
 

Příloha č.5 Zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou konaného dne 15.5.2013  
 
 
 

Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva  
obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 15.5.2013 

 
 
16/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Václava Brodíka a 
Bc.Ing. Dagmar Glogarovou,  zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 
16/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 
16/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou  schvaluje účetní závěrku obce Bernartice nad 
Odrou, sestavenou  ke dni 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012. 
(příloha č. 2  Zápisu) 
 
16/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 zákona 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet Bernartice nad Odrou za rok 2012 bez 
výhrad. 
Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení. 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 zák. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních samosprávných rozpočtů s celoročním hospodařením obce 
Bernartice nad Odrou bez výhrad. 
(příloha č. 2  Zápisu) 
 
16/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský výsledek ve výši Kč 0,- a 
účetní závěrku své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad 
Odrou za rok 2012  bez výhrad. 
Prostředky  rezervního fondu z výsledku hospodaření ve výši Kč 85.200,53 budou použity 
k dalšímu rozvoji organizace.  
Prostředky rezervního fondu z darů ve výši Kč 109.945,16 jsou tvořeny výhradně z darů a 
budou použity dle darovacích listin. 
(příloha č. 3  Zápisu) 
 
16/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2013 v této 
výši: 
Příjmy:  Kč 12.332.715,40 
Výdaje   Kč 14.432.715,40 
Třída 8   Kč   2.100.000,- 
(Příloha č.  4  Zápisu) 
 
 



16/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo č.23/2013/SOD se 
společností TERS PLUS s.r.o. z Libhoště na akci „Stavební úpravy Mateřské školy 
v Bernarticích nad Odrou“.  
 
16/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ve smyslu § 84 odst. 2  písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti 
ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, 
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Mgr. Danu Klosovou, nar. 
10.9.1958, bytem Bernartice nad Odrou č.105. 
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře 
jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to 
k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných 
hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne 30.9.2012 nebo odvoláním 
zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. 
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby 
místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Marii Mertovou, nar. 
1.7.1961, bytem Bernartice nad Odru č.109. 
 
16/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce výběrem dodavatele plynu 
pro Obec Bernartice nad Odrou a její  příspěvkovou organizaci.  
 
16/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 
16/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o bezplatném převedení speciálního 
požárnického automobilu IFA W 50 L/LF 16 z roku 1976 Sboru dobrovolných hasičů ( IČ: 
65472306) v Bernarticích nad Odrou.  
 
16/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory 
restaurace U bříz č.p.207 k provozování hostinské činnosti. 
 
 
 
V Bernarticích nad Odrou dne 15.5.2013 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Dana Klosová       Marie Mertová 
       starostka        místostarostka 
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