Zápis z jednání č. 8/19 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 4. 9. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Marta Hejlová, Petra Hlaváčková, Jaroslav Kucharovič,
Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta
Omluveni: Erika Kršková
1) Zahájení:
Jednání zahájil a vedl starosta obce v 18:00 hodin.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho konání byla zveřejněna podle §93
odst. 1 zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Velká Bukovina v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající z prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 6 členů z celkového počtu 7 členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce Velká Bukovina byl vyložen k nahlédnutí v kanceláři OÚ a proti
zápisu nebyly vzneseny námitky. Předsedající dále určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Marta Hejlová, Jaroslav Pokorný

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o body:
Nákup cisternového automobilu LIAZ
Využití stráně proti OÚ u dětského hřiště
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
Nákup cisternového automobilu LIAZ
Využití stráně proti OÚ u dětského hřiště
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
Nákup cisternového automobilu LIAZ
Využití stráně proti OÚ u dětského hřiště
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Smlouva o realizaci překládky sítí elektronických komunikací č. UL 2016_0019

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 13 k.ú. Velká Bukovina
Prodej p.p.č. 873/4 k.ú. Malá Bukovina
Revokace usnesení č. 5-4/19 (pronájem pozemku)
Návrh parkových plastik v obci (z řad občanů)
Nákup cisternového automobilu LIAZ
Využití stráně proti OÚ u dětského hřiště
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Žádosti
Různé
Závěr

Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 2-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání
 Oprávněným vlastníkům pozemků byly podány návrhy na odkoupení částí pozemků, na kterých se nachází cesta
ke hřišti od č.p. 120, Velká Bukovina. Jeden vlastník nemá zájem o odprodej, další dva oslovení se zatím
nevyjádřili.
 Byly zaměřeny pozemky vhodné na směnu, které jsou součástí dětského hřiště v Malé Bukovině.
 Byla doručena stížnost občana na neposekané koryto potoka. Již před doručením stížnosti proběhlo jednání
s Povodím Ohře, s.p. ze kterého vyplynulo, že POH, s.p. má v úmyslu se vrátit k funkčnímu modelu, kdy koryto
potoka bude sekat obec. Ještě pro tento rok je objednaná druhá seč od dodavatelské firmy.
 Po opakovaném jednání se SÚS ÚK, p.o. o opravách silnic přislíbených v letošním roce není ze strany SÚS ÚK,
p.o. žádná reakce.
 JSDH obce Velká Bukovina byl zakoupen přívěsný vozík, jak bylo plánováno.
 Bylo provedeno frézování křovin podél cesty k „Novákově stodole“. Větve křovin zužovaly průjezdnou šířku
cesty, kudy projíždějí nákladní vozy pro dřevo.
 Byla uplatněna reklamace zhotovení povrchů cest provedených v roce 2018.
 Na p.p.č. 490/1 k.ú. Malá Bukovina, v místě konání pouti byly odstraněny pařezy po pokácených stromech.
 Probíhá jednání s majiteli o směně pozemků v intravilánu za pozemky v extravilánu obce.
 Probíhá příprava na kolaudaci úprav křižovatky ve Velké Bukovině.
 VF SITE s.r.o., Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa začne s pracemi na akci “Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2.
etapa“ ve čtvrtek 12. 9. 2019
 Po kůrovcové kalamitě je třeba uklidit klest po těžbě dřeva v termínu do konce roku. V dalších dvou letech je
povinnost vytěžené plochy osázet. Úklid i sázení musí zajistit obec, jako majitel pozemků, vlastními silami. Buď
najmutím lidí na práci v lese, nebo přes pracovní agenturu.
 Opravy komunikací v obci byly provedeny, dodavatelská firma bude ještě v příštím týdnu odstraňovat závady
zjištěné při převzetí.
 Během měsíce září jsou plánovány schůzky o možnosti získání dotací na revitalizaci rybníků a vybudování nádrží
na zadržování dešťové vody.
 Na konání pouti je vše zařízené a objednané, starosta žádá zastupitele o účast na finální přípravě v pátek 20. 9.
2019. Pan Půlpán byl požádán o zajištění el. připojení. Se zajištěním souhlasí.
4) Pronájem nebytových prostor v budově č.p. 13 k.ú. Velká Bukovina
Dosavadnímu nájemci nebytových prostor v budově č.p. 13 k.ú. Velká Bukovina (restaurace) vypršela platnost
nájemní smlouvy na dobu určitou. Nájemce nemá zájem nadále provozovat restauraci a nájem neobnovil. Z toho
důvodu byl vyhlášen záměr pronájmu prostor za stejných podmínek jako předchozí nájem. K zveřejněnému záměru
pronájmu nebytových prostor v objektu Velká Bukovina č.p. 13 byla doručena jediná nabídka. Nabídka splňuje
všechna kritéria zveřejněná v záměru pronájmu nebytových prostor.
(záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 8. 8. do 24. 8. 2019 bez vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem a smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu Velká Bukovina č.p. 13
jedinému zájemci o pronájem dle nabídky.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-8/19: ZO schvaluje pronájem a smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu Velká Bukovina č.p.
13 jedinému zájemci o pronájem dle nabídky.
5) Prodej p.p.č. 873/4 k.ú. Malá Bukovina
Žádost o prodej p.p.č. 873/4, ostatní komunikace – ostatní plocha, k.ú. Malá Bukovina o výměře 61 m2.
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 8. 7. do 24. 7. 2019 bez vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. 873/4, ostatní komunikace – ostatní plocha, k.ú. Malá
Bukovina o výměře 61 m2 zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. 873/4, ostatní komunikace – ostatní plocha, k.ú. Malá
Bukovina o výměře 61 m2 zájemci dle přiložené žádosti.

6) Revokace usnesení č. 5-4/19 (pronájem pozemku)

(Usnesení č. 5-4/19: ZO Velká Bukovina schvaluje pronájem p.p.č. 376, zahrada, k.ú. Velká Bukovina o výměře 1064 m2
zájemci dle přiložené žádosti s podmínkou uvedenou v nájemní smlouvě - zabezpečení dřevin proti okusu a poškození
zvířaty.)
Zájemce ztratil zájem o pronájem p.p.č. 376, zahrada, k.ú. Velká Bukovina o výměře 1064 m2 a nemá zájem uzavřít
nájemní smlouvu. Starosta navrhuje revokovat usnesení č. 5-4/19.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina revokuje usnesení č. 5-4/19.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-8/19: ZO Velká Bukovina revokuje usnesení č. 5-4/19.
7) Návrh parkových plastik v obci (z řad občanů)
Zastupitelstvu obce Velká Bukovina byl doručen návrh na umístění parkových plastik v obci, především v prostoru
rekonstruované křižovatky. Návrh byl po projednání odložen na pozdější dobu až bude dokončeno osázení veřejných
prostor dřevinami.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
8) Nákup cisternového automobilu

Především v souvislosti s obnovením činnosti FK Velká Bukovina a potřebou zalévání hřiště starosta navrhuje
zakoupení kropicího cisternového automobilu, který je samozřejmě možné využít i k mytí komunikací, zalévání
ostatních zelených ploch apod. Předběžně vstoupil v jednání se SÚS ÚK, p.o. o možnosti poskytnutí takového
automobilu. K dispozici je jeden právě vyřazovaný za zůstatkovou hodnotu 10.600,- Kč vč. DPH. Přílohou k automobilu
je nové čerpadlo na výměnu za poškozené ve vozidle.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje zakoupení kropicího cisternového automobilu.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje zakoupení kropicího cisternového automobilu.
9) Využití stráně proti OÚ u dětského hřiště

Zastupitelka p. Marta Hejlová navrhuje oplotit stráň u dětského hřiště naproti OÚ a do prostoru umístit např. kozy
malého plemene apod., které těžko přístupnou a špatně udržovatelnou stráň vypasou. Navíc ohrada může fungovat
jako mini zoo pro pobavení dětí.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje oplocení p.p.č. 140/1 k.ú. Velká Bukovina a udržovat ji pomocí spásání
hospodářskými zvířaty.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje oplocení p.p.č. 140/1 k.ú. Velká Bukovina a udržovat ji pomocí
spásání hospodářskými zvířaty.

10) Rozpočtové opatření č. 8/2019

Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 8/2019, která byla vyvolána
schválením nákupu cisternového automobilu. Celé znění rozpočtové změny č. 8/2019 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 8/2019.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-8/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 6/2019.
11) Žádosti

 Správce Farnosti Malá Bukovina
žádá o finanční výpomoc pro farnost. V žádosti nebyla uvedena výše
požadované částky. Starosta navrhuje poskytnout dar ve výši 10.000,- Kč. Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru Farnosti Malá Bukovina ve výši 10.000,- Kč.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 9-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru Farnosti Malá Bukovina ve výši 10.000,Kč.
 Žádost o pronájem či prodej pozemku č. 1710/4 k.ú. Karlovka.
Obec Velká Bukovina získala pozemek před nedávnou dobou směnou za účelem zřízení dětského hřiště, neboť
v části Karlovka jiný vhodný pozemek nevlastní.
Starosta navrhuje odložit žádost na dobu po realizaci dětského hřiště a vyjasnění, jaká rozloha poté zbyde
k možnosti jiného využití.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh odložit žádost o pronájem či prodej p.p.č. 1710/4 k.ú. Karlovka na
dobu po realizaci dětského hřiště.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh odložit žádost o pronájem či prodej p.p.č. 1710/4 k.ú.
Karlovka na dobu po realizaci dětského hřiště.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje předloženou smlouvu „Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. UL 2016_0019 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Usnesení č. 11-8/19: ZO Velká Bukovina schvaluje předloženou smlouvu „Smlouva o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací č. UL 2016_0019 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

12) Různé
 V pondělí 9. 9. 2019 se na křižovatce ve Velké Bukovině bude konat brigáda na osazování nově vzniklých travnatých
ploch. Starosta žádá o účast každého, kdo může dopoledne.
13) Závěr : Jednání bylo ukončeno v 20:25 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Marta Hejlová
ověřovatel zápisu

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Jaroslav Pokorný
ověřovatel zápisu

………………………………

………………………………

