
 
Příloha č. 2 Zápisu  z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou konaného dne 11. 6. 2014 

 

 

 Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva  

obce Bernartice nad Odrou konaného dne 11. 6. 2014 

 

21/1  

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Tomáše Horuta a Ing. 

Romana Davida, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 

 

21/2   

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 

 

21/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014  

(Příloha č. 3) 

 

Příjmy:   12.144.860,- 

Výdaje:    11.904.560,- 

Tř. 8        -240. 300,- 

 

21/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 220/2013 Sb. účetní 

závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní období roku 2013. (Příloha zápisu č. 4) 

 

21/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 220/2013 Sb. účetní 

závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou 

za účetní období roku 2013. (Příloha zápisu č. 4) 

 

21/6 

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 2013 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 zápisu č. 4) 

 

21/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský výsledek své příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou za rok 2013 ve výši Kč 

74.866,70. 

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s převodem hospodářského výsledku do rezervního 

fondu příspěvkové organizace ve výši Kč 73.866,70 a do fondu odměn ve výši Kč 1.000,-

(Příloha zápisu č. 4) 

 

 

 

 



21/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.21/2014/SOD mezi Obcí 

Bernartice nad Odrou a společností EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů.  

 

21/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou neschvaluje zřízení věcného břemene  služebnosti 

cesty v obecním pozemku parc. č. 1153/1 ve prospěch parc.č.1151/15, jejíž vlastníky jsou 

Tomáš a Kateřina Davidovi.  

 

21/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s přijetím příspěvku z rozpočtu SFDI na 

realizaci stavby „Chodník Bernartice nad Odrou“ a pověřuje starostku obce výběrem 

dodavatele stavby a podepsáním smlouvy se SFDI. 

  

21/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 

vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 

 

 

 
V Bernarticích nad Odrou dne 11. 6. 2014 

 

 

 

 

 

Mgr. Dana Klosová       Marie Mertová 

starostka        místostarostka 


