Z á p i s č. 24
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne
2. srpna 2022 od 19.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse v Bernarticích.
Přítomní: Čeněk Zdeněk, Čížková Pavla, Fuka Jaromír, Fuková Zdeňka, Hrádek Josef, Kolář
Miloslav, Malý František, Pinc Jiří, Souhrada Pavel, Sušerová Jaroslava,
Ing. Trávníčková Jana,
Omluveni: Kroupa Aleš, Ing. Kunt Stanislav, JUDr. Souhrada Vladimír, Ing. Tupý Václav
Hosté: Ing. Mgr. Jan Cendelín – ředitel ZŠ a MŠ Bernartice
Zahájení
Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním, že je přítomno 11 členů, čímž je
zastupitelstvo usnášeníschopné, jmenoval zapisovatele zápisu Ing. Irenu Kopačkovou a ověřovatele
zápisu Zdeňka Čeňka a Jaromíra Fuku.
Hlasování: Schváleni 11 hlasy všech přítomných.
1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s programem zasedání.
1.
2.
3.
4.

Zahájení a schválení programu
Zpráva o činnosti rady od 13.6.2022
Projednat rozpočtová opatření č. 7 a 8/2022
Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/11 a části pozemku parc.č. 1085/1
v k.ú. Bojenice
5. Projednat a schválit předfinancování projektu modernizace učeben ZŠ Bernartice
6. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/6 v k.ú. Bojenice
7. Schválení podání žádosti o dotaci na nákup hasičské cisterny, schválení rámcové dohody,
předfinancování a kofinancování nákupu nové CAS
8. Schválení podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků par.č. 1489/2 a 1489/1 v k.ú.
Bernartice u Milevska z majetku Jihočeského kraje do majetku městyse Bernartice
9. Diskuse
10. Závěr - usnesení
Doplňující body:
DB 1. Schválení strategie rozvoje městyse Bernartice pro roky 2022-2027
DB 2. Schválení Směrnice k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
DB 3. Schválení doplnění bodu č. 3 o rozpočtové opatření č. 9/2022
DB 4. Schválení obsahu změny č. 1 Územního plánu Bernartice
Hlasování o doplňujících bodech: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice program 24. zasedání zastupitelstva městyse
včetně doplňujících bodů.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.

2.

Zpráva o činnosti rady od 13.6.2022

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:
13.06.2022
Usnesení č. 118/22
Rada projednala a bere na vědomí rozhodnutí Jihočeského krajce – odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, odboru lesního hospodářství a zemědělství, U zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku městysu Bernartice ve výši 37 000,- Kč na
účel: Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku a 88 551,- Kč na vyhotovení
lesních hospodářských plánů.
Usnesení č. 119/22
Rada projednala a schvaluje smlouvy o spolupráci mezi svazkem obcí regionu Písecko, Velké
náměstí 114, 397 19 Písek, IČ: 71 213 996 a městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43
Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem dohody je předfinancování mezd 1 pracovníka na
osmihodinovou pracovní dobu ve výši 58 000,- Kč a 1 pracovníka na čtyřhodinovou pracovní dobu
ve výši 15 000,- Kč v předložených návrzích smluv. Rada pověřuje starostu podpisem smluv.
Usnesení č. 120/22
Rada projednala a schvaluje vyúčtování podle „Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku v obci Bernartice za účelem jeho správy a
provozování“ mezi městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530 a
společností ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČ: 60 849 657. Výše
vyúčtování za období 4-12 2021 je 25 458,- Kč.
Usnesení č. 121/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci programu obnova
venkova Jihočeského kraje v roce 2022 mezi Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370
76 České Budějovice, IČ: 70 890 650 a městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43
Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 266 000,- na akci
„Oprava místní komunikace u hasičské zbrojnice“. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 122/22
Rada projednala a schvaluje žádost Milana Haškovce, Srlín 6, 398 43 Bernartice a Petry Brčákové,
K posvátnému 313, 398 43 Bernartice o vrácení smluvní sankce ve výši 150 000,- Kč složené na
účtu městyse Bernartice v souladu se „Záměrem prodeje pozemků“. Žadatelé splnili tuto podmínku:
„S kupujícím bude uzavřena kupní smlouva, ve které se vedle kupní ceny ujednává platba ve výši
150 000,- Kč představující dohodnutou smluvní sankci za případné nedodržení dohodnuté 60 ti
měsíční lhůty k dokončení stavby, které bude prokazováno vydaným kolaudačním souhlasem nebo
obdobným dokumentem příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno užívání stavby
rodinného domu (dále též „Kolaudační rozhodnutí“). Při dodržení závazku předložit „Kolaudačního
rozhodnutí“ ve sjednané 60 ti měsíční lhůtě vrátí městys Bernartice tuto uvedenou částku
kupujícímu. Při nedodržení uvedené lhůty propadá složená částka dle tohoto odstavce jako smluvní
sankce ve prospěch „Prodávajícího“.“ Doložením „Sdělení o ohlášení dokončení stavby“ vydaným
úřadem městyse Bernartice, odborem výstavby a životního prostředí č.j. Výst.670/022/99/2022/Kre
ze dne 31.5.2022.
Usnesení č. 123/22
Rada projednala a schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
navýšení úplaty za předškolní vzdělávání ze současných 350,- Kč na 400,- Kč/měsíc. Schvaluje
navýšení úplaty za školní družinu z 70,- Kč na 90,- Kč/měsíc. Platnost navýšení od začátku
školního roku 2022/2023.

Usnesení č. 124/22
Rada projednala a schvaluje žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o
navýšení cen obědů pro žáky a zaměstnance od 1.9.2022. Pro cizí strávníky od 1. 7. 2022 na 75,kč. s DPH, vše dle předloženého návrhu č.j. 792/2022.
Usnesení č. 125/22
Rada projednala a bere na vědomí žádost Luboše Motyčky, Náměstí svobody 54, 398 43 Bernartice
o zrušení jeho žádosti o změnu územního plánu č.1 městyse Bernartice týkající se pozemků parc.č.
27/1, 27/2 a 27/3 v k.ú. Bojenice.
Usnesení č. 126/22
Rada městyse Bernartice:
I. bere na vědomí
a) obsah změny č. 1 územního plánu Bernartice dle přílohy tohoto materiálu, včetně toho, že není
požadováno zpracování hodnocení vlivů této změny na životní prostředí (tzv. SEA) ani na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 dle stanoviska krajského úřadu,
b) náklady na pořízení a zpracování změny bude hradit žadatel;
II. doporučuje
Zastupitelstvu městyse Bernartice schválit pořízení změny č. 1 územního plánu Bernartice tzv.
zkráceným postupem vč. obsahu této změny;
III. rozhodla
že pořizovatelem změny č. 1 ÚP Bernartice bude Martin a Tomáš Krškovi, Lukešova 333, 398 43
Bernartice a Ing. arch. Jan Blažek, Slezská 850/53, 130 00 Praha 3, který splňje kvalifikačních
předpoklady pro výkon územně plánovacích činností uzavřením příkazní smlouvy,
IV. ukládá
starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit kompletní zpracování a pořízení změny č. 1
ÚP.
Usnesení č. 127/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o dílo na pořízení změny č.1 územního plánu ÚP Bernartice
mezi objednavatelem městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00
249 530, dodavatelem Ing. Miroslav Sládek, Kocínova 1979, 397 01 Písek, IČ: 12 327 166 a
navrhovateli – Martin a Tomáš Krškovi, Lukešova 333, 398 43 Bernartice a Ing. arch. Janem
Blažkem, Slezská 850/53, 130 00 Praha 3 v předloženém návrhu. Předmětem smlouvy je závazné
pořízení změny územního plánu Bernartice dle požadavků žadatelů. Náklady spojené s požadavkem
uhradí žadatelé.
Usnesení č. 128/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o zprostředkování mezi městysem Bernartice, Náměstí
svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530 a Martinem a Tomášem Krškem, Lukešova 333,
398 43 Bernartice a Ing. arch. Janem Blažkem, Slezská 850/53, 130 00 Praha 3 v předloženém
návrhu. Předmětem smlouvy je závazné pořízení změn územního plánu Bernartice dle požadavku
žadatelů. Náklady spojené s požadavky uhradí žadatelé.
Usnesení č. 129/22
Rada projednala žádost o přidělení bytu žadatelů Diany Bendové, Husovo náměstí 1589, 399 01
Milevsko a Daniela Januše, Zhoř 45, 399 01 Milevsko. Žadatelé budou zařazeni do evidence
žadatelů o přidělení obecního bytu.
Usnesení č. 130/22
Rada projednala žádost oddílu stolního tenisu TTC Svatkovice z.s., Svatkovice 12, 398 43
Bernartice, IČ: 08 159 220 o navýšení příspěvku na 20 000,- Kč z důvodu rozšíření oddílu o
mužstvo „D“ a zvýšení nákladů na provoz oddílu. Rada schvaluje poskytnutí daru pro TTC
Svatkovice z.s. ve výši 15 000,- Kč. Rada pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 131/22
Rada projednala a bere na vědomí informaci starosty o výsledku soutěže Jihočeská vesnice roku
2022. Městys Bernartice získal ocenění za vzorné vedení kroniky.

Usnesení č. 132/22
Rada projednala a schvaluje rozpočtové opatření č.7/2022
Příjmy:+ 6 266 738,37,- Kč, výdaje: +6 530 994,30,- Kč a financování: 264 255,93,- Kč.
14.06.2022
Usnesení č. 133/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace na akce „Odbahnění a oprava hráze a břehů vodních nádrží Jestřebice a Bilinka“ Rada
schvaluje zadání výběrového řízení dle předloženého návrhu a pověřuje starostu vyhlášením
výběrového řízení na zhotovitele zakázky. Přímo budou osloveni tyto zhotovitelé:
1)
VSprojekt, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice
2)
Ing. Ondřej Čížek - projekce vodohospodářských staveb, IČ: 72089806, Malovice 20, 384
11 Netolice
3)
ENVI-PUR, s. r. o., IČ: 25166077, Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha
Usnesení č. 134/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na podání nabídek na zpracování projektové
dokumentace akce: „Revitalizace náměstí svobody“. Rada schvaluje zadání výběrového řízení dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu vyhlášením výběrového na zhotovitele zakázky.
Přímo budou osloveni tyto zhotovitelé:
1)
Zahrady Ševčík - Ing. Jiří Ševčík, Budovatelská 2031, 397 01 Písek, IČ: 70 663 441
2)
Zahrady Laurus s.r.o., Hybrálec 5, 586 01 Jihlava, IČ: 11 708 255
3)
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o., Dukovany 1, 675 56 Dukovany, IČ:
00 560 081
4)
ZAHRADY – KRÁL s.r.o., Doubravice 93, 370 06 Doubravice, IČ: 26 023 792
5)
Ing. MAREK PĚCHOUČEK, Palackého 1231, Vodňany, 389 01, IČ: 69 112 193
Usnesení č. 135/22
Rada projednala a schvaluje vyhlášení výzvy na podání nabídek k zpracování projektové
dokumentace akce: „ZTV – 8 RD – Bernartice ul. 8. května“. Rada schvaluje zadání výběrového
řízení dle předloženého návrhu a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele
zakázky. Přímo budou osloveni tyto zhotovitelé:
1)
Projekční kancelář Milan Baloun, Nádražní 1936, Písek 397 01, IČ: 43 814 166
2)
Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek, IČ: 26 094 541
3)
Vít Mosler, Thurnova 1210/8, 390 02 Tábor, IČ: 62 887 629
4)
Pavel Mráz, Hošťálkova 1375, 390 01 Tábor, IČ: 40 731 511
5)
Jiří Krajíc, Prachatická 102, 38773 Bavorov, IČ: 03 433 927
Usnesení č. 136/22
Rada projednala a na základě doporučení výběrové komise vybírá dodavatelem zakázky „Dětské
hřiště pro mateřskou školu Bernartice“ společnost Bonita Group Service s.r.o., Čedlosy 583, 664 24
Drásov, IČ: 27 738 795 za nabídkovou cenu 537 005,32,- Kč včetně DPH. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo
Usnesení č. 137/22
Rada projednala a na základě doporučení výběrové komise vybírá dodavatelem zakázky „Pořízení
šikmé schodišťové plošiny pro vstup do radnice“ společnost Vecom zdvihací zařízení s.r.o.,
Františka Křižíka 1105/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 25 599 348 za nabídkovou cenu včetně
montáže 233 530,- Kč s DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 138/22
Rada projednala a na základě doporučení výběrové komise vybírá dodavatelem zakázky
„Elektronická úřední deska pro městys Bernartice“ společnost Galilelo Corporation s.r.o.,
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25 448 714 za nabídkovou cenu včetně montáže 353 800,Kč s DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 139/22
Rada projednala a schvaluje pořízení mulčovacího sečení ke stroji Egholm 2150 dle cenové nabídky
společnosti MIKEŠ-CZ s.r.o. – prodejna Blatná, B.Němcové 117, 38801 Blatná, za nabídkovou
cenu 132 000 + DPH 21%. Rada pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 140/22
Rada projednala a vyhlašuje výzvu na podání žádostí o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení
městyse Bernartice. Zahájení 21.6.2022, ukončení podávání žádostí 21.7.2022. Rada pověřuje
starostu vyhlášením výzvy.
Usnesení č. 141/22
Rada projednala a souhlasí s navrhovaným členěním budoucích stavebních pozemků v lokalitě nad
ulicí 8.května dle předloženého oddělovacího geometrického plánu č-766-23/2020 vypracovaným
Ing. Janem Klavíkem – GK, Budovcova 2530, 397 01 Písek.
Usnesení č. 142/22
Rada bere na vědomí informaci o pronájmu a závazcích na které upozornili zástupci TJ Sokol
Bernartice z.s.. Rada souhlasí s navrženým souborem řešení pronájmu tělocvičny a nového školního
hřiště navrženým TJ Sokol Bernartice z.s. a ZŠ a MŠ Bernartice. Rada souhlasí s vybudováním
oplocení kolem nového školního hřiště a pověřuje starostu zajištěním výstavby oplocení.
28.06.2022
Usnesení č. 143/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/278/22 mezi Jihočeským
krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70 890 650 a městysem
Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finančních prostředků na „Vítání občánků“ narozených v období od 1.1.2022 do
31.12.2025 ve výši 196 000,- Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 144/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o nájmu nemovitých věcí č.82/CST/2022 mezi Českou
republikou – úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2 – Nové město, IČ: 69 797 111 a městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43
Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem pronájmu je pozemek parc.č. 1262/7 (2 481 m2) a PK č.
1259/4 díl 1 (2 737m2) v k.ú. Bernartice u Milevska. Nájemné se stanoví ve výši 24 160,- Kč ročně.
Pozemky městys Bernartice využívá jako deponii stavební sutě a zeminy. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 145/22
Rada projednala žádost paní Marie Bendové, 8.května 254, 398 43 Bernartice, o přidělení bytu
v domě s pečovatelskou službou v Bernarticích. Žadatelka bude zařazena do evidence žadatelů o
přidělení bytu v DPS Bernartice.
Usnesení č. 146/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. SDO/OLEZI/2094/22 reg.č. 453-0238/22 mezi Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ:
70 890 650 a městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč na projekt „Pořízení vybavení pro
JPO V. Jestřebice“. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 147/22
Rada projednala a bere na vědomí informaci starosty o havarijním stavu míchadla v aktivační části
ČOV Bernartice a o objednání opravy zařízení za nabídkovou cenu společnosti ČEVAK a.s.
provozující vodohospodářský majetek městyse Bernartice. Cena opravy je 64 870,- Kč bez DPH.
Oprava již byla objednána.
Usnesení č. 148/22
Rada projednala a schvaluje nabídku společnosti stavebniny Bernartice – Vladimír Charypar, Pod
stadionem 351, 398 43 Bernartice, IČ: 63 295 105. Na dodávku materiálu na oplocení nového
školního hřiště ve výši 94 027,- Kč včetně DPH v předloženém návrhu. Rada pověřuje starostu
objednáním zakázky a zajištěním postavení oplocení.
Usnesení č. 149/22
Rada projednala a schvaluje smlovu o poskytnutí dotace č. SDO/OLEZI/2047/22 reg.č.453-0142/22 mezi Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ:
70 890 650 a městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530.

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 110 000,- Kč na akci „Pořízení zásahové výstroje
JPO III. Bernartice“. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 150/22
Rada projednala žádost manželů Františka a Panajoty Domínových, Jánského 2233/57, 155 00
Praha 5, majitelů nemovistosti čp. 14 v Bojenicích o odprodej pozemku 1085/11 a části pozemku
1085/4 dle přiloženého nákresu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválení záměru prodeje pouze u
pozemku 1085/11.
Usnesení č. 151/22
Rada projednala žádost paní Venduly Kosinkové, Křenovice 28, 398 43 Bernartice, IČ: 71 157 166
o ukončení nájemní smlouvy na prostory v pravé čási podkroví objektu na parc.č. 35 v k.ú.
Bernartice u Milevska dohodou ke dni 30.6.2022. Rada souhlasí s ukončením dohodou ke dni
30.6.2022.
Usnesení č. 152/22
Rada projednala a schvaluje žádost paní Venduly Kosinkové, Křenovice 28, 398 43 Bernartice, IČ:
71 157 166 na pronájem provozovny č. 2 v objektu přístavby radnice na pozemkové parc.č. 35
v k.ú. Bernartice u Milevska o velikosti 23,70 m2 a poměrnou část společných prostor. Nájemné se
stanovuje na 300,- Kč za 1m2/rok + náklady na vytápění poměrně dle velikosti pronajatých prostor,
smlouva se uzavírá od 1.7.2022 na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 153/22
Rada projednala a ruší záměr pronájmu ze dne 2.6.2022 a schvaluje vyhlášení záměru pronájmu
dvou provozoven v objektu přístavby radnice na pozemkové parcele p.č. 35 v k.ú. Bernartice u
Milevska takto:
1)
Provozovnovna č.1 – přízemí o půdorysné ploše 10,98m2 + 1/3 společných prostor o
velikosti 8,26 m2 z celkové plochy o 24,78m2.
2)
Provozovna č.2 – podkroví o půdorysné ploše 32,69m2 + 1/2 společných prostor o velikosti
12,22m2 z celkové plochy 24,43m2.
Za cenu 300,- Kč za 1m2/rok + náklady na vytápění poměrně dle velikosti pronajatých prostor.
Rada pověřuje starostu zveřejněním záměru.
Usnesení č. 154/22
Rada projednala a schvaluje řediteli ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Janu Cendelínovi pololetní
odměny.
Usnesení č. 155/22
Rada projednala a schvaluje nabídku stavební firmy Vojtěch Slaba, Želeč 225, 391 74 Želeč, IČ:
01 562 282 na provedení akce „Realizace kamenné dlažby před budovou úřadu“ za nabídkovou
cenu 337 940,38,- Kč včetně DPH. Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi městysem Bernartice,
Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00 249 530 a Vojtěchem Slabou, Želeč 225, 391 74
Želeč, IČ: 01 562 282 a pověřuje starostu jejím podpisem. O zakázku při provedené poptávce nebyl
u zhotovitelů zájem z kapacitních důvodů a specifikace (práce s kamennou dlažbou). Jediným
zájemcem byl vybraný zhotovitel.
Usnesení č. 156/22
Rada projednala a bere na vědomí informaci o neobdržení žádné žádné nabídky na veřejnou
zakázku na zpracování projektové dokumentace na akci „Odbahnění a oprava hráze a břehů
vodních nádrží Jestřebice a Bilinka“. Rada pověřuje starostu dalším jednáním s případným
zhotovitelem projektové dokumentace.
12.07.2022
Usnesení č. 157/22
Rada projednala a bere na vědomí informaci MAS Střední Povltaví z.s. o přehodnocení žádosti
městyse Bernartice k projektu: CZ.0.4.59/0.0./0.0/16_038/0016851 Bernartice – chodník a lávka
Týnská ulice. Projekt městyse Bernartice je veden jako 1.nahradní projekt. Rada městyse Bernartice
ukládá vyvolat jednání. Zda vítězný projekt město Milevsko bude realizovat. Pokud město
Milevsko odstoupí od realizace projektu, městys Bernartice žádá tuto informaci nejpozději do
15.8.2022. Důvodem je časová náročnost výběrového řízení na zhotovitele a realizace akce, která

musí být ukončená do 30.6.2023. Pokud dostaneme informaci později, nebudeme schopni projekt
časově zvládnout.
Usnesení č. 158/22
Rada projednala a schvaluje žádost Ing. Renáty Provázkové, K posvátnému 364, 398 43 Bernartice,
IČ: 08 903 310 o pronájem nebytového prostoru v objektu na parc.č. 35 v k.ú. Bernartice u
Milevska (zadní část budovy radnice) provozovny č.2 o ploše 32,69m2 a ½ společných prostor
24,43 m2, to je 12,22 m2 za 300,- Kč/ m2/rok + náklady na vytápění pronajaté plochy. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy
Usnesení č. 159/22
Rada projednala a schvaluje rozpočtové opatření č.8/2022
Příjmy:+216 217,00,- Kč, výdaje: +186 000,00,- Kč a financování: -30 217,00,- Kč.
19.07.2022
Usnesení č. 160/22
Rada projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína o souhlas s příjmutím
daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s.. Rada souhlasí s příjmutím daru od společnosti
WOMEN FOR WOMEN o.p.s, Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24 231 509 v rámci
projektu „Obědy pro děti“ v celkové výši 105 730 ,- Kč celkem pro 20 dětí takto:
I. část pro rok 2022 ve výši 41 420,- Kč od 1.9.2022 do 31.12.2022
II. část pro rok 2022 ve výši 64 310,- Kč od 2.1.2022 do 30.6.2022
Rada pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína podpisem smlouvy.
Usnesení č. 161/22
Rada projednala a doporučuje zastupitelům ke schválení předfinancování projektu na modernizaci
učeben ZŠ Bernartice v předloženém návrhu. Předpokládané náklady 8 600 000,- Kč, míra podpory
90%.
Usnesení č. 162/22
Rada projednala a bere na vědomí přehled hospodaření spolešnosti Bernartice s.r.o. k 30.6.2022.
Hospodářský výsledek je zisk 377 602,15,- Kč, zůstatek na účtu je 1 854 738,10,- Kč, zůstatek
pokladny je 63 428,- Kč.
Usnesení č. 163/22
Rada projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti Bernartice s.r.o. o ukončení
podnájemního vztahu k bytu č.9 v domě s pečovatelstkou službou Bernartice podnájemníky
Jaroslava a Boženy Klikových dohodou k 31.7.2022.
Usnesení č. 164/22
Rada projednala žádost Josefa Suchana, Bojenice 27, 398 43 Bernartice o odkoupení pozemku
1085/6 o velikosti 113m2 v k.ú. Bojenice. Rada doporučuje zastupitelstvu schválení záměru prodeje
pozemku.
Usnesení č. 165/22
Rada projednala a bere na vědomí informaci obecního úřadu Křenovice o veřejném projednání
návrhu na změnu č.1 územního plánu Křenovice, které proběhne formou online projednání dne
22.8.2022 od 10:00 hodin.
Usnesení č. 166/22
Rada projednala a doporučuje zastupitelstvu schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
pod chodníky v ulici Pod stadionem z majetku Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, 370
01 České Budějovice, IČ: 70 890 650 do majetku městyse Bernartice. Dle oddělovacího
geometrického plánu č. 830-201/2022 zpracovatelem Ing. Tomášem Koudelkou, Sadová 1280, 399
01 Milevsko, IČ: 46 656 995 z pozemků parc.č. 1489/2 a 1489/1 v k.ú. Bernartice u Milevska se
oddělí části nově označené 1489/5, 1489/6 a 1489/7 v k.ú. Bernartice u Milevska.
Usnesení č. 167/22
Rada projednala a schvaluje nabídku firmy VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o., Na Švadlačkách
459/2, 392 01 Soběslav, IČ: 14 504 456 na opravu komunikace na pozemku parc.č. 34/4 v k.ú.
Srlín, celková velikost opravované komunikace je 276m2 za nabídkovou cenu 291 337,15,- Kč vč.
DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 168/22
Rada projednala a opětovně vyhlašuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na
akci: „Revitalizace Náměstí svobody“. Rada schvaluje zadání výběrového řízení akce „Revitalizace
Náměstí svobody“ v předloženém návrhu.
Přímo osloveni budou tito zhotovitelé:
1.
Park plus, Št. Dvořáka 543, 399 01 Milevsko, IČ: 15 80 0318
2.
FLORSTYL s.r.o., nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice, IČ: 60 731 346
3.
ADI-DESIGN s.r.o., Zámecké náměstí 1254, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25 879 600
4.
VIA Designe, Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, IČ: 27 696 880
5.
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26 285 363
6.
Zelená tvorba, Proseč - Obořiště 71, 393 01 Pelhřimov, IČ: 74 869 582
7.
Gabriel s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, 412 01, IČ: 25 419 455
8.
Projekce zeleně, E. Košťála 971, 530 12 Pardubice, IČ: 40 178 218
9.
Zahradnictví Ing. Marek Pěchouček, Palackého 1231, 389 01 Vodňany, IČ: 69 112 193
10.
Projekční kancelář MATULA, Mozolky 2569/54, 616 00 Brno, IČ: 12 164 798
11.
Ing. Matouš Jebavý, V Štíhlách 1311/3, Praha 4 – Krč 142 00, IČ: 49 649 574
12.
Ateliér Prostory, Křižany 426, 463 53, IČ: 68 883 404
13.
Vodolenka garden, Chrastavice 122, 344 01 Domažlice, IČ: 09 896 082
14.
Zelené poznání, Táborská 1812, 393 01 Pelhřimov, IČ: 03 781 496
15.
AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41 601 483
16.
S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČ: 06 016 910
Rada pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení.
Usnesení č. 169/22
Rada projednala a schvaluje smlouvy o spolupráci mezi Svazkem obcí regionu Písecko, Velké
náměstí 114, 397 19 Písek, IČ: 71 213 996 a městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43
Bernartice, IČ: 00 249 530. Předmětem smluv je předfinancování mezd zaměstnanců na veřejně
prospěšné práce projektu úřadu práce na období 7. – 11. 2022 takto:
1 pracovník na 4 hodiny – předfinancování 15 000,- Kč
1 pracovník na 6 hodn – předfinancování 30 000,- Kč
Rada pověřuje starostu podpisem smluv.
Usnesení č. 170/22
Rada bere na vědomí podmínky MV-GŘ HZS ČR – Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové
investiční dotace v roce 2023 - výzvu JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky z rámcové dohody, v rámci dotačního programu: Investiční účelové dotace pro jednotky
SDH obcí pro rok 2023. A schvaluje:
1. investiční záměr a podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 na projekt:
Městys Bernartice – nová CAS na Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR ) – do Výzvy k podání žádosti o poskytnutí
účelové investiční dotace v roce 2023 - výzvy JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z rámcové dohody, v rámci dotačního programu: Investiční účelové dotace
pro SDH obcí pro rok 2023
2. financování (předfinancování a kofinancování) projektu: Městys Bernartice – nová CAS z
rozpočtu městyse
3. přístupovou smlouvu k rámcové dohodě (příloha č.2 výzvy JSDH_V1_2023)
pověřuje
Pověřuje Pavla Souhradu, starostu městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení:
1. předložit investiční záměr a přístupovou smlouvu k rámcové dohodě k projednání zastupitelstvu
městyse Bernartice.
Usnesení č. 171/22
Rada projednala a schvaluje konání jednání zastupitelstva městyse Bernartice na den 2.8.2022 od
19:00 v zasedací místnosti Bernartické radnice a schvaluje program jednání.

Usnesení č. 172/22
Rada projednala a schvaluje rozpočtové opatření č.9/2022
Příjmy:+266 000,00,- Kč, výdaje:+36 740,00,- Kč a financování:-229 260,00,- Kč.
Usnesení č. 173/22
Rada projednala a schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení změny č.1 územního plánu Bernartice
mezi městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 39843 Bernartice, IČ: 00 249 530 a Ing. Arch.
Davidem Smrčkou, Komenského 199/35, 370 01 České Budějovice, IČ: 03 043 118. Předmětem
smlouvy je zhotovení změny č.1 územního plánu Bernartice za ceny 65 000,- Kč. Tuto cenu uhradí
žadatelé o změnu. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 174/22
Rada projednala a bere na vědomí výzvu městského úřadu Milevsko, odbor regionálního rozvoje
k uplatnění stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu změna č.1 územního plánu Veselíčko.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse od
13.6.2022.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
3.

Projednat rozpočtová opatření č. 7, 8/2022 spolu s DB. č. 3 - rozpočtové opatření
9/2022

Starosta seznámil přítomné s hlavními položkami opatření. Dotazy nebyly.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 7, 8 a 9/2022 v předložených návrzích.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
4. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/11 a části pozemku parc.č.
1085/1 v k.ú. Bojenice
Starosta seznámil přítomné se žádostí manželů Domínových o odkoupení pozemků v Bojenicích.
Historicky je pozemek 1085/11 o velikosti 5m2 připlocen k nemovitosti žadatelů a slouží jako
předzahrádka u jejich nemovitosti. Rada doporučila schválit záměr prodeje pozemku parc. č.
1085/11 a nedoporučila schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1085/1.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 1085/11 v k.ú. Bojenice a zastupitelstvo městyse Bernartice neschvaluje záměr prodeje části
pozemku parc.č. 1085/1 v k.ú. Bojenice.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
5. Projednat a schválit předfinancování projektu modernizace učeben ZŠ Bernartice
Starosta předal slovo řediteli školy Ing. Mgr. Janu Cendelínovi. Pan ředitel seznámil přítomné
s plány na vybudování komplexní polytechnické učebny, modernizací učebny cizích jazyků a
modernizací zázemí pro pedagogy. Cílem je vybudování moderního zázemí pro žáky, zkvalitnění
výuky, zatraktivnění školy a zkvalitnění vybavení pro učitele. Jednalo by se o modernizaci
v celkové částce 8 600 000,- Kč, na kterou by se žádalo o dotaci z programu IROP. Míra podpory
by byla 90% a na dofinancování je škola připravena využít vlastní fondy.

Usnesení:
I. bere na vědomí podmínky dotačního programu IROP – Vzdělávací infrastruktura – pro období
2021-2027
II. schvaluje

1. podání žádosti na záměry: vybudování komplexní polytechnické učebny,
modernizace učebny cizích jazyků, modernizace zázemí pro pedagogy.
2. financování – předfinancování a kofinancování projektu

III. pověřuje Pavla Souhradu, starostu městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení:
1. zajistit podání žádosti o podporu
2. zajistit financování (předfinancování a kofinancování) projektu
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
6. Projednat a schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/6 v k.ú. Bojenice
Starosta seznámil přítomné se žádostí pana Josefa Suchana o odkoupení pozemku parc. č. 1085/6
v k.ú. Bojenice. Tento pozemek je již řadu let součástí oplocení nemovitosti a majitel by rád dal
majetkové poměry do pořádku.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje záměr prodeje pozemku
parc.č. 1085/6 v k.ú. Bojenice.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných
7. Schválení podání žádosti o dotaci na nákup hasičské cisterny, schválení rámcové
dohody, předfinancování a kofinancování nákupu nové CAS
Starosta seznámil přítomné s dotací na nákup hasičské cisterny pro JPO III. Bernartice. Žádat se
bude podruhé, míra dotace činí 75%. Nová CAS by měla stát cca 6 000 000,- Kč. Současná
hasičská stříkačka již dosluhuje, je stará přes 50 let.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice:
I. bere na vědomí
1. podmínky MV-GŘ HZS ČR – Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční
dotace v roce 2023 - výzvu JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
z rámcové dohody, v rámci dotačního programu: Investiční účelové dotace pro SDH obcí pro
rok 2023
II. schvaluje
1. investiční záměr a podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 na
projekt: Městys Bernartice – nová CAS na Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) – do Výzvy k podání
žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 - výzvy JSDH_V1_2023 - Pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody, v rámci dotačního programu:
Investiční účelové dotace pro SDH obcí pro rok 2023
2. financování (předfinancování a kofinancování) projektu: Městys Bernartice – nová CAS
z rozpočtu městyse
3. přístupovou smlouvu k rámcové dohodě (příloha č.2 výzvy JSDH_V1_2023)

III. pověřuje
Pavla Souhradu, starostu městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení:
1. zajistit podání žádosti o podporu
2. zajistit financování (předfinancování a kofinancování) projektu
3. podepsat přístupovou smlouvu k rámcové dohodě (příloha č. 2 výzvy JSDH_V1_2023)
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
8. Schválení podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků par.č. 1489/2 a 1489/1
v k.ú. Bernartice u Milevska z majetku Jihočeského kraje do majetku městyse
Bernartice
Starosta seznámil přítomné se situací pozemků. Jedná se o pozemky pod chodníky v ulici Pod
Stadionem.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje podání žádosti o bezúplatný
převod částí pozemků par.č. 1489/2 a 1489/1, nově označené 1489/5, 1489/6 a 1489/7 v k.ú.
Bernartice u Milevska z majetku Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,
IČ: 70890650, do majetku městyse Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:
00249530. Zastupitelstvo městyse Bernartice pověřuje starostu vypracováním a podáním žádosti
o bezúplatný převod.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
DB 1. Schválení strategie rozvoje městyse Bernartice pro roky 2022-2027
Starosta seznámil přítomné se Strategií rozvoje městyse Bernartice pro roky 2022-2027.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje Strategii rozvoje městyse Bernartice pro
roky 2022-2027 v předloženém návrhu.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
DB 2. Schválení Směrnice k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
Starosta seznámil přítomné s návrhem Směrnice k účtování reálné hodnoty majetku určeného
k prodeji.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje Směrnici k účtování reálné hodnoty majetku
určeného k prodeji v předloženém návrhu.
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
DB 4. Schválení obsahu změny č. 1 Územního plánu Bernartice
Starosta seznámil přítomné s obsahem změny č. 1 Územního plánu Bernartice. Žadateli jsou Martin
a Tomáš Krškovi a uhradí náklady spojené se změnou. Dále informoval zastupitele o stažení žádosti
dalších žadatelů Luboše Motyčky a Ing. Arch. Jana Blažka.
Usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice:
I.

bere na vědomí

-

informaci o došlém stanovisku dotčených orgánů (odbor ŽP KÚ JčK)

-

podnět k pořízení změny č. 1 ÚP podle § 55a a § 55b stavebního zákona, tedy zkráceným
postupem pořizování pouze pro žádost:

II.



Krškovi Martin a Tomáš, Lukešova 333, Bernartice

-

za podmínky úplné úhrady nákladů pořízení a zhotovení změny č. 1 ÚP.

schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona úplný OBSAH změny č. 1 územního plánu
Bernartice

III. ukládá pořizovateli předat schválené Zadání zpracovateli změny č. 1 ÚP- architektu Davidu
Smrčkovi
Hlasování: Schváleno 11 hlasy všech přítomných.
9. Diskuse
Pan starosta informoval o plánovaných akcích:
-

Parkoviště u bytovek čp. 292 a 293 - V současné době je vypracována studie. Parkoviště by
bylo zhotoveno ze zatravňovacích dílců, aby se využilo 50% financování z dotace. Pokud by se
toto parkoviště dle plánů povedlo, dále by se vybudovalo parkoviště u bytovek ve
Svatkovicích.

-

Chodníky 8. května – po zasíťování nových pozemků v této lokalitě, předpokládáme v průběhu
příštího roku, by se provedla oprava chodníků a silnice.

-

Pozemky mezi rybníkem Dvouletým a zahradami domů v Táborské ulici – při zaměřování bylo
zjištěno, že zahrady jsou zaměřeny a zapsány správně. Obecní cesta, která měla vést mezi
zahradami a pozemky církve není dořešena. Snažíme se dohodnout s církví.

-

V rozpočtu plánovaný převod peněz ze společnosti Bernartice s.r.o.- 1 000 000,- Kč měl být
použit na financování stavby nového bytu nad ordinací v Táborské ul. čp. 126, Bernartice,
navrhuje pan starosta zatím nepřevádět a ponechat na horší časy. Na byt městys obdržel dotaci
ve výši 1 000 000,- Kč, s čímž nebylo v rozpočtu počítáno. Dále jsme ještě obdrželi dotaci ve
výši 720 000,- Kč na vybudovanou kanalizaci a vodovod v lokalitě nových RD Pod Stadionem
a očekává se vyšší výběr sdílených daní, v našem případě by mělo být navýšení přbližně 1,5
mil. Kč.

Pan starosta poděkoval zastupitelům za účast při předávání čestného občanství paní Marii Dubské.
Akce se vydařila.
O půjčku z Fondu rozvoje bydlení není ze strany občanů zájem.
Před volbami bude ještě zasedat jedno zastupitelstvo.
Pan Čapek ze Svatkovic se dotázal na proběhlé zaměřování ve Svatkovicích a jak bude dále
postupováno při opravě kanalizace. Pan starosta informoval, že se budou v oblasti kolem zastávky
budovat chodníky. Kanalizace není obce, pouze se zprovoznila a odstranil se problém při havárii.
Paní Sušerová se zeptala Svatkovických na plánovanou akci k příležitosti křtu nové knihy. P.
Střízek informoval, že rodáci spolu se křtem knihy Svatkovice jsou naplánováni na 3.9.2022 a jsou
plně v režii p. Cejnarové.
Plánované kulturní akce:
Bernfest 2022 - 5.-6.8.2022

Přehlídka dechových hudeb Bernartice 2022 – 13.8.2022
Ukončení léta – zábava – 27.8.2022
Rodáci Svatkovice + křest Pamětní knihy Svatkovice – 3.9.2022
Motokros – 2.-4.9.2022
10. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

U s n e s e n í č. 24
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 2. srpna 2022
v 19,00 hod v zasedací místnosti úřadu městyse v Bernarticích.
Zastupitelstvo městyse Bernartice:
1. Bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady městyse Bernartice od 13.6.2022
- rozpočtová opatření č. 7, 8 a 9/2022 v předložených návrzích
- podmínky dotačního programu IROP – Vzdělávací infrastruktura – pro období 2021-2027
- podmínky MV-GŘ HZS ČR – Výzvu k podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace
v roce 2023 - výzvu JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové
dohody, v rámci dotačního programu: Investiční účelové dotace pro SDH obcí pro rok 2023
- informaci o došlém stanovisku dotčených orgánů (odbor ŽP KÚ JčK)
- podnět k pořízení změny č. 1 ÚP podle § 55a a § 55b stavebního zákona, tedy zkráceným
postupem pořizování pouze pro žádost:


Krškovi Martin a Tomáš, Lukešova 333, Bernartice

-

za podmínky úplné úhrady nákladů pořízení a zhotovení změny č. 1 ÚP.

2. Schvaluje:
- zapisovatele zápisu Ing. Irenu Kopačkovou, ověřovatele zápisu Zdeňka Čeňka a Jaromíra Fuku
- doplňující body do jednání zastupitelstva
- program 24. zasedání zastupitelstva městyse Bernartice včetně doplňujících bodů
- záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/11 v k.ú. Bojenice
- podání žádosti na záměry: vybudování komplexní polytechnické učebny, modernizace učebny
cizích jazyků, modernizace zázemí pro pedagogy.
- financování – předfinancování a kofinancování projektu
- záměr prodeje pozemku parc.č. 1085/6 v k.ú. Bojenice
investiční záměr a podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace v roce 2023 na projekt:
Městys Bernartice – nová CAS na Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) – do Výzvy k podání žádosti o poskytnutí
účelové investiční dotace v roce 2023 - výzvy JSDH_V1_2023 - Pořízení nové cisternové
-

automobilové stříkačky z rámcové dohody, v rámci dotačního programu: Investiční účelové dotace
pro SDH obcí pro rok 2023
- financování (předfinancování a kofinancování) projektu: Městys Bernartice – nová CAS
z rozpočtu městyse
- přístupovou smlouvu k rámcové dohodě (příloha č. 2 výzvy JSDH_V1_2023)
- podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků par.č. 1489/2 a 1489/1, nově označené 1489/5,
1489/6 a 1489/7 v k.ú. Bernartice u Milevska z majetku Jihočeského kraje, U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650, do majetku městyse Bernartice, Náměstí svobody 33, 398
43 Bernartice, IČ: 00249530.
- Strategii rozvoje městyse Bernartice pro roky 2022-2027 v předloženém návrhu
- Směrnici k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v předloženém návrhu
- podle § 47 odst. 5 stavebního zákona úplný OBSAH změny č. 1 územního plánu Bernartice
3. Neschvaluje:
- záměr prodeje části pozemku parc.č. 1085/1 v k.ú. Bojenice
4. Pověřuje:
- Pavla Souhradu, starostu městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení:
1. zajistit podání žádosti o podporu
2. zajistit financování (předfinancování a kofinancování) projektu
- starostu vypracováním a podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků z z majetku Jihočeského
kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650, do majetku městyse
Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 00249530
- Pavla Souhradu, starostu městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení:
1. zajistit podání žádosti o podporu
2. zajistit financování (předfinancování a kofinancování) projektu
3. podepsat přístupovou smlouvu k rámcové dohodě (příloha č.2 výzvy JSDH_V1_2023)
5. ukládá
- pořizovateli předat schválené Zadání zpracovateli změny č. 1 ÚP- architektu Davidu Smrčkovi

Zapsala:

Ing. Irena Kopačková

………………………….

Ověřovatelé:

Zdeněk Čeněk

………………………….

Jaromír Fuka

………………………….

Pavel Souhrada

………………………….

Starosta:

