Z á p i s č. 23
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne
09. června 2022 od 19.00 hod. v restauraci v Srlíně.
Přítomní: Čeněk Zdeněk, Čížková Pavla, Fuka Jaromír, Fuková Zdeňka, Hrádek Josef, Kolář
Miloslav, Kroupa Aleš, Malý František, Pinc Jiří, Souhrada Pavel, JUDr. Souhrada Vladimír,
Sušerová Jaroslava, Ing. Trávníčková Jana, Ing. Tupý Václav, Ing. Kunt Stanislav
Další přítomní: občané Srlína, zájemci o stavební pozemky Pod Stadionem, kteří podali nabídky.
1.Zahájení
Starosta na úvod seznámil s podmínkami, za kterých je možné konat zasedání zastupitelstva
městyse. Poté přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním, že je přítomno 15 členů,
čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné, jmenoval zapisovatele zápisu Irenu Třískovou a
ověřovatele zápisu Jiřího Pince a Františka Malého.
Hlasování: Schváleni 15 hlasy všech přítomných.
Schválení programu
Starosta seznámil všechny přítomné s programem zasedání.
1.Zahájení a schválení programu.
2.Zpráva o činnosti rady od 20.04.2022.
3.Projednat rozpočtové opatření č. 5/2022.
4.Projednat a schválit rozpočtové opatření č. 6/2022.
5.Projednat a schválit prodej pozemků parc. č. 742/10 a 742/13 v k.ú. Bernartice u Milevska,
projednat a schválit kupní smlouvy.
6.Projednat a schválit prodej části pozemku parc. č. 1085/1 v k.ú. Bojenice.
7.Projednat a schválit prodej části pozemku parc. č. 637/30 v k.ú. Jestřebice.
8.Projednat a schválit prodej pozemku parc. č. 887 v k.ú. Svatkovice.
9.Projednat a schválit směnu části pozemků parc. č. 146/2 a 1460/1 v k.ú. Bernartice u Milevska
za pozemek parc. č. 1553 a část pozemku parc. č. 146/1 v k.ú. Bernartice u Milevska a prodej
rozdílu výměry.
10.Projednat a schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení
11.Projednat a schválit pořízení změny č. 1 územního plánu městyse Bernartice tzv. zkráceným
postupem, schválení smlouvy o zprostředkování.
12.Projednat informacu ÚZSVM o zamítnutí prodeje pozemků parc. č. 1262/7 a PK 1259/4 díl 1
v k.ú. Bernartice u Milevska.
13.Diskuse.
14.Závěr – usnesení.
Starosta navrhuje doplnění jednání o tyto body:
DB č. 1 k bodu č. 11 projednat a schválit žádost o změnu územního plánu městyse Bernartice pana
Luboše Motyčky a pana Ing. Blažka.
DB č. 2 projednat a schválit počet zastupitelů na volební období roku 2022 – 2026.
Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje doplňující body.
Hlasování: Schváleno 15 hlasy všech přítomných.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje program 23. zasedání
zastupitelstva městyse Bernartice včetně doplňujících bodů.

Hlasování: Schváleno 15 hlasy všech přítomných.
2. Zpráva o činnosti rady od 20. 04. 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 4x a projednala:
Dne 20.04.2022
Usnesení č. 83/22
Rada městyse projednala žádost Markéty Nebesařové , 8.května 258, 398 43 Bernartice, IČO:
05 415 764 o pronájem provozovny č.1 v objektu bývalé hospodářské budovy mateřské školy
Táborská čp.5. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na tyto prostory s Markétou
Nebesařovou, IČO: 05 415 764. Velikost pronajatého prostoru je 17,43m2 za cenu 200,-Kč m2/rok
na dobu určitou, kterou zahájí se rozumí okamnžik, kdy městys Bernartice zahájí rekonstrukci
v objektu. Z tohoto důvodu a z důvodu značné opotřebovanosti pronajímaných prostor byla cena
stanovena na částku 200,-Kč. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 84/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o výpůjčce č.3/2022 mezi Svazkem obcí regionu Písecko,
Velké náměstí čp. 114, 397 01 Písek, IČO: 71 213 996 městysem Bernartice, Náměstí svobody
čp.33, 398 43 Bernartice, IČO: 00 249 530. Předmětem výpůjčky je 200ks domovních kompostérů
o objemu 1000 litrů pro obyvatele Bernartic a našich vesniček. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 85/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výběrového řízení zakázky malého rozsahu na dodání
vozidla pro úklid a zimní údržbu. Rada schvaluje zadání výzvy na podání nabídek v předloženém
návrhu.
Přímo osloveni budou tito dodavatelé:
HAITECO CZ s.r.o., Na Štěpnici 485, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 25 922 190
PROFISTROJE.CZ s.r.o., Mlýnská 1190, 735 81 Bohumín-Šunychl, IČO: 05 201 756
MIKEŠ-CZ, s.r.o., Cukrovarská 6, Plzeň 301 00, IČO: 03 381 587
Rada pověřuje starostu vyhlášením výzvy k podání nabídek a souladu s vnitřní směrnicí městyse
Bernartice na zadávání veřejných zakázek.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 86/22
Rada projednala a na doporučení výběrové komise vybírá dodavatelem zakázky malého rozsahu
„Zvyšení bezpečnosti chodců na Bernarticku“ společnost Artendr s.r.o., Nádražní 67, 281 51
Velký Osek, IČO: 24 190 583 za nabídkovou cenu 435 600,-Kč včetně DPH. Rada pověřuje
starostu podpisem příkazní smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 87/22

Rada projednala a schvaluje nabídku na zhotovení masivního řečnického pultu, obkladů stěn a
podium s plovoucí podlahou pro obřadní síň nově opravené radnice podle návrhu architekta
Tesky. Nabídková cena je 288 450,-Kč bez DPH. Jedná se o atypickou výrobu nábytku. Rada
pověřuje starostu objednání zakázky.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Dne 03.05.2022
Usnesení č. 88/22
Rada projednala žádost Martina a Tomáše Krškovi, Lukešova 333, 398 43 Bernartice na změnu
územního plánu městyse Bernartice v k.ú. Bernartice u Milevska u pozemků parc.č. 137/25 a
125/2 (PK 122 díl 1, 122 díl 2, 123 díl 1 a 123 díl 2) ve vlastnictví žadatelů. Žadatelé žádají změnu
ze stávajícího stavu na plochy pro obytnou výstavbu (BI) z důvodu přístavby rodinného domu.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení změny územního plánu dle požadavku žadatelů.
Náklady spojené se změnou územního plánu rada navrhuje uhradit žadateli.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 89/22
Rada projednala a bere na vědomí oznámení městského úřadu Tábor o zahájení řízení o změně č. 3
územního plánu Radětice – veřejné projednání s výkladem proběhne 10. 06. 2022 od 10:00 hodin
na městském úřadě v Táboře, Žižkovo náměstí čp. 6, 390 01 Tábor.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 90/22
Rada projednala a na základě doporučení výběrové komise vybírá dodavatelem zakázky „Dodání
vozidla pro úklid a zimní údržbu“ společnost MIKEŠ-CZ s.r.o., Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň,
IČO: 03 381 587 za nabídkovou cenu 1 800 480,-Kč včetně DPH. Jelikož se přihlásil jediný
zájemce a s přihlédnutím k dodavatelským problémům trhu v současné době, rada akceptuje
požadavek dodavatele na termín dodání částky zakázky a na možnost dílčí faktrurace. Rada
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 91/22
Rada projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu na podporu narozených
dětí z Jihočeského kraje – výzva pro roky 2022 – 2024. Rada pověřuje starostu vypracováním a
podáním žádosti o dotaci.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 92/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na podání žádosti o poskytnutí půjčky z fondu
rozvoje bydlení městyse Bernartice. Žádost je možno podávat od 6.5.2022 do 6.6.2022 v souladu
s podmínkami pro poskytnutí půjčky. Rada pověřuje starostu zajištěním zveřejněním výzvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 93/22
Rada projednala a schvaluje úpravu směrnice č.26 pro poskytování darů v předloženém návrhu.
Předmětem návrhu je úprava bodu č.2 v části výše příspěvku na darované vkladní knížce, kdy
určitou částkou financuje dar jiný subjekt. Směrnice nabývá účinnost od 9.5.2022.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.

Usnesení č. 94/22
Rada projednala a schvaluje výši poskytovaného příspěvku městyse Bernartice na darované
vkladní knížce při vítání občánků na 4000,-Kč. Rada schvaluje předfinancování poskytnutí
spolučásti na darované vkladní knížce jihočským krajem ve stejné výši – to je 4000,-Kč. Tuto
částku po proúčtování dostane městys Bernartice od Jihočského krajce zpět na svůj ůčet.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 95/22
Rada městyse projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022
Příjmy:+ 5 406 784,14 Kč, výdaje: +5 868 941,- Kč a financování: + 462 156,86 Kč.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných
Dne 12.05.2022
Usnesení č. 96/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/324/22 reg.č. 459-01021/2022 mezi jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370 06 České Budějovice, IČ:
70 890 650 a městysem Bernartice, Náměstí svobovy čp.33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč na akci „Bernartice – oprava
místní komunikace ul. Lukešova“. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 97/22
Rada projednala a schvaluje dodatek č.2/2022 mezi společností COMPAQ Votice s.r.o., Klášterní
883, 259 01 Votice, IČ: 47 542 080 a městysem Bernartice, Náměstí svobody čp.33, 398 43
Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem dodatku je zavedení palivového příplatku od 01. 05. 2022.
Výše příplatku je 537,- Kč za jeden svoz TKO bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem
dodatku.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 98/22
Rada projednala a schvaluje dodatek č.1 smlouvy mezi společností VYSSPA Sports Technology
s.r.o, Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Východní Předměstí, IČ: 27 967 638 a městysem
Bernartice, Náměstí svobody čp. 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem dodatku jsou
vícepráce v hodnotě 319 839,13,- Kč a méně práce v hodnotě 293 407,31,- Kč na akci
„Víceúčelové hřiště ZŠ Bernartice“. Cena díla se navyšuje o 26 431,26,- Kč na celkovou cenu
4 983 442,03,- Kč. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 99/22
Rada projednala a bere na vědomí oznámení paní Jitky Mužíkové, Písecká 12, 398 43 Bernartice,
IČ: 74 644 441 o zrušení žádosti o pronájem prostorů č. 3 v objektu služeb parc.č.35. Rada
vyhlašuje nový záměr na pronájem prostorů provozovny č.3 v přízemí a provozovny č.2 v 1.NP a
stanovuje tyto podmínky pro pronájem nebytových prostor.
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.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.

Usnesení č. 100/22
Rada projednala informaci starosty o pozvání zástupců městyse Bernartice Památníkem Lidice na
účast při pietní vzpomínkové akci u příležitosti 80 výročí vyhlazení obce Lidice konané
12.6.2022. Rada pověřuje účastí starostu a místostarostu. Rada schvaluje vypravení zájezdového
autobusu. Rada pověřuje starostu objednáním zájezdového autobusu, oslovením našich občanů a
nabídnutím míst Československé obci legionářské v Písku.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Dne 26.05.2022
Usnesení č. 101/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330063338/002-FIA
mezi městysem Bernartice, náměstí svobody čp.33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530 a
společností EG.D., a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno-střed-Černá Polem IČ: 28 085 400.
Předmětem smlouvy je umístění stavby „Jestřebice CETIN: NN připojení“ v pozemcích městyse
Bernartice parc.č. 1608/71 a 1608/73 v k.ú. Jestřebice. Smlouva se zřizuje úplatně za
jednorázovou úplatu 1 100,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 102/22
Rada projednala a bere na vědomí sdělení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových –
odbor odloučené pracoviště Strakonice, ke smlouvě č. PI/ÚE – 18/2018 na prodej pozemků parc.č.
1262/7 a PK 1259/4 díl 1 v k.ú. Bernartice u Milevska. Na tuto smlouvu nebyla udělená
schvalovací doložka Ministerstvem financí. Rada doporučuje zastupitelstvu městyse Bernartice
schválení stanoviska, že městys Bernartice má zájem o odkoupení pozemku.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 103/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330063875/002-FIA
mezi městysem Bernartice, náměstí svobody čp.33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530 a
společností EG.D., a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno-střed-Černá Polem IČ: 28 085 400.
Předmětem smlouvy je umístění stavby „Srlín městys Bernartice: NN K“ v pozemku městyse
Bernartice parc.č. 784/1 v k.ú. Srlín. Smlouva se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 1 200,Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 104/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Dětské hřiště mateřské školy“.
Rada schvaluje zadání výběrového řízení připraveného ředitelem ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr.
Janem Cendelínem. Přímo budou osloveni tito výrobci:
- Bonita Group Service s.r.o., Čedlosy 583, 664 24 Drásov, IČ: 27 738 795
- NAVI-SPORT CZ, s.r.o., Oldřichovice 1025, 739 61 Třinec, IČ: 05 687 489
-TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48 152 587
Rada schvaluje zadání výběrového řízení a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.

Usnesení č. 105/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodání elektronické úřední desky pro
městys Bernartice. Rada schvaluje zadání výběrového řízení. Přímo budou osloveni tito
dodavatelé:
-IMPEX-PLZEN s.r.o., Spádná 446/7, 321 00 Plzeň, IČ: 09 574 271, DIČ: CZ09574271
-EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27 772 179
-Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714, DIČ:
CZ25448714
Rada schvaluje zadání výběrového řízení a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 106/22
Rada projednala a schvaluje nabídku projektanta Ing. Jana Syrového – projektantská a inženýrská
činost ve stavebnictví, Heřmaň 25, 398 11 Protivín, IČ: 05 578 591 na zpracování projektové
dokumentace na akci:“Novostavba třech parkovišť u bytového domu čp.292 a 293,k.ú. Bernartice
u Milevska“. Zakázka bude zhotovená ve stupních: zhotovení studie, zhotovení projektové
dokumentace pro DUR, DSP, DPS. Rada souhlasí s nabídkovou cenou 89 000,- Kč, zhotovitel
není plátce DPH.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 107/22
Rada projednala a schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
navýšení kapacity školní družiny – školního klubu na kapacitu 30 žáků do Rejstříku škol a
školských zařízení.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 108/22
Rada projednala a schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2022/2023. Rada souhlasí
s udělením výjimky dle předloženého návrhu:
1.třída: z 24 na 28 dětí
2.třída: z 24 na 28 dětí
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 109/22
Rada projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o schválení zařazení
investičního záměru do strategického plánu map II ORP Milevsko. Rada souhlasí se zařazením
investičního záměru v předloženém návrhu.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 110/22
Rada projednala a bere na vědomí oznámení městského úřadu Milevsko odbor regionálního
rozvoje č.j. MM 31297/2022/ORR/LF o zahájení řízení o změně územního plánu Veselíčko.
Veřejné projednání se uskuteční 14.6.2022 od 10:00 hodin v bývalé školní jídelně ve Veselíčku.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.

Usnesení č. 111/22
Rada projednala a schvaluje dodatek č.3 k dohodě o spolupráci v rámci projektu „Se sousedy II“
mezi Českou republikou – Úřadem práce, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 IČ: 72 496 991 a
městysem Bernartice, Náměstí svobody čp. 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530. Rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 112/223
Rada projednala informaci starosty o návštěvě hodnotící komise soutěže Jihočeská vesnice roku
2022 dne 31.5.2022 od 10:45 hodin. Rada pověřuje starostu přípravou a prezentací městyse
Bernartice.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 113/223
Rada projednala informaci starosty o pozvání města Klatovy na pietní akt položení věnců a uctění
památky popravených ve Spáleném lese v Lubech u Klatova konané dne 20.6.2022 v 11:00 hodin.
Rada pověřuje účastí starostu a místostarostu. Rada schvaluje vypravení zájezdového autobusu.
Rada pověřuje starostu objednáním zájezdového autobusu, oslovením našich občanů a nabídnutím
míst Československé obci legionářské v Písku.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 114/223
Rada projednala a schvaluje záměr vydání pamětní knihy Svatkovice. Rada bere na vědomí
poptávkové řízení na vydání knihy a vybírá vydavatelem knihy tiskárnu V.M.Press, Prokopova
78/2, 397 01 Písek, IČ: 60 617 501 za nabídkovou cenu 250 kusů 162 580,- Kč (650,32,- Kč za 1
ks). Rada pověřuje starostu objednáním zakázky.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 115/223
Rada projednala a schvaluje nabídku stavební firmy Vojtěch Slaba, IČ: 01562282 na úpravu a
položení dlažby v prostoru fary na náměstí v Bernarticích za nabídkovou ceny 139 125,- Kč vč.
DPH. Rada pověřuje starostu objednáním zakázky.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 116/223
Rada projednala a schvaluje pořízení 11ti kusů plachet pro altán v Bojenicích o velikosti
275x150cm za nabídkovou cenu 30 000,- Kč vč. DPH od firmy PJ-TECH s.r.o. provoz Jouza
Union AUTOPLACHTY, Střítěž 72, 382 42 Kaplice 2, IČ: 26 067 072. Rada pověřuje starostu
objednáním zakázky.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.
Usnesení č. 117/223
Rada projednala a schvaluje nabídku společnosti Milan Směšný, Politických věznů 5, 301 00
Plzeň, IČ: 08 459 240 na obnovu památníku obětem II. Světové války na Posvátném. Nabídková
cena za kompletní obnovu dle předloženého návrhu je 133 100,- Kč. Rada souhlasí s nabídkou.
Rada pověřuje starostu objednáním zakázky.
Schváleno 5 hlasy všech přítomných.

V diskusi se ujal slova pan Kolář, který měl zájem o nějaké fotografie nově zakoupeného stroje na
čištění chodníků.
Na základě jeho dotazu byla formou videoprojekce předvedena prezentace k novému čistícímu
stroji. Pan starosta sdělil, že jde o výrobek dánské firmy. Dotazy nebyly.
3. Projednat rozpočtové opatření č. 5/2022
Starosta seznámil přítomné s hlavními položkami v rozpočtovém opatření. Dotazy nebyly.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2022 v předloženém návrhu.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
4. Projednat a schválit rozpočtové opatření č. 6/2022
Starosta seznámil přítomné s hlavními položkami rozpočtového opatření.
Příjmy + 720 000,- Kč, Výdaje: + 1 800 480,- Kč, Financováno: + 1 080 480,- Kč. Dotazy nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2022 v předloženém návrhu.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
5. Projednat a schválit prodej pozemků parc. č. 742/10 a 742/13 v k.ú. Bernartice u
Milevska, projednat a schválit kupní smlouvy.
Starosta seznámil přítomné, že do dnešního dne, tedy konání zasedání zastupitelstva byly na úřad
doručeny 6 žádostí – nabídky o koupi pozemků. Jedna obálka od pana Olivera Dimovsky, bytem
Levského 3185, 143 00 Praha 10, nebyla hodnocena, protože nebyla uhrazena jistina ve výši
10.000,- Kč, jako jedna z vyhlášených podmínek pro podání řádné nabídky.
Starosta předal slovo paní Zdeňce Fukové, která postupně otevírala obdržené obálky tak, jak byly
doručeny na Úřad městyse Bernartice. Dle výpisů z účtu městyse Bernartice všichni žadatelé
uhradili jistinu ve výši 10.000,- Kč.
Všechny obálky jsou řádně vyplněné a uzavřené. Žadatelé splnili vyhlášené podmínky.
V první obálce byla žádost pana Jana Vytáska, bytem Černošická 846, 155 31 Praha - Lipence.
Žadatel podal žádost o koupi těchto pozemků:
pozemek č. 742/10 o výměře 743 m² za cenu 875,- Kč/m².
Ve druhé obálce byla žádost pana Jiřího Stropnického, bytem Křižanov čp. 35, 398 43 Bernartice,
a paní Lucie Stropnické, bytem Okružní 866, 392 01 Soběslav III. Žadatelé podali žádost o koupi
těchto pozemků:
1. pozemek č. 742/10 o výměře 743 m² za cenu 1163,- Kč/m²
2. pozemek č. 742/13 o výměře 854 m² za cenu 1012,- Kč/m²
Ve třetí obálce byla žádost pana Karla Rymona, bytem Na Kovárně 480/4, 101 00 Praha –
Vršovice. Žadatel podal žádost o koupi těchto pozemků:
1. pozemek č. 742/10 o výměře 743 m² za cenu 916,- Kč/m²
2. pozemek č. 742/13 o výměře 854 m² za cenu 701,- Kč/m²
Ve čtvrté obálce byla žádost paní Nad Maryna, bytem Vilová I. 238, 252 50 Vestec. Žadatelka
podala žádost o koupi těchto pozemků:
pozemek č. 742/13 o výměře 854 m² za cenu 671,- Kč/m²
V páté obálce byla žádost paní Nad Maryna, bytem Vilová I. 238, 252 50 Vestec. Žadatelka
podala žádost o koupi těchto pozemků:
pozemek č. 742/10 o výměře 743 m² za cenu 701,- Kč/m²

Všichni zájemci si stanovili pořadí priorit na pozemky podle napsaného pořadí. Všichni žadatelé
splnili všechny podmínky žádostí o pozemek. Poté proběhla diskuse k přidělení pozemků
jednotlivým žadatelům. Pozemek č. 742/10 měli uvedeni na prvním místě čtyři zájemci, pozemek
byl přidělen panu Jiřímu Stropnickému, bytem Křižanov 35, 398 43 Bernartice a paní Lucii
Stropnické, bytem Okružní 866, 392 01 Soběslav III., kteří nabídli nejvyšší cenu. Taktéž pozemek
č. 742/13 byl přidělen za nejvyšší cenu panu Karlu Rymonovi, bytem Na Kovárně 480/4, 101 00
Praha - Vršovice. Dotazy ani připomínky nebyly.

Vytásek Jan
Jiří a Lucie Stropnických
Rymon Karel
Nad Maryna

875,1163,916,701,-

-------------Jiří a Lucie Stropnických
Rymon Karel
Nad Maryna

-----1012,701,671,-

Starosta navrhuje usnesení:
Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje prodej pozemku parc. č. 742/10 o výměře 743 m2 v
k.ú. Bernartice u Milevska panu Jiřímu Stropnickému, bytem Křižanov čp 35, 398 43 Bernartice a
paní Lucii Stropnické, bytem Okružní 866, 392 01 Soběslav III., dle podmínek výzvy prodeje
pozemků za nabídnutou cenu 1163,- Kč/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.
Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje prodej pozemku parc. č. 742/13 o výměře 854 m2 v
k.ú. Bernartice u Milevska panu Karlu Raymonovi, bytem Na Kovárně 480/4, 101 00 Praha Vršovice, dle podmínek výzvy prodeje pozemků za nabídnutou cenu 701,- Kč/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.
6. Projednat a schválit prodej části pozemku pac. č. 1085/1 v k.ú. Bojenice
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Dany Kroupové, bytem J. Malého 2192, 397 01 Písek, o
koupi částí pozemku parc. č. 1085/1 nově označeném parc.č. 1085/25 o výměře 129m² a parc.č.
1085/26 o výměře 14 m² v k. ú. Bojenice a s polohou částí pozemku, které požaduje odkoupit.
Jedná se o dlouhodobě užívaný pozemek, který je ohraničen kamenným tarasem s parc. č. 13 u RD
čp. 29 v Bojenicích, který žadatelka vlastní a má zájem o to, aby byl v jejich vlastnictví. Dotazy
nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje prodej části pozemku
parc. č. 1085/1 nově označeném parc. č. 1085/25 o výměře 129 m² a parc.č. 1085/26 o výměře 14
m² v k. ú. Bojenice, za cenu 50 Kč/m2 paní Daně Kroupové, J. Malého, 397 01 Písek. Náklady
spojené s prodejem uhradí strana kupující. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných, pan Aleš Kroupa byl z hlasování vyloučen.
7. Projednat a schválit prodej části pozemku parc.č. 637/30 v k.ú. Jestřebice
Starosta seznámil přítomné s žádostí paní Marie Svárovské, Jestřebice čp. 18, 398 43 Bernartice, o
koupi části pozemku č. 637/30 nově označeném parc.č. 637/38 o výměře 145 m², v k. ú. Bojenice
a s polohou části pozemku, který požaduje odkoupit. Jedná se o pozemek dlouhodobě užívaný,
který je oplocen spolu s pozemkem parc. č. 46/1 u rodinného domu čp. 18 v Jestřebicích, který
žadatelka vlastní a má zájem o to, aby pozemek byl v jejím vlastnictví. Dotazy nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje prodej části pozemku
parc. č. 637/30 nově označeném parc. č. 637/38 o výměře 145m ², v k. ú. Jestřebice, za cenu 50
Kč/m2 paní Marii Svárovské, Jestřebice 18, 398 43 Bernartice. Náklady spojené s prodejem uhradí
strana kupující. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
8. Projednat a schválit prodej pozemku parc. č. 887 v k.ú. Svatkovice
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Václava Luska, Svatkovice 25, 398 43 Bernartice, o
koupi pozemku parc.č. 887, o výměře 230m², v k.ú. Svatkovice a s polohou pozemku, který
požaduje odkoupit. Jedná se o pozemek užívaný dle nájemní smlouvy od roku 2019 k chovu včel a
má zájem o to, aby byl v jeho vlastnictví. Dotazy nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje prodej pozemku parc.
č. 887, o výměře 230 m², v k.ú. Svatkovice, za cenu 50,- Kč/m² panu Václavu Luskovi,
Svatkovice čp. 25, 398 43 Bernartice. Náklady spojené s prodejem uhradí strana kupující.
Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
9. Projednat a schválit směnu části pozemků parc.č. 146/2 a 1460/1 za pozemek parc. č. 1553
a část pozemku parc.č. 146/1 v k.ú. Bernartice u Milevska a prodej rozdílu výměry.
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Bohumila Koptiše, Táborská 120, 398 43 Bernartice, o
směnu části pozemku parc.č. 146/2 o výměře 185 m² a části pozemku parc.č. 1460/1, o výměře 37
m², dohromady ve výměře 222 m², v k.ú. Bernartice u Milevska, ve vlastnictví městyse Bernartice,
za část pozemku par.č. 146/1 nově označený parc.č. 1553, ve výměře 119 m² ve vlastnictví pana
Bohumila Koptiše a s polohou pozemků, které požaduje směnit. Rozdíl ve výměrách 103m²
v neprospěch Městyse Bernartice pan Bohumil Koptiš odkoupí, za kupní cenu 100,- Kč/m². Touto
úpravou chce vypořádat a napravit skutečný majetkový stav, protože na části pozemku parc.č.
146/2 stojí od roku 1930 stavba stodoly. Dotazy nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje směnu části pozemku
parc.č. 146/2 o výměře 185 m² a části pozemku parc.č. 1460/1 o výměře 37m², dohromady 222
m², v k.ú. Bernartice u Milevska, v hodnotě 22.200,- Kč, ve vlastnictví městyse Bernartice, za část
pozemku parc.č. 146/1 nově označený parc. č. 1553 o výměře 119m², v k.ú. Bernartice u
Milevska, v hodnotě 11 900,- Kč, ve vlastnictví pana Bohumila Koptiše. Zastupitelstvo městyse
Bernartice schvaluje prodej rozdílu ve výměře 103m² za cenu 100,-Kč/m² panu Bohumilu
Koptišovi, Táborská 120, 398 43 Bernartice. Náklady spojené se směnou a prodejem pozemků
uhradí strana kupující. Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu podpisem směnné a
kupní smlouvy.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
10. Projednat a schválit půjčku z Fondu rozvoje bydlení panu Václavu Stejskalovi
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Václava Stejskala, V Zahrádce 302, 398 43 Bernartice,
o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Bernartice, ve výši 80.000,- Kč, na opravu
komína a pořízení nových krbových kamen v bytové jednotce V Zahrádce 302, Bernartice. Dotazy
nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení městyse Bernartice panu Václavu Stejskalovi, V Zahrádce 302, 398 43
Bernartice, ve výši 80.000,- Kč, na opravu komína a pořízení nových krbových kamen v bytové
jednotce V Zahrádce čp. 302. Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu podpisem
smlouvy o půjčce.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
11. Projednat a schválit žádost o pořízení změny č. 1 územního plánu městyse Bernartice tzv.
zkráceným postupem a schválení smlouvy o zprostředkování
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Tomáše a Martina Kršky, Lukešova 333, 398 43
Bernartice, o schválení změny územního plánu městyse Bernartice u pozemků parc. č. 137/28
125/2 (PK 122 díl 1, 122 díl 2, 123 díl 1 a 123 díl 2), které jsou v jejich vlastnictví, z důvodu

plánované přístavby rodinného domu. Požadují začlenění uvedených pozemků do ploch BI.
Kladné vyjádření Krajského úřadu k této žádosti již bylo doručeno úřadu městyse Bernartice.
Doplňující bod č. 1: Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Luboše Motyčky, Náměstí
svobody 54, 398 43 Bernartice, který žádá o změnu územního plánu u pozemků parc. č. 27/1,
parc.č. 27/2 a parc.č. 27/3 v k.ú. Bojenice, z ploch smíšených z nezastavěného území na plochy
obytné, venkovské. Dále z žádostí pana Ing. Jana Blažka, Slezská 850/53, 130 00 Praha 3 –
Vinohrady, který žádá o změnu územního plánu z důvodu stavby krytého garážového stání na
pozemcích parc.č. 27/4 (část), parc.č. 27/5, a parc.č. 27/6 patřící k domu Bojenice čp.24, v k.ú.
Bojenice. K výše uvedenému starosta sdělil, že změna územního plánu je zpoplatněna a žadatelé
jsou obeznámeni s tím, že náklady spojené se změnou územního plánu uhradí.
Dotazy nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice
a) dává podnět k pořízení změny č. 1 ÚP podle §§ 55a 55b stavebního zákona, tedy zkráceným
postupem pořizování na žádost:
Martin a Tomáš Krškovi, Lukešova 333, 398 43 Bernartice
 Ing. arch. Jan Blažek, Slezská 850/53, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
 Luboš Motyčka, Nám. svobody 54, 398 43 Bernartice
za podmínky úplné úhrady nákladů pořízení a zhotovení změny územního plánu č. 1.
b) určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
podle § 6, odst.5, písm.f) stavebního zákona, ve vazbě na §§ 55a 55b pana starostu Pavla
Souhradu
c) na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje pořizováním změny č. 1
územního plánu pana Ing. Miroslava Sládka, IČ: 123 27 166, Kocínova 1979, Písek
d) určuje zhotovitele změny č. 1 ÚP- arch. Davida Smrčku, SMRKARCH s.r.o., IČ 074 07 530,
Komenského 35, České Budějovice
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
12. Projednat informaci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zamítnutí
prodeje pozemků parc. č. 1262/7 a PK 1259/4 díl 1 v k.ú. Bernartice u Milevska
Starosta seznámil přítomné se sdělením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
zamítnutí prodeje pozemků parc. č. 1262/7 a PK1259/4 díl 1 v k.ú. Bernartice u Milevska.
K tématu proběhla diskuse:
p. starosta: sdělil, že Ministerstvo Financí ČR prodej neschválil z důvodu stanovení nízké kupní
ceny, která je u obdobných pozemků 200,- až 400,- Kč/m² a proto pozemky neprodá. Protože se
jedná o pozemky skládky, na kterých je 3m navážka a nelze je k ničemu jinému užívat, navrhuje
starosta zhotovit nový odhad a následný odprodej pozemků. Sdělil, že již učinil nějaké kroky
v jednání o odprodeji těchto pozemků.
p. Hrádek: navrhl nechat co nejdříve zhotovit nový odhad a pokusit se pozemky odkoupit.
p.Tupý: souhlasí s panem Hrádkem, protože se domnívá, že pokud se bude platit za pozemky
nájem, bude se neustále cena nájmu zvyšovat, to pokládá za špatné řešení.
p. JUDr. Souhrada: také navrhuje zhotovit nový odhad
Další dotazy nebyly.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o zamítnutí prodeje pozemků parc. č. 1262/7 a PK
1259/4 díl 1 v k.ú. Bernartice u Milevska. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu dalším
jednáním s ÚZSVM o odprodeji pozemků.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
Doplňující bod č. 2:
Starosta seznámil přítomné s odsouhlasením počtu členů zastupitelstva na následující volební
období 2022 – 2026. Navrhuje, abychom zanechali stávající počet zastupitelů, tzn. 15.
Dotazy nebyly.

Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje počet členů
zastupitelstva městyse Bernartice pro následující volební období 2022 až 2026 na 15 členů.
Hlasování: schváleno 15 hlasy všech přítomných.
Diskuse.
V diskusi:
p. Čeňková se zeptala, zda jsou v Srlíně nějaké obecní pozemky na prodej a výstavbu RD.
p. starosta: sdělil, že v Srlíně nejsou žádné obecní pozemky k prodeji. Pokud jsou pozemky pro
výstavbu, tak pouze soukromých vlastníků.
Dále byla spuštěna prezentace z „Vítání občánků 2022“, ze dne 3. 6. 2022. A prezentace
„Pohádková cesta Srlín“, ze dne 4. 6. 2022, na motivy pohádky „Tři veteráni“, zúčastnilo se cca
55 dětí, které plnily na 18 stanovištích úkoly.
p. starosta: nabídnul ještě cca 50ks kompostérů, které jsou k dispozici občanům ve sběrném dvoře.
Dále sdělil, že pokračuje výstavba bytu ve zdravotnickém středisku. Připomněl dokončení hřiště u
Základní školy Bernartice, které je již v provozu. Sdělil, že řešíme poslední nepodepsané smlouvy
o zřízení věcného břemene na plánovaný vodovod.
p. Koliha pozval přítomné na 22. ročník „ Srlínského memoriálu“, který se uskuteční od 13:00
hodin u potoka v Srlíně.
p. starosta: poděkoval hasičům, pozval přítomné na zájezd do Lidic, o který v tomto roce bohužel
není moc velký zájem. Oznámil plánovaný zájezd dne 20.6.2022 do Klatov, u příležitosti 80.
výročí heydrichiády na pietní akt v Lubském lese u Klatov a v Klatovech.
p. Sušerová: pozvala přítomné v pátek 24.6.2022 na vzpomínkový večer na válečné události roku
1942 v Bernarticích, který se uskuteční v zasedací místnosti na radnici od 17:30 hodin.
p. Čeněk: pozval přítomné v sobotu 18.6.2022 na setkání rodáků a přátel obce Bilinka
Poté starosta ukončil jednání.

U s n e s e n í č. 23
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 9. června 2022
v 19,00 hod v restauraci v Srlíně.
Zastupitelstvo městyse Bernartice:
1. Bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady městyse Bernartice od 0. 04. 2022 v předloženém návrhu
- rozpočtová opatření č. 5/2022 v předloženém návrhu
- informaci od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zamítnutí prodeje
parc.č. 1262/7 a PK 1259/4 díl 1 v k.ú. Bernartice u Milevska

pozemků

- a) dává podnět k pořízení změny č. 1 ÚP podle §§ 55a 55b stavebního zákona, tedy zkráceným
postupem pořizování na žádost:
Martin a Tomáš Krškovi, Lukešova 333, 398 43 Bernartice
 Ing. arch. Jan Blažek, Slezská 850/53, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
 Luboš Motyčka, Nám. svobody 54, 398 43 Bernartice
za podmínky úplné úhrady nákladů pořízení a zhotovení změny územního plánu č. 1.
b) určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
podle § 6, odst.5, písm.f) stavebního zákona, ve vazbě na §§ 55a 55b pana starostu Pavla
Souhradu
c) na základě § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona pověřuje pořizováním změny č. 1
územního plánu pana Ing. Miroslava Sládka, IČ: 123 27 166, Kocínova 1979, Písek

d) určuje zhotovitele změny č. 1 ÚP- arch. Davida Smrčku, SMRKARCH s.r.o., IČ 074 07 530,
Komenského 35, České Budějovice
2. Schvaluje:
- zapisovatele zápisu Irenu Třískovou, ověřovatele zápisu Jiřího Pince a Františka Malého
- program 23. zasedání zastupitelstva městyse Bernartice včetně doplňujících bodů
- rozpočtové opatření č. 6/2022 v předloženém návrhu
- prodej pozemku parc. č. 742/10 o výměře 743 m2 v k. ú. Bernartice u Milevska panu Jiřímu
Stropnickému, bytem Křižanov čp 35, 398 43 Bernartice a paní Lucii Stropnické, bytem Okružní
866, 392 01 Soběslav III., dle podmínek výzvy prodeje pozemků za nabídnutou cenu 1163,- Kč/m2
plus vratná kauce 150 000,- Kč. Náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí strana kupující.
Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu v předloženém návrhu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
- prodej pozemku parc. č. 742/13 o výměře 854 m2 v k. ú. Bernartice u Milevska panu Karlu
Raymonovi, bytem Na Kovárně 480/4, 101 00 Praha – Vršovice, dle podmínek výzvy prodeje
pozemků za nabídnutou cenu 701,- Kč/m2 plus vratná kauce 150 000,- Kč. Náklady spojené s
prodejem nemovitosti uhradí strana kupující. Zastupitelstvo městyse schvaluje kupní smlouvu v
předloženém návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
- prodej části pozemku parc. č. 1085/1 nově označeném parc. č. 1085/25 o výměře 129 m² a parc.č.
1085/26 o výměře 14 m² v k. ú. Bojenice, za cenu 50 Kč/m2 paní Daně Kroupové, J. Malého, 397
01 Písek. Náklady spojené s prodejem uhradí strana kupující. Zastupitelstvo městyse pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
- prodej části pozemku parc. č. 637/30 nově označeném parc. č. 637/38 o výměře 145m ², v k. ú.
Jestřebice, za cenu 50 Kč/m2 paní Marii Svárovské, Jestřebice 18, 398 43 Bernartice. Náklady
spojené s prodejem uhradí strana kupující. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
- prodej pozemku parc. č. 887, o výměře 230 m², v k.ú. Svatkovice, za cenu 50,- Kč/m² panu
Václavu Luskovi, Svatkovice čp. 25, 398 43 Bernartice. Náklady spojené s prodejem uhradí strana
kupující. Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- směnu části pozemku parc.č. 146/2 o výměře 185 m² a části pozemku parc.č. 1460/1 o výměře
37m², dohromady 222 m², v k.ú. Bernartice u Milevska, v hodnotě 22.200,- Kč, ve vlastnictví
městyse Bernartice, za část pozemku parc.č. 146/1 nově označený parc. č. 1553 o výměře 119m²,
v k.ú. Bernartice u Milevska, v hodnotě 11 900,- Kč, ve vlastnictví pana Bohumila Koptiše.
- prodej rozdílu ve výměře 103m² za cenu 100,-Kč/m² panu Bohumilu Koptišovi, Táborská 120,
398 43 Bernartice. Náklady spojené se směnou a prodejem pozemků uhradí strana kupující.
Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu podpisem směnné a kupní smlouvy.
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení městyse Bernartice panu Václavu Stejskalovi,
V Zahrádce 302, 398 43 Bernartice, ve výši 80.000,- Kč, na opravu komína a pořízení nových
krbových kamen v bytové jednotce V Zahrádce čp. 302. Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje
starostu podpisem smlouvy o půjčce.
- počet členů zastupitelstva městyse Bernartice pro následující volební období 2022 až 2026 na 15
členů.
10. Závěr.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
Zapsal:

Irena Třísková ……………………………

Ověřovatelé: Jiří Pinc ……………………………..
František Malý………………………………
Starosta:

Pavel Souhrada ………………………….

