Z á p i s č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne
16. prosince 2019 v 19.00 hod. v zasedací místnosti radnice v Bernarticích.
Přítomní: Čeněk Zdeněk, Čížková Pavla, Fuka Jaromír, Fuková Zdeňka, Hrádek Josef, Kolář
Miloslav, Kroupa Aleš, Ing. Kunt Stanislav, Pinc Jiří, Souhrada Pavel, JUDr.
Souhrada Vladimír, Sušerová Jaroslava, Ing. Trávníčková Jana, Ing. Tupý Václav.
Omluven: Malý František
Zahájení
Starosta přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním, že je přítomno 14 členů, čímž
je zastupitelstvo usnášeníschopné, jmenoval zapisovatele zápisu Ing. Zdeňka Souhradu a
ověřovatele zápisu Jaromíra Fuku a Ing. Janu Trávníčkovou.
Hlasování: Schváleni 14 hlasy všech přítomných.
2. Schválení programu
Starosta seznámil všechny přítomné s programem zasedání.
1. Zahájení a schválení programu.
2. Zpráva o činnosti rady od 24. 9. 2019
3. Projednat rozpočtová opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21/2019
4. Projednat a schválit rozpočet na rok 2020, rozpočet sociálního fondu a FRB
5. Projednat a schválit úpravy odměn zastupitelům
6. Projednat a schválit dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Bernartice
7. Projednat a schválit vyhrazení pravomocí radě městyse o výši provádění rozpočtových
změn
8. Projednat a schválit veřejně závazné vyhlášky č. 1/2020, 2/2020, 3/2020
9. Projednat a schválit územní plán městyse Bernartice
10. Projednat a schválit předfinancování dotace na vybavení učeben ZŠ
11. Projednat a schválit předfinancování dotace na vybudování nových chodníků v ulici Pod
Stadionem
12. Projednat podnět na řešení dopravní situace v Táborské ulici v Bernarticích
13. Projednat a schválit dofinancování mzdových prostředků z výjimky z počtu žáků ZŠ a
MŠ Bernartice
14. Diskuse.
15. Závěr - Usnesení.
Starosta předložil doplňující body:
DB č. 1: Schválení prodeje části pozemkových parcel 146/2 a 149/4 v k.ú. Bernartice u
Milevska.
DB č. 2 Informace starosty o stavu žádosti na poskytnutí daru od města Milevska na zvýšení
dopravní bezpečnosti.
DB č. 3 Schválení daru na činnost pro TJ Sokol Bernartice
DB č. 4 Schválení daru Římskokatolické farnosti Bernartice.
Následovalo hlasování o programu zasedání:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje zařazení doplňujících bodů.
Hlasování: Schváleno 14 hlasy všech přítomných.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje program 7. zasedání
zastupitelstva městyse Bernartice včetně doplňujících bodů.
Hlasování: Schváleno 14 hlasy všech přítomných.
2. Zpráva o činnosti rady od 24. 9. 2019
Všichni zastupitelé obdrželi v podkladech projednávané body v radě za období mezi
jednáními zastupitelů. K předloženým podkladům nebyly vzneseny žádné dotazy.
Rada se na svých zasedáních sešla celkem 7 x a projednala:
16. 9. 2019
Usnesením č. 184/19 projednala a bere na vědomí oznámení Občanského spolku vlastníků
lesa Bernartice, IČ:22693670 o ukončení výkonu správce a odborného lesního hospodáře,
kterou organizace vykonává pro městys Bernartice, k 31. 12. 2019. Důvodem ukončení je
odchod pracovníka, který tuto činnost vykonává, do starobního důchodu. Rada pověřuje
starostu přípravou podkladů pro vyhlášení výběrového řízení.
Usnesením č. 185/19 projednala žádost Lukáše Krlína a Daniela Nguyen, oba z Milevska, o
prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod Stadionem. Zájemci budou po
vyhlášení záměru prodeje pozemků vyzváni k podání oficiélní žádosti v souladu
s podmínkami vyhlášení záměru.
Usnesením č. 186/19 projednala a schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030048986/002, mezi městysem Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice,
IČ:00249530 a společností Eon Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ:28085400. Předmětem smlouvy je umístění kabelové smyčky NN
stavby:“Bernartice Soukupová:NN kabelová smyčka“ v pozemcích městyse Bernartice, parc.
č. 918/28 a 1465/5. Smlouva se zřizuje úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH. Rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesením č. 187/19 projednala a bere na vědomí nesouhlasné stanovisko DI Písek, Na
Výstavišti 377, 397 01 Písek k žádosti rady městyse Bernartice o umístění dopravních značek
zákaz stání v Bechyňské ulici v Bernarticích.
Usnesením č. 188/19 projednala informaci ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana
Cendelína o potřebě zřízení hřiště: florbal, volejbal a tenis, atletický ovál o délce 150m, vše
na pozemku městyse Bernartice č. 1181/1 v k.ú. Bernartice u Milevska, dále zařazení do
projektu wolkoutové hřiště a běžeckou dráhu pro sprint. Rada souhlasí s oslovením
projektantů pro vytvoření studie.
Usnesením č. 189/19 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína
o změnu převodu financí z investičního fondu v návaznosti na usnesení rady č. 179/19. Rada
ruší své usnesení č. 179/19, ze dne 3.9.2019 a nově schvaluje použití investičního fondu ZŠ a
MŠ Bernartice na nákup vybavení školní jídelny, dle požadavku školy, ve výši 23 828,- Kč.
Usnesením č. 190/19 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína
o použití investičního fondu ZŠ a MŠ Bernartice na nákup vstupních dveří vchodu do jídelny,
z důvodu jejich špatného technického stavu. Rada schvaluje záměr použití investičního fondu
pro nákup a instalaci nových vchodových dveří vchodu do jídelny a pověřuje ředitele ZŠ a
MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína provedením poptávkového řízení a vybráním
nejvhodnější nabídky. Poté bude odsouhlasena výše potřebných finančních prostředků
uvolněných z investičního fondu školy.
Usnesením č. 191/19 projednala a doporučuje zastupitelstvu městyse Bernartice podání
žádosti zastupitelstvu města Milevska o poskytnutí finančního daru na zlepšení bezpečnosti
v městysu Bernartice. Finanční prostředky by byly použity na opravu nebo vybudování
nových chodníků u místních komunikací a veřejného osvětlení.
Usnesením č. 192/19 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019 v oblasti příjmů
7 607,28Kč v oblasti výdajů 42 922,94 Kč v oblasti financování 35 315,66 Kč.
Usnesením č. 193/19 Bernartice projednala a schvaluje vydání 400 ks stolních kalendářů
s foto městyse Bernartice. Velikost 222 x 152 mm – týdenní včetně umístění informací o

kulturních a společenských akcích za nabídkovou cenu 34 200,- Kč bez DPH reklamního
ateliéru Soběslav s.r.o. Rada pověřuje starostu objednávkou kalendářů.
Usnesením č. 194/19 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína
o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti ve výši 8 084,- Kč pro další dva žáky.
Dar bude poskytnut takto:
I.
Etapa:
Do 31. 12. 2019 – 1.darovací smlouva na částku 2 632,- Kč.
II.
Etapa:
Od 2.1.2020 do 30. 6. 2020 – 2.darovací smlouva na částku 5 452,- Kč.
Rada souhlasí s přijetím daru v souhrnné výši 8 084,- Kč od společnosti WOMEN FOR
WOMEN o.p.s. a pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína podpisem
darovací smlouvy.
8. 10. 2019
Usnesením č. 195/19 projednala žádost společnosti Zakra s.r.o., Sokolovská 784/41, 32300
Plzeň, o vyjádření k projektové dokumentaci pro akci vodovodní přípojka pro objekt na parc.
č. st. 142 v k.ú. Bernartice u Milevska. Rada souhlasí s vedením trasy přípojky v pozemku
městyse Bernartice parc. č. 1462/10 v k.ú. Bernartice u Milevska.
Usnesením č. 196/19 projednala žádost 2018/02 ČSOP Makov, Nová Ves 10, 397 01 Písek o
poskytnutí finančního daru na zajištění provozu záchranné stanice živočichů Makov. Rada
schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč a schvaluje darovací smlouvu mezi městysem
Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a 2018/02 ČSOP Makov, Nová
Ves 10, 397 01 Písek, IČ:70952302 na poskytnutí finančního daru ve výši 2000,- Kč. Rada
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesením č. 197/19 projednala a schvaluje dodatek č. 1 dohody o spolupráci v rámci
projektu „Se sousedy II“ reg. č. CZ.03.1.48/0.0/15_010/0000033 mezi Českou republikou –
Úřadem práce České republiky, Dvorská 1278/25, Praha 7 – Krajská pobočka v Českých
Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice, IČ:72496991 a městyse
Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530. Předmětem smlouvy je
prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2022. Rada pověřuje starostu podpisem
dodatku.
Usnesením č. 198/19 projednala a schvaluje dohodu č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi
Svazkem obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114, 397 01 Písek, IČ: 71213996 a městysem
Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530. Předmětem smlouvy je
prodloužení dohody o zaměstnávání dvou pracovníků VPP do 30. 11. 2019. Rada pověřuje
starostu podpisem dohody.
Usnesením č. 199/19 projednala a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici odborného
lesního hospodáře a správce lesů (lesník), dle předloženého textu výzvy. Ukončení přijímání
nabídek 29.10.2019 ve 12,00 hodin. Rada pověřuje starostu zveřejněním výzvy a inzercí
v tisku. Hodnotící komisí pro výběr nejvhodnějšího zájemce bude rada městyse.
Usnesením č. 200/19 projednala a schvaluje smlouvu č. 1030047794/006 mezi městysem
Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a společností EON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ:28085400. Předmětem smlouvy je
umístění stavby:“Bojenice Samoty: NN připojení kabelem“ v pozemku městyse Bernartice
parc. č. 1217 v k. ú. Bernartice u Milevska. Smlouva se zřizuje úplatně za jednorázovou
úplatu 1000,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s tímto
stavebním záměrem.
Usnesením č. 201/19 projednala a schvaluje smlouvu č. 1030047794/008 mezi městysem
Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a společností EON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ:28085400. Předmětem smlouvy je
umístění stavby:“Bojenice Samoty: NN připojení kabelem“ v pozemcích městyse Bernartice
parc. č. 445/2, 1097/1, 1099/1 v k. ú. Bojenice. Smlouva se zřizuje úplatně za jednorázovou
úplatu 6 400,- Kč bez DPH. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s tímto
stavebním záměrem.

Usnesením č. 202/19 projednala, v návaznosti na své usnesení č. 190/19, ze dne 16. 9. 2019,
žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína, o uvolnění částky 65 123,-Kč
z investičního fondu na výměnu vstupních dveří vchodu jídelny. Rada souhlasí s uvolněním
částky 65 123, Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Bernartice.
Usnesením č. 203/19 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019 v oblasti příjmů
252057,83 Kč v oblasti výdajů 106 062,35 Kč v oblasti financování +145 995,48 Kč.
Usnesením č. 204/19 projednala a schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby
„Bernartice - ulice Bechyňská STL plynovod“ mezi městysem Bernartice, Nám. svobody 33,
398 43 Bernartice, IČ:00249530 a firmou ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511, 397 01 Písek,
IČ:28078756. Předmětem dodatku smlouvy je úprava bodu III – předmět plnění – změna trasy
a provedení přípojek překopem a v bodě IV – cena za dílo – odsouhlasení méněprací (92328,Kč vč. DPH) a víceprací (92328,- Kč vč. DPH). Cena za dílo zůstává stejná. Rada pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 3.
22. 10. 2019
Usnesením č. 205/19 projednala oznámení jednatele společnosti Bernartice s.r.o. o úmrtí
podnájemnice bytu č. 8 v DPS Bernartice paní Věry Rokosové a uvolnění bytu od 1. 11. 2019.
Rada schvaluje pronájem tohoto bytu žadatelce paní Boženě Šebelové, Stádlec č.p. 14, 391 62
Stádlec a pověřuje jednatele společnosti Bernartice s.r.o. podpisem podnájemní smlouvy.
Usnesením č. 206/19 projednala žádost Bc. Jany Soukupové, Táborská č.p. 220, 398 43
Bernartice o odkup nepotřebné stavební buňky ze dvora nově zakoupeného areálu v Lukešově
ulici. Rada schvaluje prodej za 1000,- Kč. Kupující na své náklady provede převoz této buňky
a odstranění betonových sloupků, na kterých byla buňka umístěna.
Usnesením č. 207/19 projednala žádost Dominika Dubského, Chyšky č.p. 47, 398 53 Chyšky
o pronájem obecního bytu. Žadatel bude zařazen do evidence žadatelů o pronájem obecního
bytu.
Usnesením č. 208/19 projednala a bere na vědomí oznámení ČSAD Autobusy České
Budějovice a.s., Žižkova tř. 1914/19, 370 01 České Budějovice, o změně jízdních řádů
autobusových linek od 1. 12. 2019.
Usnesením č. 209/19 projednala a bere na vědomí informaci starosty o zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření za rok 2019 městyse Bernartice, provedenou pracovnicemi
Krajského úřadu Jihočeského kraje – ekonomického odboru. Výsledek přezkumu – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesením č. 210/19 projednala a vzala na vědomí informaci starosty o nesplnění termínu
dodání přívěsného vozíku pro JPO III Bernartice, objednaném u firmy Svět vozíků – Josef
Novotný, Vinice 11, 289 03 Městec Králové, IČ:74781120. Tím městys Bernartice nesplnil
podmínky dotace Jihočeského kraje. Rada schvaluje vrácení zálohy dotace ve výši 78 400,Kč zpět na účet Jč. Kraje. Rada vyslovuje politování nad přístupem firmy Svět vozíků.
Usnesením č. 211/19 projednala a schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb mezi městysem
Bernartice, nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a společností KAPEX s.r.o.,
Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, IČ:28082745. Předmětem smlouvy je zabezpečení
svozu a likvidace nebezpečného odpadu, dle přílohy č. 1 smlouvy. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 212/19 projednala a bere na vědomí informaci starosty o ukončení
podnájemního vztahu dohodou ke dni 31. 10. 2019 k bytu č. 11 v Domě s pečovatelskou
službou v Bernarticích, Bechyňská 186 podnajímatelky paní Marie Krejčíkové. Rada
schvaluje přidělení tohoto bytu žadatelce paní Marii Jindrákové, Nemějice č.p. 7, 398 43
Bernartice. Rada pověřuje jednatele společnosti Bernartice s.r.o. podpisem podnájemní
smlouvy.
Usnesením č. 213/19 projednala žádost ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana
Cendelína o schválení předfinancování projektu „Modernizace vybavení učebny fyziky a
informatiky na ZŠ Bernartice“. Požadovaná částka je 2 000 000,- Kč, žádost bude podána do
2. výzvy IROP „MAS Střední Povltaví“ – program „Zlepšení kvality vzdělávání“. Výše
dotace je 95%. Rada doporučuje zastupitelstvu schválení předfinancování projektu.

Usnesením č. 214/19 projednala a vzala na vědomí informaci starosty o zveřejnění vyhlášky
o zahájení řízení o návrhu územního plánu Bernartice – veřejné projednání. Veřejné
projednání se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 od 16,00 hodin v zasedací místnosti
bernartické radnice.
Usnesením č. 215/19 projednala informaci o projednání podnětu občanů části Táborské ulice,
týkající se posunutí měřeného úseku úsekovým měřičem rychlosti, za přítomnosti zástupce DI
Písek, odboru dopravy Jč. Kraje, místních obyvatel a zástupců městyse Bernartice. Důvodem
žádosti občanů o posunutí měřiče blíže okraji ulice je nedodržování povolené rychlosti při
vjezdu a výjezdu v ulici a z toho plynoucí obavy o jejich bezpečnost. Stanovisko Dopravního
inspektorátu je, že v žádném případě posunutí nepovolí a navrhuje pouze stavební úpravy.
Rada s tímto nesouhlasí, schvaluje zařazení bodu k této problematice na nejbližší jednání
zastupitelstva městyse Bernartice.
29. 10. 2019
Usnesením č. 216/19 projednala a, na základě doporučení výběrové komise, vybírá do pozice
odborného lesního hospodáře a správce lesů (lesníka), pro spravování lesů městyse Bernartice
společnost Lesy města Písku s.r.o., Flekačky 2641, 397 01 Písek, IČ:25186477 s nabídkovou
cenou 199 752,- Kč bez DPH od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy na výkon odborného lesního hospodáře a správce lesa.
Usnesením č. 217/19 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019 v oblasti
příjmů 178 032,91 Kč v oblasti výdajů 131 552,87 Kč v oblasti financování -46 480,04
Kč.
12. 11. 2019
Usnesením č. 218/19 projednala a schvaluje provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové
organizace městyse Bernartice , Základní školy a mateřské školy Bernartice, Táborská 34, 398
43 Bernartice, IČ: 60869780. Kontrolováno bude použití neinvestičního příspěvku městyse
Bernartice za období 1.2019 – 8. 2019. Provedením kontroly pověřuje kontrolní skupinu ve
složení Zdeňka Fuková a Pavla Čížková. Kontrola bude provedena dne 25. 11. 2019, začátek
v 8,00 hodin. Rada ukládá starostovi zaslání výzvy kontrolované organizaci o provedení
kontroly.
Usnesením č. 219/19 projednala a bere na vědomí oznámení společnosti E.On Distribuce,
a.s., Vrcovická 2297, 397 54 Písek o zjištění poškozených izolátorech na venkovním vedení
veřejného osvětlení v majetku městyse Bernartice. Rada ukládá starostovi zajistit provedení
oprav izolátorů (kladek) dle přiloženého schématu.
Usnesením č. 220/19 projednala žádost Zdeňky Holmerové, 5. května 396, 399 01 Milevsko
o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Bernartice. Žadatelka bude zařazena do
evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS Bernartice.
Usnesením č. 221/19 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019 v oblasti příjmů
1 220,- Kč v oblasti výdajů 231 716,85 Kč v oblasti financování 230 496,85 Kč.
19. 11. 2019
Usnesením č. 222/19 projednala a bere na vědomí oznámení paní Lenky Buchcarové, Stádlec
167, 39862 Stádlec, IČ: 70654255 o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu městyse
Bernartice, Táborská č.p.5 k 31. 12. 2019. Rada schvaluje vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor v objektu Táborská č.p. 5, 398 43 Bernartice od 1. 1. 2020. Výše
pronájmu je stanovena na částku 200,- Kč/m2 a rok. Podávání nabídek do 17. 12. 2019 do
14,00 hodin. Rada pověřuje starostu zveřejněním záměru pronájmu.
Usnesením č. 223/19 projednala žádost Ing. Martina Bendy, SENIO s.r.o., Puklicova
1069/52, 370 04 České Budějovice, IČ:08425043 o vydání souhlasu s potřebností a vznikem
Pečovatelského domu v Bernarticích. Rada konstatuje potřebnost vzniku Pečovatelského
domu v Bernarticích, schvaluje záměr vzniku 24 podporovaných bytů v Pečovatelském domě
za podpory dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podporované byty“.
Usnesením č. 224/19 projednala a schvaluje návrh plánu výnosů a nákladů společnosti
Bernartice s.r.o., nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ: 280 94 549 na rok 2020 a návrh
střednědobého výhledu plánu výnosů a nákladů na roky 2021 – 2022 v předložených
návrzích.

Usnesením č. 225/19 projednala a schvaluje Dodatek č. 1/2020 (smlouva o svozu a
odstraňování komunálního a tříděného odpadu) mezi městysem Bernartice, nám. svobody 33,
398 43 Bernartice, IČ:00249530 a společností Compaq Votice s.r.o., Klášterní 883, 259 01
Votice, IČ:47542080. Předmětem dodatku je úprava roční ceny svozů na částku 685 100,- Kč
bez DPH z původní částky 618 760,- Kč bez DPH. Důvodem jsou narůstající náklady firmy a
zvýšení ceny poplatku za uložení 1 t na skládce.
Usnesením č. 226/19 projednala a doporučuje zastupitelstvu městyse Bernartice zrušení
vyhlášky č. 3/2011 o místních poplatcích, ze dne 22. 3. 2011 a schválení vyhlášky č. 1/2020 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, vyhlášky č. 2/2020 o místním poplatku ze psů a vyhlášky
č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, podle předložených návrhů.
Usnesením č. 227/19 projednala a schvaluje „Příkazní smlouvu“ mezi městysem Bernartice,
Nám. svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a Svazkem obcí regionu Písecko, Velké
náměstí 114/3, Písek, IČ: 71213996 v předloženém návrhu. Předmětem smlouvy je
zpracování a provedení podlimitního řízení na výběr zhotovitele akce: Rekonstrukce obecního
úřadu v Bernarticích a stavební úpravy objektu č. parc. 35 Bernartice za cenu 40 000,- Kč.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesením č. 228/19 projednala a vzala na vědomí informaci ředitele ZŠ a MŠ Bernartice
Ing. Mgr. Jana Cendelína k návrhu rozpočtu školy pro rok 2020 a další informace o chodu
školy.
Usnesením č. 229/19 projednala a schvaluje odpisový plán přízpěvkové organizace městyse
Bernartice ZŠ a MŠ Bernartice, Táborská 34, 398 43 Bernartice, IČ: 60869780 takto:
Odpisová skupina 021 – budovy, haly, stavby
274 157,- Kč
Odpisová skupina 022 – movité věci
131 346,- Kč
Celkem:
405 503,- Kč
Usnesením č. 230/19 projednala a schvaluje, podle zákona č. 561/2004 Sb., dofinancování
mzdových prostředků a ONIV, podle § 23, odst. 3 pro období 9. – 12. 2019 na čtyři žáky
(normativ 56 029,- Kč na 1 žáka/kalendářní rok) v souhrnné částce 74 705,- Kč. Částka
54 350,- Kč bude uhrazena z fondu odměn ZŠ a MŠ Bernartice, částka 20 405,- Kč bude
uhrazena z rozpočtu městyse Bernartice. Rada schvaluje použití fondu odměn ZŠ a MŠ
Bernartice ve výši 54 350,- Kč na financování mzdových prostředků výjimky z počtu žáků za
období 9. – 12. 2019
Usnesením č. 231/19 projednala informaci ředitele ZŠ a MŠ Bernartice, Ing. Mgr. Jana
Cendelína o provedeném poptávkovém řízení na podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace stavby: „Městys Bernartice – sportovní areál“ pro ZŠ a MŠ Bernartice. Rada
souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace této akce společností
s nejvýhodnější cenovou nabídkou Dram invest s.r.o., Drachkov 21, 386 01 Strakonice, IČ:
04401701, ve výši 94 000,- Kč bez DPH a pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr.
Jana Cendelína podpisem smlouvy o dílo.
Usnesením č. 232/19 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019 v oblasti příjmů
367 495,37Kč v oblasti výdajů 190 703,45 Kč v oblasti financování -176 791,92 Kč.
3. 12. 2019
Usnesením č. 233/19 projednala a stanovuje výši mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ
Bernartice Ing. Mgr. Janu Cendelínovi.
Usnesením č. 234/19 projednala a stanovuje, s účinností od 1. 1. 2020, výši příplatku za
vedení 25% řediteli ZŠ a MŠ Bernartice, z výše platové třídy 13, platového stupně 7,
stanovený nařízením vlády č. 341.
Při navýšení částek v platových třídách a tarifech bude výše příplatku zvyšována. Vždy bude
potřebný souhlas zřizovatele. Ten bude následovat vždy po oznámení o navýšení platových
tříd a tarifů ředitelem ZŠ a MŠ Bernartice.
Usnesením č. 235/19 projednala žádost Římskokatolické farnosti Bernartice, IČ:69114391, o
poskytnutí finanční pomoci na opravu kostela sv. Martina pro rok 2020 ve výši 200 000,- Kč.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení finančního daru ve výši 100 000,- Kč.

Usnesením č. 23619 projednala a schvaluje nabídku Svazku obcí Milevska na výkon
pověřence pro ochranu osobních údajů městyse Bernartice (GDPR) ve výši 14 400,- Kč za
rok. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesením č. 237/19 projednala a schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku ve
výši 4 371,- Kč, vztahujícího se k přípravě žádosti o dotaci v projektu „Kontejnery II“. Rada
schvaluje zapojení městyse Bernartice do projektu „Kontejnery II“ a schvaluje pořízení 3
kusů velkoobjemových kontejnerů 15 m3, tří kusů nádob na plastový odpad 2 800 cm3 a osmi
kusů nádob na kovový odpad 1500 cm3. Výše dotace je 95 %.
Usnesením č. 238/19 projednala a schvaluje provedení zaměření stavebních pozemků
v lokalitě „Pod Stadionem“, dle cenové nabídky Geodetické kanceláře Plavec – Michalec,
Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČ:26042452, ve výši 27 000,- Kč včetně DPH a vyznačení
hranic plastovými znaky za cenu 85,- Kč/ks včetně DPH.
Usnesením č. 239/19 projednala a schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu
Jihočeského kraje „Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020“, opatření 1,
dotační titul 1, na akci: „Oprava komunikace a chodníku v ulici K Podsvátnému
v Bernarticích“. Rada pověřuje starostu vypracováním a podáním žádosti o dotaci.
Usnesením č. 240/19 projednala a schvaluje termín konání zastupitelstva městyse Bernartice
na den 16. 12. 2019 od 19,00 hodin v zasedací místnosti bernartické radnice a program
jednání.
Usnesením č. 241/19 projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019 v oblasti příjmů
2 808 410,50 Kč v oblasti výdajů 1 003 399,03 Kč v oblasti financování -1 805 011,47 Kč.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady městyse Bernartice od 24. 9. 2019.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
3. Projednat rozpočtová opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21/2019
Starosta seznámil přítomné postupně po jednotlivých rozpočtových opatřeních s hlavními
položkami. Dotazy nebyly.
Poté starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21/2019 v předložených návrzích.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
4. Projednat a schválit rozpočet na rok 2020, rozpočet sociálního fondu a FRB
Starosta seznámil přítomné, že mu byl doručen jeden návrh změny proti zveřejněnému návrhu
od ředitele ZŠ a MŠ Bernartice Ing. Mgr. Jana Cendelína, a sice snížení v provozních
nákladech o 100 000,-Kč. Poté proběhla ještě krátká diskuse o příspěvku pro TJ Sokol a o
některých položkách uvedených v návrhu. Jiné dotazy nebyly. Proběhlo hlasování o schválení
změny – snížení u ZŠ.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
Poté starosta navrhl znění usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje:
- „schodkový rozpočet městyse Bernartice pro rok 2020“, v návaznosti na střednědobý výhled
rozpočtu, v příjmech 31 846 977,- Kč, ve výdajích 35 957 580,- Kč, schodek ve výši
4 110 603,- Kč. Schodek hospodaření bude uhrazen finančními přostředky z minulých let.
- rozpočet Sociálního fondu na rok 2020 v předloženém návrhu
- rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2020 v předloženém návrhu
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.

5. Projednat a a schválit úpravy odměn zastupitelům
Starosta seznámil přítomné s novým návrhem vypočítaným podle schváleného navýšení dle
nařízení vlády. JUDr. Souhrada navrhl změnu v předložené tabulce, aby se odměny
zaokrouhlily na celé stokoruny. Jiný návrh nebyl.
Hlasování o novém návrhu: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje úpravy odměn zastupitelů
s účinností od 1.1.2020.
Maximální možná
Funkce
Stávající odměna
Návrh nové odměny
odměna dle
nařízení vlády
Neuvolněný
9 000,- Kč
9 700,- Kč
32 501,- Kč
místostarosta
Neuvolněný člen rady
2 500,- Kč
2 700,- Kč
7 223,- Kč
Neuvolněný člen
zastupitelstva
Neuvolněný zastupitel
a člen výboru
Neuvolněný zastupitel
a předseda výboru
Člen výboru

650,- Kč

700,- Kč

1 805,- Kč

1 300,- Kč

1 400,- Kč

4 815,- Kč

1 900,- Kč

2 100,- Kč

5 416,- Kč

650,- Kč

700,- Kč

3 010,- Kč

Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
6. Projednat a schválit dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ
Bernartice
Starosta seznámil s návrhem dohody pro poskytnutí neinvestičního příspěvku, sníženou dle
návrhu školy. Dotazy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje dohodu o poskytnutí
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bernartice,
Táborská 34, 398 43 Bernartice, IČ: 60869780, ve výši 2 529 253,- Kč. Zastupitelstvo
městyse pověřuje starostu podpisem dohody.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
7. Projednat a schválit vyhrazení pravomocí radě městyse o výši provádění
rozpočtových změn
Starosta seznámil přítomné s potřebou mít tyto pravomoci schválené pro samotný chod
městyse. Vyhrazení pravomoci se schvaluje každý rok. Dotazy nebyly.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje a vymezuje rozsah
rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje radě, dle § 102 odst.2 a) z. č. 128/2000Sb., o
obcích a §16 z.č.250/2000 Sb., pro rok 2020 v jednotlivých bodech do výše:
-přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů
a výdajů, na jednotlivé položky i paragrafy do výše 200 tis. Kč
-použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu na jednotlivé položky i
paragrafy do výše 200tis.Kč
-vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových
příjmů na jednotlivé položky i paragrafy do výše 200 tis. Kč

-rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (dotace od KÚ, SR ČR, Státní fondy, EU i daňové
příjmy) v příjmech i výdajích na položky a paragrafy v plné výši
- rozpočtová opatření k závěru konce roku v položkách i paragrafech v plné výši v příjmech
a výdajích.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
8. Projednat a schválit veřejně závazné vyhlášky č. 1/2020, 2/2020, 3/2020
Starosta seznámil se zněními nových vyhlášek, které nahradí stávající vyhlášky. Platnost bude
od 1. 1. 2020. Proběhla krátká diskuse. Je upuštěno od poplatku za ubytovací kapacity,
rekreační pobyt a ze vstupného. Na tyto poplatky je možné kdykoli vydat samostatné
vyhlášky. Návrhy na opravy v návrzích vyhlášek: Poplatek ze psů se bude vybírat ve všech
našich částech, u vyhlášky za užívání veřejného prostranství vypustit pozemek kolem kostela.
Hlasování o úpravy návrhů vyhlášek: Schváleno 14 hlasy všech přítomných.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice projednalo a schvaluje veřejně závazné
vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 2/2020 o místním poplatku ze psů a
č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předložených návrzích.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
9. Projednat a schválit územní plán městyse Bernartice
Starosta seznámil s jednáními, která probíhala v průběhu projednávání vzniku nového
územního plánu a s hlavními úpravami oproti stávajícímu platnému územnímu plánu. Také
seznámil přítomné s připravovaným jednáním s církví, které by se mělo konat v lednu příštího
roku ohledně jejich pozemků a směnou za pozemky městyse.
Dotazy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice:
bere na vědomí
- dokumentaci návrhu územního plánu Bernartice,
- důvodovou zprávu pořizovatele územního plánu Bernartice
- připomínky k návrhu územního plánu Bernartice – připomínky a jejich
vyhodnocení jsou přílohou
1. konstatuje
- že územní plán Bernartice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR,
v platném znění, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném
znění, se stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského úřadu,
2. rozhoduje o námitkách:
námitky a jejich vyhodnocení je přílohou usnesení
3. schvaluje
vydání územního plánu Bernartice, který bude (jakožto opatření obecné povahy)
vydán vyvěšením na úřední desku městyse,
4. ukládá
- starostovi obce, zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední
desce obce a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti územního
plánu Bernartice.

Přílohy:
Důvodovou zprávu pořizovatele
Připomínky k návrhu UP Bernartice
Námitky k návrhu UP Bernartice
Návrh UP Bernartice
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
10. Projednat a schválit předfinancování dotace na vybavení učeben ZŠ
Starosta seznámil s předloženým požadavkem základní školy a na způsob financování
požadovaných úprav při získání dotace. Výše dotace je 95%. Proběhla krátká diskuse.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice souhlasí s realizací a předfinancování
projektu modernizace vybavení učebny fyziky a informatiky na Základní škole a mateřské
škole Bernartice, Táborská 34, 398 43 Bernartice v předloženém návrhu.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
11. Projednat a schválit předfinancování dotace na vybudování nových chodníků v ulici
Pod Stadionem
Starosta seznámil se záměry městyse, na které je nutné mít také schválený způsob
předfinancování dotací. Dotazy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice:
I. souhlasí
1. s realizací projektu městyse Bernartice – “ Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem“
a podáním žádosti o podporu z IROP na MAS s celkovými předpokládanými náklady
1 739 547,- Kč s DPH.
2. s kofinancováním projektu městyse Bernartice – “Bernartice – chodník ul. Pod
Stadionem“ městysem Bernartice ve výši 5 % z celkových předpokládaných uznatelných
nákladů projektu, tj. 86 977,35 Kč s podmínkou schválení předpokládaného kofinancování
projektu z IROP - MAS - 5. výzva IROP ,,MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná
doprava 1.
3. s předfinancováním projektu městyse Bernartice – “Bernartice – chodník ul. Pod
Stadionem“ městysem Bernartice ve výši 95 % z celkových uznatelných nákladů projektu tj.
1 652 569,65 Kč s podmínkou schválení předpokládaného kofinancování projektu z IROP MAS - 5. výzva IROP, MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a šetrná doprava 1.
4. se zajištěním financování projektu městyse Bernartice – “ Bernartice – chodník ul. Pod
Stadionem “ prostřednictvím rozpočtu městyse.
II. ukládá
Pavlovi Souhradovi, starostovi městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
12. Projednat podnět na řešení dopravní situace v Táborské ulici v Bernarticích
Starosta seznámil se situací, která vznikla po zprovoznění úsekového měřiče rychlosti
v Táborské ulici a s výsledkem svolaného místního šetření, které k problému rychlého ježdění
na konci Táborské ulice proběhlo za účasti Dopravního inspektorátu z Písku a místních
občanů. Proběhla krátká diskuse.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice projednalo informaci o vyřízení žádosti
občanů Táborské ulice na posunutí měření rychlosti na okraj ulice. ZM žádá Dopravní
inspektorát v Písku o přehodnocení svého záporného stanoviska a schválení povolení
přesunutí začátku měřeného úseku blíže k okraji Táborské ulice. ZM ukládá starostovi
vypracování a odeslání žádosti Dopravnímu inspektorátu v Písku o schválení přesunutí
měřeného úseku blíže k okraji Táborské ulice v Bernarticích.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.

13. Projednat a schválit dofinancování mzdových prostředků z výjimky z počtu žáků
ZŠ a MŠ Bernartice
Starosta seznámil přítomné, že se jedná o dofinancování pouze letošního roku 2019, období 9.
– 12. ZŠ a MŠ Bernartice, se schválenou výjimkou z počtu žáků a výší potřebných finančních
prostředků na dofinancování mzdových prostředků v celkové výši 74 405,- Kč. 54 700,- Kč
bude financováno z fondu odměn školy, o částku 20 405,- Kč žádá škola městys Bernartice.
Rada dofinancování projednala a doporučuje zastupitelům schválení. Dotazy nebyly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje dohodu o poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse Bernartice na dofinancování podlimitního stavu
žáků za rok 2019 ve výši 20 405,- Kč příspěvkové organizaci městyse Bernartice Základní
škola a Mateřská škola Bernartice, Táborská 34, 398 43 Bernartice, IČ: 60869780.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem dohody.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
14. Doplňující bod č. 1: Schválení prodeje části pozemkových parcel 146/2 a 149/4 v k.ú.
Bernartice u Milevska.
Starosta seznámil přítomné, že se jedná o pozemky kolem budovy Husovy kaple, kterou
vlastní manželé Kroupovi. Záměr prodeje částí pozemků byl řádně zveřejněn. O koupi
projevili zájem manželé Kroupovi a pan RNDr. Vladislav Starý z Bernartic. Jelikož na
jednom pozemku se nachází budova Husovy kaple, v majetku manželů Kroupových, a druhý
pozemek umožňuje přístup, zastupitelstvo se přiklání k prodeji manželům Kroupovým. Cena
je stanovena průměrem z ceny zjištěné znaleckým posudkem Ing. Hroudové z Milevska a
ceny obvyklé a to ve výši 145,- Kč/m2. Proběhla krátká diskuse o využití pozemků a o sítích,
které vedou přes tyto pozemky.
Poté starosta vyloučil pana Kroupu z hlasování a navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse
Bernartice schvaluje prodej části pozemku č. 146/2 o výměře 358 m2 a části pozemku č.
149/4 o výměře 745 m2 v k.ú. Bernartice u Milevska za cenu 145,- Kč za m2 do SJM Aleši
Kroupovi, Bojenice 29, 398 43 Bernartice a Daně Kroupové, J. Malého 2192, 397 01 Písek a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
strana kupující.
Hlasování: schváleno 12 hlasy, jeden se zdržel, jeden byl vyloučen z hlasování.
15. Doplňující bod č. 2: Informace starosty o stavu žádosti na poskytnutí daru od města
Milevska na zvýšení dopravní bezpečnosti.
Starosta seznámil s jednáními, která proběhla s městem Milevsko a žádostí o poskytnutí daru,
která byla poslána městu Milevsko ihned po schválení zastupitelstvem městyse Bernartice dne
27. 9. 2019. Již uplynula delší doba od předání dopisu, ale zatím jsme žádnou odpověď od
Milevska neobdrželi. Ani náš požadavek nebyl zařazen jako bod jednání zastupitelů města
Milevska, která již od té doby byla dvě. Proběhla krátká diskuse.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice bere na vědomí informace starosty o
průběhu jednání s městem Milevskem o poskytnutí daru na zvýšení bezpečnosti dopravy
v Bernarticích.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
16. Doplňující bod č. 3: Schválení daru na činnost pro TJ Sokol Bernartice
Starosta seznámil s požadavkem TJ Sokol Bernartice z.s.. na poskytnutí přízpěvku na činnost
ve výši 150 000,- Kč. Zastupitelstvem bylo konstatováno, že v darovací smlouvě bude
finanční dar rozdělen pro jednotlivé oddíly konkrétní částkou, dle návrhu darovací smlouvy.
Proběhla krátká diskuse o dalších požadavcích sokola a jejich plánech na příští rok.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 150 000,-Kč TJ Sokol Bernartice, z. s., Táborská 151, 398 43 Bernartice, IČ: 46665447 a
schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43

Bernartice, IČ:00249530 a TJ Sokol Bernartice, z.s., Táborská 151, 398 43 Bernartice, IČ:
46665447 v předloženém návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
17. Doplňující bod č. 4: Schválení daru Římskokatolické farnosti Bernartice.
Starosta seznámil s dopisem Římskokatolické farnosti Bernartice, ve kterém žádají o pomoc
při opravě fasády kostela. Proběhla krátká diskuse.
Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo městyse Bernartice schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 100 000,-Kč Římskokatolické církvi, U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko, IČ:
69114391 a schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Bernartice, Náměstí svobody 33, 398
43 Bernartice, IČ:00249530 a Římskokatolickou církví U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko,
IČ: 69114391 v předloženém návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: schváleno 14 hlasy všech přítomných.
18. Diskuse.
V diskusi seznámil starosta s akcemi na konci roku 2019, pozval na Vánoční zpívání do
kostela, na silvestrovský pochod a ohňostroj na závěr roku. Pan Kroupa pozval na výstavu
modelů mašinek do Bojenic 28. 12. 2019.
19. Závěr.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast, za spolupráci v průběhu celého roku, popřál
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku a ukončil jednání.

U s n e s e n í č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse v Bernarticích, konaného dne 16. prosince 2019
v 19,00 hod v zasedací místnosti radnice v Bernarticích.
1. Bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady městyse Bernartice od 24. 9. 2019
- rozpočtová opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21/2019 v předložených návrzích.
- - dokumentaci návrhu územního plánu Bernartice,
- důvodovou zprávu pořizovatele územního plánu Bernartice
- připomínky k návrhu územního plánu Bernartice – připomínky a jejich vyhodnocení
jsou přílohou
- informace starosty o průběhu jednání s městem Milevskem o poskytnutí daru na zvýšení
bezpečnosti dopravy v Bernarticích.
2. Schvaluje:
- zapisovatele zápisu Ing. Zdeňka Souhradu, ověřovatele zápisu Jaromíra Fuku a Ing. Janu
Trávníčkovou.
- zařazení doplňujících bodů:
DB č. 1: Schválení prodeje části pozemkových parcel 146/2 a 149/4 v k.ú. Bernartice u
Milevska.
DB č. 2 Informace starosty o stavu žádosti na poskytnutí daru od města Milevska na zvýšení
dopravní bezpečnosti.
DB č. 3 Schválení daru na činnost pro TJ Sokol Bernartice
DB č. 4 Schválení daru Římskokatolické farnosti Bernartice.
- program 7. zasedání zastupitelstva městyse Bernartice včetně doplňujících bodů
- „schodkový rozpočet městyse Bernartice pro rok 2020“, v návaznosti na střednědobý výhled
rozpočtu, v příjmech 31 846 977,- Kč, ve výdajích 35 957 580,- Kč, schodek ve výši

4110603,- Kč. Schodek hospodaření bude uhrazen finančními přostředky z minulých let.
- rozpočet Sociálního fondu na rok 2020 v předloženém návrhu
- rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2020 v předloženém návrhu
- úpravy odměn zastupitelů s účinností od 1. 1. 2020:
Funkce

Návrh nové odměny

Neuvolněný
místostarosta
Neuvolněný člen
rady

9 700,- Kč

Neuvolněný člen
zastupitelstva
Neuvolněný
zastupitel a člen
výboru
Neuvolněný
zastupitel a
předseda výboru
Člen výboru

700,- Kč

2 700,- Kč

1 400,- Kč
2 100,- Kč
700,- Kč

- dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola Bernartice, Táborská 34, 398 43 Bernartice, IČ: 60869780, ve výši 2 529
253,- Kč. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem dohody.
- schvaluje a vymezuje rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje radě, dle §
102 odst.2 a) z. č. 128/2000Sb., o obcích a §16 z.č.250/2000 Sb., pro rok 2020
v jednotlivých bodech do výše:
-přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů
a výdajů, na jednotlivé položky i paragrafy do výše 200 tis. Kč
-použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu na jednotlivé položky i
paragrafy do výše 200tis.Kč
-vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových
příjmů na jednotlivé položky i paragrafy do výše 200 tis. Kč
-rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích
k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí
nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (dotace od KÚ, SR ČR, Státní fondy, EU i daňové
příjmy) v příjmech i výdajích na položky a paragrafy v plné výši
- rozpočtová opatření k závěru konce roku v položkách i paragrafech v plné výši v příjmech a
výdajích.
-

veřejně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 2/2020 o místním
poplatku ze psů a č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- vydání územního plánu Bernartice, který bude (jakožto opatření obecné povahy) vydán

vyvěšením na úřední desku městyse,
Přílohy:
Důvodovou zprávu pořizovatele
Připomínky k návrhu UP Bernartice

Námitky k návrhu UP Bernartice
Návrh UP Bernartice
- dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu městyse Bernartice na
dofinancování podlimitního stavu žáků za rok 2019 ve výši 20 405,- Kč příspěvkové
organizaci městyse Bernartice Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Táborská 34,
398 43 Bernartice, IČ: 60869780. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu podpisem
dohody.
- prodej části pozemku č.146/2 o výměře 358 m2 a části pozemku č. 149/4 o výměře 745 m2
v k.ú. Bernartice u Milevska za cenu 145,- Kč za m2 do SJM Aleši Kroupovi, Bojenice 29,
398 43 Bernartice a Daně Kroupové, J. Malého 2192, 397 01 Písek a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí strana kupující.
- poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,-Kč TJ Sokol Bernartice, z. s., Táborská 151,
398 43 Bernartice, IČ: 46665447 a schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Bernartice,
Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a TJ Sokol Bernartice, z.s.,
Táborská 151, 398 43 Bernartice, IČ: 46665447 v předloženém návrhu a pověřuje starostu
jejím podpisem.
- poskytnutí finančního daru ve výši 100 000,-Kč Římskokatolické církvi, U Bažantnice 556,
399 01 Milevsko, IČ: 69114391 a schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Bernartice,
Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice, IČ:00249530 a Římskokatolickou církví U
Bažantnice 556, 399 01 Milevsko, IČ: 69114391 v předloženém návrhu a pověřuje starostu
jejím podpisem.
3. Konstatuje:
- že územní plán Bernartice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném
znění, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, se stanovisky
dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského úřadu,
4. Rozhoduje o námitkách k územnímu plánu:
- námitky a jejich vyhodnocení je přílohou usnesení o schválení ÚP
5. Ukládá:
- starostovi obce, zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce obce a
dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti územního plánu Bernartice.
- po projednání informace o vyřízení žádosti občanů Táborské ulice na posunutí měření
rychlosti na okraj ulice ukládá starostovi vypracování a odeslání žádosti Dopravnímu
inspektorátu v Písku o schválení přesunutí měřeného úseku blíže k okraji Táborské ulice v
Bernarticích.
6. Souhlasí:
- s realizací a předfinancování projektu modernizace vybavení učebny fyziky a informatiky na
Základní škole a mateřské škole Bernartice, Táborská 34, 398 43 Bernartice v předloženém
návrhu.
- I. Souhlasí:
1. s realizací projektu městyse Bernartice – “ Bernartice – chodník ul. Pod Stadionem“
a podáním žádosti o podporu z IROP na MAS s celkovými předpokládanými náklady
1 739 547,- Kč s DPH.
2. s kofinancováním projektu městyse Bernartice – “Bernartice – chodník ul. Pod
Stadionem“ městysem Bernartice ve výši 5 % z celkových předpokládaných

uznatelných nákladů projektu, tj. 86 977,35 Kč s podmínkou schválení předpokládaného
kofinancování projektu z IROP - MAS - 5. výzva IROP ,,MAS Střední Povltaví-IROPBezpečná a šetrná doprava 1.
3. s předfinancováním projektu městyse Bernartice – “Bernartice – chodník ul. Pod
Stadionem“ městysem Bernartice ve výši 95 % z celkových uznatelných nákladů
projektu tj. 1 652 569,65 Kč s podmínkou schválení předpokládaného kofinancování
projektu z IROP - MAS - 5. výzva IROP, MAS Střední Povltaví-IROP-Bezpečná a
šetrná doprava 1.
4. se zajištěním financování projektu městyse Bernartice – “ Bernartice – chodník ul.
Pod Stadionem “ prostřednictvím rozpočtu městyse.
- II. ukládá Pavlovi Souhradovi, starostovi městyse, zajistit realizaci uvedeného usnesení
7. Žádá:
- Dopravní inspektorát v Písku o přehodnocení svého záporného stanoviska a schválení
povolení přesunutí začátku měřeného úseku blíže k okraji Táborské ulice.

Zapsal:

Ing. Zdeněk Souhrada

Ověřovatelé: Jaromír Fuka

Starosta:

………………………….
………………………….

Ing. Jana Trávníčková

………………………….

Pavel Souhrada

………………………….

