem
Při stavbě chodníků Pod Stadionem bylo nutné vyřešit vstup a vjezd na pozemek č. 769/1 v k.ú.
Bernartice u Milevska, tak aby mohly být chodníky vybudovány v souladu s předpisy a následně
zkolaudovány. Branka a brána u pozemku č. 769/1 musela být předělána a posunuta do sousedního
pozemku.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje poskytnutí daru brány a
branky - vstup na pozemek č. 769/1 v k.ú. Bernartice u Milevska (lokalita Pod Stadionem) v účetní
hodnotě 30 045,- Kč Janu Procházkovi, Bechyňská 180, 398 43 Bernartice a Simoně Luskové,
V Zahrádce 329, 398 43 Bernartice. Schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Bernartice,
IČ:00249530, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice a Janem Procházkou, Bechyňská 180, 398 43
Bernartice a Simonou Luskovou, V Zahrádce 329, 398 43 Bernartice v předloženém návrhu a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných

9. Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1085/1, k.ú. Bojenice
Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Dany Kroupové, J. Malého 2192, 397 01 Písek,
majitelky pozemku KN parc. č. 13 v k.ú. Bojenice o odkup části pozemku parc. č. 1085/1 v k.ú.
Bojenice. Jedná se o část pozemku, která je již mnoho let zaplocena s pozemkem parc. č. 13. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválení záměru prodeje.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice záměr prodeje části pozemku parc. č.
1085/1 v k.ú. Bojenice dle přiložené situace, zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu
zveřejněním záměru na úřední desce.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných, zastupitel Aleš Kroupa nehlasoval pro střet zájmů
– žadatelka je jeho manželka.
DB 3. Projednat a schválit zrušení usnesení prodeje pozemku parc. č. 742/13 v k.ú. Bernartice
Starosta informoval přítomné, že manželé Johnovi nekoupí pozemek parc. č. 742/13 v k.ú.
Bernartice u Milevska. Městys Bernartice kupující obeslal s výzvou k podpisu kupní smlouvy. Dne
26.4.2022 telefonoval ve 12:28 hod. p. John a oznámil, že od koupi pozemku odstupuje.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje zrušení části usnesení č. 16 ze dne
6.5.2021:
- prodej pozemku parc. č. 742/13 o výměře 854 m2 v k.ú. Bernartice u Milevska panu Michaelu
Johnovi a Elišce Johnové, Kaplířova 1038, 390 02 Tábor, dle podmínek výzvy prodeje pozemků
za nabídnutou cenu 710,- Kč za m2 plus vratná kauce 150 000,- Kč. Zastupitelstvo městyse
schvaluje kupní smlouvu v předloženém návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem. Náklady
spojené s prodejem nemovitosti uhradí strana kupující.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných
10. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 742/10 a 743/13, k.ú. Bernartice u
Milevska, schválení podmínek prodeje
Starosta informoval přítomné o záměru prodeje volných pozemků č. 742/10 a 742/13 v k.ú.
Bernartice a byly projednány podmínky prodeje těchto pozemků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje záměr prodeje parc. č. 742/10 a 742/13
v k.ú. Bernartice u Milevska, schvaluje podmínky záměru prodeje pozemku dle předloženého
návrhu a schvaluje návrh kupní smlouvy dle předloženého návrhu, zastupitelstvo městyse
Bernartice pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
11. Projednat a schválit prodej části pozemku parc.č. 637/3, k.ú. Jestřebice
Starosta seznámil přítomné se žádostí Zemědělského družstva Bernartice o odkoupení části
pozemku parc. č. 637/3 v k.ú. Jestřebice. ZD Bernartice v souladu s uzavřenou smlouvou o právu
provést stavbu vybudovalo na výše uvedeném pozemku přístřešek a přístup do přístřešku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 637/3 v k.ú. Jestřebice označeného v geometrickém plánu č. 167-63/2021 díl „a“ o výměře 470
m2 a díl „c“ o výměře 167 m2 v k.ú. Jestřebice, Zemědělskému družstvu Bernartice, IČ: 00112224,

Náměstí svobody 16, 398 43 Bernartice, za cenu 50,- Kč za m2. Zastupitelstvo městyse schvaluje
kupní smlouvu mezi Městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a
Zemědělským družstvem Bernartice, IČ: 00112224, Náměstí svobody 16, 398 43 Bernartice a
pověřuje starostu jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí strana kupující.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
12. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 887, k.ú. Svatkovice
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Václava Luska, Svatkovice 25, 398 43 Bernartice na
odkoupení pozemku parc. č. 887 v k.ú. Svatkovice, který má od roku 2019 pronajat pro chov včel.
Městys pozemek nevyužíval, před pronájmem zde byly nálety, kamení, celkově byl pozemek
neudržovaný.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 887
v k.ú. Svatkovice dle přiložené situace, zastupitelstvo městyse pověřuje starostu zveřejněním
záměru na úřední desce.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
13. Projednání poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (FRB) městyse Bernartice
Starosta informoval přítomné o zveřejnění záměru poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
O půjčky z FRB není zatím zájem, na výzvu se nikdo nepřihlásil. Úroková sazba ve výši 4 % p.a.
by mohla být pro zájemce v současné době zajímavá. V dohledné době vyhlásíme výzvu na
poskytnutí půjčky z FRB znovu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí informaci starosty o půjčkách
z fondu rozvoje bydlení (FRB) městyse Bernartice.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
DB 1. Projednat a schválit záměr směny části pozemku parc. č. 146/2 a 1460/1 v k.ú.
Bernartice za pozemek č. 1553 a část pozemku st. 146/1 v k.ú. Bernartice dle přiloženého
zákresu.
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Bohumila Koptiše, Táborská 120, 398 43 Bernartice,
který žádá o směnu a prodej pozemků parc. č. 1553 a část pozemku st. 146/1 v k.ú. Bernartice u
Milevska ve svém vlastnictví za části pozemků parc. č. 146/2 a 1460/1 v k.ú. Bernarice u Milevska
ve vlastnictví Městyse. Rozdíl ve výměrách v neprospěch Městyse pan Koptiš odkoupí. Touto
úpravou chce vypořádat a napravit skutečný majetkový stav.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje záměr směny a prodeje části pozemku
parc. č. 146/2 a 1460/1 v k.ú. Bernartice za pozemek parc. č. 1553 a část pozemku st. 146/1 v k.ú.
Bernartice dle předloženého návrhu, zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu
zveřejněním záměru na úřední desce.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.

DB 2. Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku č. 637/30 v k.ú. Jestřebice.
Starosta seznámil přítomné se žádostí paní Marie Svárovské, Jestřebice 18, 398 43 Bernartice na
odkoupení části pozemku č. 637/30 v k.ú. Jestřebice. Jedná se opět o narovnání majetkových vztahů
podle skutečnosti. Pozemek je oplocen a užíván s nemovitostí čp. 18 dlouhou dobu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje záměr prodeje části pozemku
č. 637/30 v k.ú. Jestřebice. dle přiložené situace, zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu
zveřejněním záměru na úřední desce.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných
DB 4. Projednat a schválit přijetí 3 pracovníků na úklid obce na dobu 6 měsíců
Starosta informoval přítomné o nedostatku pracovníků na úklid obce a že v tomto roce nebude
možné při zaměstnávání spolupracovat s úřadem práce jako v minulých letech.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje přijetí 3 pracovníků na úklid obce na
dobu 6 měsíců. Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje uvolnění finančních prostředků na
mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Zastupitelstvo městyse Bernartice
pověřuje starostu vybráním zaměstnanců.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných
DB 5. Projednat a schválit smlouvu o spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko a schválení
vratné zálohy na financování mzdy pracovníka
Starosta informoval přítomné o spolupráci se Svazkem obcí regionu Písecko při zaměstnávání
jednoho pracovníka na úklid obce a o podílu na financování jeho mzdy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Svazkem
obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114, 397 19 Písek, IČ: 71213996 a Městysem Bernartice,
Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a schvaluje poskytnutí zálohy ve výši 58
000,- Kč na financování mzdy pracovníka.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných

14. Diskuse
V úvodu se dotázal Ing. Tupý, kdy bude osobně předáváno čestné občanství paní Dubské. Pan
starosta uvedl, že vše je již připravené a čeká se pouze na dodání nábytku do obřadní místnosti na
radnici, aby akt proběhl na důstojném místě. Obřadní síň by měla být dokončena v nejbližších
dnech.
Pan Hrádek poděkoval panu starostovi za údržbu a opravy polních a lesních cest, které se tak dají
využít a právě také hojně využívají k procházkám a cyklistice
Pan starosta informoval, že městys obdrží dotaci ve výši 1 000 000,- Kč na vestavbu bytu nad
ordinací praktického lékaře a dotaci ve výši 720 000,- Kč na vybudované sítě v lokalitě Pod
Stadionem. S těmito financemi se nepočítalo v sestaveném rozpočtu, takže finance rozpočtované na
tyto akce mohou být použity pro jiné účely, např. na pořízení zametacího stroje.
V Jestřebicích přišli při dopravní nehodě o autobusovou zastávku. Viník nehody neměl vůz
pojištěn, škodu budeme vymáhat na České kanceláři pojistitelů.
Jednání s majiteli pozemků „parku Na Posvátném“ se zkomplikovalo. Jeden z majitelů zemřel a
probíhá dědické řízení. Je hotov projekt na revitalizaci památníku. Nechali jsme zpracovat projekt
obnovy pomníku a letos bychom pomník opravili.
Práce na školním hřišti finišují. Termín pro předání hotového díla je 15.5.2022. Tento termín by
měl být dodržen. Příští týden se dodělají povrchy, terénní úpravy, ploty. Muselo být mimo plán
zpevněno podloží pod hřištěm, tyto vícepráce přijdou na cca 300 000,- Kč. Projektant neudělal
sondu podloží.
V Jestřebicích na rozhledně Na Kupě se vyměnilo schodiště, jedno patro a zábradlí. Oprava vyšla
na 34 400,- Kč. Rozhledna nám ještě bude sloužit tak nejvýše 8 let. Chtělo by se zamyslet nad
novou, případně i vyšší variantou.
V pátek 8.4.2022 se u příležitosti 108. výročí narození generála Rudolfa Severina Krzáka sjeli do
Bernartic zástupci výsadkářů veteránů z Klatov, Plzně, Chrudimi, Písku a Jindřichova Hradce.
Účast byla vysoká. Při této příležitosti ocenil městys Bernartice pamětním odznakem se jménem
generála Krzáka Zdeňka Čeňka za dlouholetou práci v zastupitelstvu, Piuse Zdeňka Vágnera,
bernartického faráře, za dlouholetou spolupráci s městysem Bernartice a Barbaru Šípovou za vedení
kroniky.
V sobotu 9.4.2022 se v sokolovně konala konference hasičských sborů.
V sobotu 23.4.2022 se zástupci městyse účastnili připomínky výsadku Intransitive a Tin v Brdech.
Akci uspořádala jednota Československé obce legionářské v Plzni ve spolupráci s obcí Věšín. Za
městys Bernartice položili květiny k pomníku připomínající tuto událost starosta Pavel Souhrada,
místostarosta Jaromír Fuka, radní Zdeněk Čeněk a zastupitel Miloslav Kolář.
V sobotu 30.4.2022 se začnou ve sběrném dvoře přidělovat kompostéry. Přednost mají občané, kteří
kompostér v minulosti ještě nedostali.
V neděli 1.5.2022 proběhne na náměstí tradiční jarmark.
Oslavy 8. května proběhnou dle klasického programu. Zajištěno je občerstvení i historická vojenská
technika.
Ve středu 11. května jedou zájemci na výstavu Hobby 2022 do Českých Budějovic.

28. května se koná pod vrchem Posvátný soutěž v sečení kosou – bernartický sekáč.
Jsou naplánovány zájezdy na pietní akty k uctění památek padlým do Lidic – 12.6.2022 a do Klatov
- 20.6.2022.
V Bilince chystají 18.6.2022 setkání rodáků a přátel obce.
Kniha Svatkovice, autorky paní Ireny Cejnarové je připravena k vydání. U příležitosti vydání knihy
je na září naplánováno setkání rodáků a přátel obce Svatkovice. Termín bude upřesněn.

15. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

U s n e s e n í č. 22
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 28. dubna 2022
v 19,00 hod v přísálí Sokolovny v Bernarticích.
Zastupitelstvo městyse Bernartice:
1. Bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady městyse Bernartice od 15.2.2022
- rozpočtová opatření č. 27 a 28/2021 v předložených návrzích
- rozpočtová opatření č. 3 a 4/2022 v předložených návrzích
- informaci starosty o půjčkách z fondu rozvoje bydlení (FRB) městyse Bernartice
2. Schvaluje:
- zapisovatele zápisu Ing. Irenu Kopačkovou, ověřovatele zápisu Zdeňku Fukovou a Ing. Janu
Trávníčkovou
- doplňující body do jednání zastupitelstva
- program 22. zasedání zastupitelstva městyse Bernartice včetně doplňujících bodů
- účetní závěrku městyse Bernartice sestavenou k 31.12.2021 bez výhrad

- závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
- způsob nápravy chyby a nedostatku zjištěného přezkumem v předloženém návrhu: Městys
Bernartice bude ve stanovené lhůtě řešit případná zjištění při kontrole a včas zasílat vyjádření
o přijatých opatřeních. Odpovědná osoba za dodržování tohoto usnesení je starosta městyse
Bernartice.
- řád pohřebiště v předloženém návrhu.
- poskytnutí daru brány a branky - vstup na pozemek č. 769/1 v k.ú. Bernartice u Milevska (lokalita
Pod Stadionem) v účetní hodnotě 30 045,- Kč Janu Procházkovi, Bechyňská 180, 398 43
Bernartice a Simoně Luskové, V Zahrádce 329, 398 43 Bernartice. Schvaluje darovací smlouvu
mezi městysem Bernartice, IČ:00249530, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice a Janem
Procházkou, Bechyňská 180, 398 43 Bernartice a Simonou Luskovou, V Zahrádce 329, 398 43
Bernartice v předloženém návrhu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

- záměr prodeje části pozemku parc. č. 1085/1 v k.ú. Bojenice dle přiložené situace, zastupitelstvo
městyse Bernartice pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
- záměr prodeje parc. č. 742/10 a 742/13 v k.ú. Bernartice u Milevska, schvaluje podmínky záměru
prodeje pozemku dle předloženého návrhu a schvaluje návrh kupní smlouvy dle předloženého
návrhu, zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
- prodej části pozemku parc. č. 637/3 v k.ú. Jestřebice označeného v geometrickém plánu č. 16763/2021 díl „a“ o výměře 470 m2 a díl „c“ o výměře 167 m2 v k.ú. Jestřebice, Zemědělskému
družstvu Bernartice, IČ: 00112224, Náměstí svobody 16, 398 43 Bernartice, za cenu 50,- Kč za m2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu mezi Městysem Bernartice, Náměstí svobody 33,
398 43 Bernartice, IČ:00249530 a Zemědělským družstvem Bernartice, IČ: 00112224, Náměstí
svobody 16, 398 43 Bernartice a pověřuje starostu jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem
nemovitosti uhradí strana kupující.
- záměr prodeje pozemku parc. č. 887 v k.ú. Svatkovice dle přiložené situace, zastupitelstvo
městyse Bernartice pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
- záměr směny a prodeje části pozemku parc. č. 146/2 a 1460/1 v k.ú. Bernartice u Milevska za
pozemek parc. č. 1553 a část pozemku st. 146/1 v k.ú. Bernartice u Milevska dle předloženého
návrhu, zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce
- záměr prodeje části pozemku č. 637/30 v k.ú. Jestřebice. dle přiložené situace, zastupitelstvo
městyse Bernartice pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
- zrušení části usnesení č. 16 ze dne 6.5.2021:
prodej pozemku parc. č. 742/13 o výměře 854 m2 v k.ú. Bernartice u Milevska panu
Michaelu Johnovi a Elišce Johnové, Kaplířova 1038, 390 02 Tábor, dle podmínek výzvy
prodeje pozemků za nabídnutou cenu 710,- Kč za m2 plus vratná kauce 150 000,- Kč.
Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu v předloženém návrhu a pověřuje starostu
jejím podpisem. Náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí strana kupující.
- přijetí 3 pracovníků na úklid obce na dobu 6 měsíců. Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje
uvolnění finančních prostředků na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.
Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu vybráním zaměstnanců.
- smlouvu o spolupráci mezi Svazkem obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114, 397 19 Písek,
IČ:71213996 a Městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a
schvaluje poskytnutí zálohy ve výši 58 000,- Kč na financování mzdy pracovníka.

Zapsala:

Ing. Irena Kopačková

………………………….

Ověřovatelé:

Zdeňka Fuková

………………………….

Ing. Jana Trávníčková

………………………….

Pavel Souhrada

………………………….

Starosta:

