Zápis z jednání č. 4/19 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 10. 4. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:
1) Zahájení:

dle přiložené presenční listiny: Marta Hejlová, Petra Hlaváčková, Erika Kršková,
Jaroslav Kucharovič, Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta
0
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 7 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 nebyli vznešeny námitky. Předsedající dále určil zapisovatele a
ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Roman Vojta, Pavel Šťastný

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o body:
• Rozpočtové opatření č. 4/2019
• Smlouva se SFDI na rok 2019 (akce křižovatka)
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
• Rozpočtové opatření č. 4/2019
• Smlouva se SFDI na rok 2019 (akce křižovatka)
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-4/19: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
• Rozpočtové opatření č. 4/2019
• Smlouva se SFDI na rok 2019 (akce křižovatka)
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
Stav finančních prostředků ke dni 31. 3. 2019
Hřbitov Velká Bukovina
Kompostéry 2019
Pouť 2019
Stížnost Malá Bukovina
Žádosti
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Smlouva se SFDI na rok 2019 (akce křižovatka)
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-4/19: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.

3) Informace od posledního zasedání
Z jednání ZO č. 3/19: „Starosta přednesl majiteli bývalého obchodu ve Velké Bukovině
v sousedství restaurace návrh ZO na odkoupení této nemovitosti obcí. Majitel nemovitosti se
prodeji nebrání. Po poradě se spoluvlastníky navrhne cenu k prodeji.“
Obchod by byl k prodeji za cca 1,000.000,- Kč. V současné době má vlastník rozjednaný nákup
jiné nemovitosti, po realizování nákupu by mohla být cena nižší. Starosta navrhuje vyčkat.

Poskytovatel vysokorychlostního internetu JAW.cz, s.r.o. přednesl starostovi nabídku na zřízení
sítě v obci během následujících let.
V hale na hřišti Velká Bukovina byla zřízena síť wifi. Internet tam byl zřízen již dříve FK, ale
pouze k pevnému připojení.
Byl doručen písemný souhlas Farmy Huníkov „Pod Sedlem“ se směnou pozemků v k.ú. Karlovka
za účelem zřízení dětského hřiště.
Práce na křižovatce již opět započaly. Oproti původnímu plánu byl chodník před restaurací
posunutý až za vchod do restaurace. Na kontrolním dnu starosta projedná s projektantem
možnost změny umístění chodníku a zeleně (chodník umístit ke zdi, zeleň k vozovce). Dále
mimo dotaci prodloužení chodníku až ke vjezdu do bývalé sušičky a vybudování opěrné zdi
směrem k firmě AMETALTOP s.r.o. ve spolupráci s touto firmou.
Odborný lesní hospodář obce ing.
informoval o rozšíření kůrovce v obecních lesích a
objevení dalšího ložiska napadených stromů.
Starosta s účetní obce se zúčastnili motivačního semináře Vesnice roku 2019 v Programu
obnovy venkova v obci Kytlice. Na semináři proběhla prezentace hodnocených oblastí, resp.
udělovaných ocenění (Modrá stuha, Bílá stuha, Oranžová stuha, Zelená stuha, knihovny a
informační technologie obce atd.)
Proběhla schůzka starosty obce s předsedou představenstva firmy Sauer Žandov ing.
Zavadským, a.s. ohledně dosavadní a příští spolupráce.
V sobotu 23. 3. 2019 se konal na hřišti dětský maškarní karneval. Akce byla podařená, starosta
poděkoval všem zúčastněným a především organizátorům.
Starosta projednal s technikem SÚS ÚK – provoz Děčín možnost vysázení aleje stromů obcí mezi
Malou a Velkou Bukovinou. Z jednání vyplynulo, že výsadba je možná, ale min. 4m od krajnice
vozovky. Tím se však dostáváme na pozemek jiného vlastníka.
Starosta jednal s p.
, vlastníkem dotčených pozemků, o možnosti výsadby stromů kolem
vnější strany zdi hřbitova ve Velké Bukovině.
Na hřišti ve Velké Bukovině za halou byl přemístěn lapol z exponovaného místa u haly dále do
louky, vybudovaný vsak pro dešťovou vodu, plocha přímo za halou a u kotelny byla stržena
bagrem a zpevněna betonovým recyklátem, povrch následně asfaltovým recyklátem a
vytvořena tak nová parkovací plocha. Práce zde budou ještě pokračovat.
4)

Stav finančních prostředků ke dni 31. 3. 2019
Pokladna
ČSOB
ČNB
KB

66.635,00 Kč
645.613,96 Kč
670.636,29 Kč
6,036.046,07 Kč

5) Hřbitov Velká Bukovina
Na hřbitově ve Velké Bukovině byly odstraněny přerostlé tůje, které svými kořeny již nadzvedávaly
okolní hroby i středový pomník. Ze stejného důvodu byly odstraněny i tůje přímo u hřbitovní zdi, kde
hrozí poškození zdi. U pomníku byly odstraněny objemné pařezy. Tůje u zdi budou v budoucnu
nahrazeny původními listnatými dřevinami. V úvahu přichází např. lípa, dub, buk, brslen apod. Starosta
získal nabídku na lípy vysoké 2,5 – 3m za cenu 1.800,- Kč/ks. Tyto stromy budou nejspíše vysazeny na
podzim, kdy jsou nejlepší podmínky k zakořenění. V další etapě úprav budou odstraněny staré
neudržované hroby bez vlastníka (nájemce hrobového místa).
Kolem pomníku navrhuje p. Vojta instalovat betonové sloupky propojené silným řetězem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh kolem pomníku na hřbitově ve
Velké Bukovině instalovat betonové sloupky propojené silným řetězem.
Průběh hlasování: 1 pro / 5 proti / 1 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
p. Kucharovič navrhuje kolem pomníku na hřbitově ve Velké Bukovině vysázet živý plot.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh kolem pomníku na hřbitově ve
Velké Bukovině vysázet živý plot.
Průběh hlasování: 6 pro / 1 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh kolem pomníku na hřbitově ve
Velké Bukovině vysázet živý plot.

6) Kompostéry 2019
Obci Velká Bukovina byla schválena ze 103. výzvy Operačního programu Životního prostředí dotace na
pořízení kompostérů pro obyvatele obce. Celkové náklady projektu uvedené v žádosti o dotaci jsou
852.808 Kč a schválená dotace činí 724.886 Kč.
V souvislosti se schválenou dotací obec vyhlásila výběrové řízení na dodavatele kompostérů do obce,
kdy výzva k podání nabídek byla zveřejněna na profilu zadavatele od 15.3. 2019 do 3.4. 2019 a současně
byly osloveny k podání nabídek společnosti ELKOPLAST CZ s.r.o, JRK Česká republika s.r.o. a MEVA-TEC
s.r.o.
Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek obec obdržela pouze jednu nabídku, a to od společnosti
ELKOPLAST CZ s.r.o. s nabídkovou cenou 690.000 Kč bez DPH (834.900 Kč s DPH). Předpokládaná
hodnota veřejné zakázky činila bez DPH 704.800 Kč (852.800 Kč s DPH).
Ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek proběhlo dne 3.4. 2019 zasedání komise pro otevírání
obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Bylo konstatováno, že jediná obdržená
nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele a s vítězným uchazečem je tedy možno uzavřít kupní
smlouvu na dodávku kompostérů.
Na základě uzavřené kupní smlouvy bude do obce dodáno 11 ks kompostérů o objemu 900 litrů, 59 ks
kompostérů o objemu 1 000 litrů a 69 ks kompostérů o objemu 2 000 litrů. Termín dodání je do 6 měsíců
od podpisu kupní smlouvy.
Po podpisu kupní smlouvy budou veškeré dokumenty výběrového řízení zaslány poskytovateli dotace,
aby mohlo být vyhotoveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina r o z h o d u j e v souladu s doporučením hodnotící
komise veřejné zakázky malého rozsahu „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině” o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka společnosti ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČ: 253 47 972 s nabídkovou cenou 690.000 Kč bez DPH (834.900 Kč s DPH) a s c h v a l u j e kupní
smlouvu na realizaci akce „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině” se společností ELKOPLAST CZ
s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 253 47 972 a p o v ě ř u j e starostu obce podpisem kupní
smlouvy mezi obcí Velká Bukovina s společností ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín,
IČ: 253 47 972.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina r o z h o d u j e v souladu s doporučením
hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině” o
výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka společnosti ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760
01 Zlín, IČ: 253 47 972 s nabídkovou cenou 690.000 Kč bez DPH (834.900 Kč s DPH) a s c h v a l u j e
kupní smlouvu na realizaci akce „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině” se společností
ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 253 47 972 a p o v ě ř u j e starostu obce
podpisem kupní smlouvy mezi obcí Velká Bukovina s společností ELKOPLAST CZ s.r.o., Štefánikova 2664,
760 01 Zlín, IČ: 253 47 972.
7) Pouť 2019
Starosta seznámil zastupitele s průběhem příprav Svatováclavské pouti 2019. Do programu pouti má již
zajištěno, nebo rozjednáno účinkování: mažoretky Benešov n/Pl, vystoupení místní MŠ, roztleskávačky
z České Kamenice, Duo Adamis, Adamec – pocta Waldemaru Matuškovi, Olympic revival, bubenická
show, řezbáři, Divadýlko Koloběžka, ukázka retro automobilů a je zvažováno vystoupení Lucie revival.
Mobilní zábrany před podium máme zakoupené vlastní a není nutné je půjčovat, chystá se uzavírka
silnice jako každoročně.
8) Stížnost Malá Bukovina
Na OÚ byla doručena podepsaná stížnost občana Malé Bukoviny na nepořádek v této části obce,
konkrétně na odpady v silničním příkopu u p.p.č. 142 a p.p.č. 143 k.ú. Malá Bukovina v délce cca 70m,
které byly zjevně naváté větrem od kontejnerů na tříděný odpad, dále se stěžovatel zabýval stavem
silničního příkopu u p.p.č. 149/1 k.ú. Malá Bukovina, který je plný bahna a není ani vidět a také stavem
komunikace č. III/2637, kde se ve směru z Dolních Habartic do Malé Bukoviny trhá krajnice u rokle.
Na stížnost bude odpovězeno písemně, starosta odpověď doručí osobně a se stěžovatelem pohovoří o
možnostech řešení.
9) Žádosti
2

Žádost o pronájem p.p.č. 376, zahrada, k.ú. Velká Bukovina o výměře 1064 m .

(záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 14. 3. do 30. 3. 2019 bez
vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje pronájem p.p.č. 376, zahrada, k.ú. Velká Bukovina o
2
výměře 1064 m zájemci dle přiložené žádosti s podmínkou uvedenou v nájemní smlouvě zabezpečení dřevin proti okusu a poškození zvířaty.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-4/19: ZO Velká Bukovina schvaluje pronájem p.p.č. 376, zahrada, k.ú. Velká Bukovina
2
o výměře 1064 m zájemci dle přiložené žádosti s podmínkou uvedenou v nájemní smlouvě zabezpečení dřevin proti okusu a poškození zvířaty.
Ředitelka Mateřské školy Velká Bukovina p.o. žádá Obec Velká Bukovina o souhlas s provedením
změny v rejstříku škol a školských zařízení o navýšení kapacity dětí ze současných 18 na 22
s účinností od 1. 9. 2019.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení
o navýšení kapacity dětí v Mateřské škole Velká Bukovina p.o. ze současných 18 na 22 s účinností
od 1. 9. 2019.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-4/19: ZO Velká Bukovina schvaluje provedení změny v rejstříku škol a školských
zařízení o navýšení kapacity dětí v Mateřské škole Velká Bukovina p.o. ze současných 18 na 22
s účinností od 1. 9. 2019.
Ředitelka Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. žádá Obec Velká Bukovina o schválení použití
rezervního fondu tvořeného z hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. k nákupu
nových stolečků a židliček do jídelny MŠ v celkové hodnotě 21.235,24 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje použití rezervního fondu tvořeného z
hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. k nákupu nových stolečků a židliček do
jídelny MŠ v celkové hodnotě 21.235,24 Kč.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje použití rezervního fondu
tvořeného z hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. k nákupu nových stolečků
a židliček do jídelny MŠ v celkové hodnotě 21.235,24 Kč.
Žádost o dlouhodobý pronájem p.p.č. 873/5, ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Malá
Bukovina.
Po projednání žádosti ZO nesouhlasí s pronájmem pozemku. Žádost stejného žadatele o odprodej
tohoto pozemku byla projednávána již 3. 9. 2018 na jednání ZO č. 9/18. Žadatel nebyl přítomen na
jednání ZO při projednávání podané žádosti. Rozhodnutí se odkládá na další jednání ZO po
projednání s žadatelem.
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bukovina žádá o navýšení rozpočtu na činnost SDH ve výši 25.000,Kč jako příspěvek na konání oslav 145. výročí založení SDH Velká Bukovina.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje navýšení rozpočtu o 25.000,- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje navýšení rozpočtu o 25.000,- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Velká Bukovina .
10) Rozpočtové opatření č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 4/2019, která byla
vyvolána převodem mezi položkami na účtu. Celé znění rozpočtové změny č. 4/2019 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 4/2019.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 4/2019.

11) Smlouva se SFDI na rok 2019 (akce křižovatka)
SFDI zaslalo k podpisu smlouvu č.1252/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká
Bukovina“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „úprava křižovatky sil.
II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „úprava
křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“.
12) Různé
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na opravu komunikací v roce 2019. O zhotovení nabídky budou
poptány minimálně tři zhotovitelé zakázky. V poptávce bude uvedena podmínka, že zakázka bude
realizována pouze v případě přidělení dotace.
Předsedající navrhuje vyspravit výtluky v komunikacích s asfaltovým povrchem tzv. letmou výspravou
(asfaltová záplata bez řezání okrajů) a to neprodleně. Akci lze financovat z úspor z let minulých.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje provedení výspravy výtluků
v komunikacích s asfaltovým povrchem tzv. letmou výspravou v nejbližším termínu s financováním oprav
z úspor z let minulých.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-4/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje provedení výspravy výtluků
v komunikacích s asfaltovým povrchem tzv. letmou výspravou v nejbližším termínu s financováním oprav
z úspor z let minulých.
p. Šťastný upozorňuje na pravděpodobně prasklou nádrž u bývalého hnojiště v areálu bioplynové
stanice. Močka vytéká povrchovým žlabem u budovy bývalé dílny JZD a teče dále do obce.
p. Pokorný upozorňuje na situaci, kdy traktory mezi Malou a Velkou Bukovinou vyjíždějí na komunikaci,
nebo přejíždějí z pole na pole přes komunikaci v místech, kde nejsou vybudovány přejezdy a ničí tak
silniční příkopy a vytahují hlínu z pole na komunikaci.
p. Vojta informoval zastupitele obce o započetí prací na dětském hřišti v Malé Bukovině. Byla odstraněna
necertifikovaná skluzavka s houpačkami a bude instalovaná nová, zakoupená v roce 2018. Dále budou
instalována dvě houpadla na pružině a workoutový prvek.
p. Šťastný navrhuje prodej kovových prolézaček uskladněných v technické budově, které nelze z
legislativních důvodů instalovat ve veřejných prostorách (pozemcích). Návrh ceny je za kolotoč 2.000,Kč a každý další jednotlivý prvek 500,- Kč/ks.
Bude zveřejněno na úřední desce pro možnost přihlášení se každého zájemce.
Dotaz p. Šťastného na štěpkovač větví, který obec zakoupila.
Štěpkovač je uložený v technické budově a má opotřebované nože, takže je momentálně nefunkční. Byly
objednány dvě sady náhradních nožů, které by měly být doručeny během týdne. Na rozdrcení
nashromážděných větví na sběrných místech v katastru obce byl objednán velkokapacitní drtič větví,
který dorazí podle volné kapacity.
10) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 20 : 44 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Pavel Šťastný
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

