Zápis z jednání č. 5/19 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 22. 5. 2019 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Marta Hejlová, Petra Hlaváčková, Erika Kršková,
Jaroslav Kucharovič, Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta
0

Omluveni:
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 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 nebyly vzneseny námitky. Předsedající dále určil zapisovatele a
ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Erika Kršková, Jaroslav Pokorný

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o body:
•
•
•

Martia a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
Rozpočtové opatření č. 5/2019
POV 2019 komunikace

Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
• Martia a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
• Rozpočtové opatření č. 5/2019
• POV 2019 komunikace
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-5/19: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
• Martia a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
• Rozpočtové opatření č. 5/2019
• POV 2019 komunikace
2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Křižovatka Velká Bukovina
Hřbitovní zeď M.B. 2019
Pouť 2019
Martia a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
Rozpočtové opatření č. 5/2019
POV 2019 komunikace
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-5/19: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.

3) Informace od posledního zasedání
Obci Velká Bukovina byla přidělena dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019
v oblasti podpory 2 - Chodníky a místní komunikace v maximální možné výši 350.000,- Kč. U
obcí 501–1000 obyvatel poskytuje Ústecký kraj dotaci ve výši max. 60 % uznatelných nákladů
akce.
Dotace Ústeckého kraje z Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 na projekt
Svatováclavská pouť nebyla Obci Velká Bukovina z důvodu omezených finančních prostředků a
množství podaných projektů přidělena.
Byl doručen písemný souhlas SFDI se změnou projektu – posunutí chodníku před restaurací.
Práce na křižovatce tak mohou pokračovat.
ZO bylo seznámeno s předběžnou cenou vybudování opěrné zídky a prodloužení chodníku
mimo dotační projekt. Z předběžné ceny 75.000,- Kč se zavázala firma AMETALTOP s.r.o.
uhradit 50% a zhotovit kovové zábradlí.
Byla provedena poslední plánovaná výměna zábradlí na můstcích v majetku obce u č.p. 38.
Termín konání akce Kácení máje byl přesunutý na pátek 7. 6. 2019.
Ke konání veřejně prospěšných prací v obci Velká Bukovina nebyl Úřadem práce schválen žádný
z uchazečů o zaměstnání. Nikdo z evidovaných nesplňuje podmínky ÚP k zaměstnání na VPP.
V úterý 21. 5. se uskutečnila brigáda na zvelebení kostelní zahrady a okolí před konáním Noci
kostelů (24. 5.). Zúčastnily se členky kulturní komise a zástupci hasičů.
4) Křižovatka Velká Bukovina
Změnou projektu – přesunutím chodníku před restaurací vznikly vícepráce v ceně 5.049,47 Kč vč. DPH a
z toho důvodu je třeba doplnit smlouvu o dílo o dodatek č. 2. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
na provedení stavby „Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina“ je změna Ceny díla. Tímto
dodatkem se mění článek III. Cena za dílo. Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků zůstávají beze
změny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
se zhotovitelem VF SITE s.r.o. Uvedeným dodatkem se zvyšuje cena díla s DPH o částku 5.049,- Kč.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-5/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo se zhotovitelem VF SITE s.r.o. Uvedeným dodatkem se zvyšuje cena díla s DPH o částku 5.049,- Kč.
5) Hřbitovní zeď M.B. 2019
Za účelem již podané žádosti o dotaci k realizaci akce „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2.etapa“ je nutno s
předstihem provést zadávací řízení pro výběr zhotovitele uvedené akce. Ze strany Ministerstva
zemědělství České republiky dojde k posouzení předložených žádostí o dotace a vyhlášení podpořených
projektů v druhém kvartálu roku 2019. Následně bude obec vyzvána k doložení dokumentů nutných k
vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy budou poskytovatele dotace vyžadovány doklady o
proběhlém zadávacím řízení. V zastupitelstvu obce je tedy nutné schválit vyhlášení zadávacího řízení tak,
aby v rámci maximální transparentnosti veškeré dokumenty zadávacího řízení zveřejněny na profilu
zadavatele obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Hřbitovní zeď Malá Bukovina –2.etapa“
b)
vyhlášení zadávacího řízení „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2.etapa“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-5/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Hřbitovní zeď Malá Bukovina –2.etapa“
b)
vyhlášení zadávacího řízení „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2.etapa“.
6) Pouť 2019
Starosta seznámil zastupitele s průběhem příprav Svatováclavské pouti 2019. Do programu pouti má již
zajištěno účinkování: mažoretky Benešov n/Pl, vystoupení místní MŠ, roztleskávačky z České Kamenice,
Duo Adamis, Adamec – pocta Waldemaru Matuškovi, Olympic revival, Aries bubeníci, Lucie revival,
řezbáři, Divadýlko Koloběžka, ukázka retro automobilů, floristická show. Všichni oslovení již potvrdili
účast. Objednávka zajištění uzavírky silnice byla již odeslána.

7) Martia a.s. – smlouva o zřízení věcného břemene
Martia a.s. zasílá ke schválení ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č.
2793/1, ostatní plocha, v k.ú. Velká Bukovina, obec Velká Bukovina, č. LV 10001, zapsáno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Obsahem
věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční
soustavy na Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon
těchto práv strpět
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 2793/1, ostatní plocha, v k.ú. Velká Bukovina, obec Velká
Bukovina s ČEZ Distribuce, a. s. zastoupená na základě písemně vyhotovené plné moci společností
MARTIA a. s., se sídlem Ústí nad Labem.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-5/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 2793/1, ostatní plocha, v k.ú. Velká Bukovina, obec Velká
Bukovina s ČEZ Distribuce, a. s. zastoupená na základě písemně vyhotovené plné moci společností
MARTIA a. s., se sídlem Ústí nad Labem.
8) Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 5/2019, která byla
vyvolána nákupem malá sekačky k sekání mezi hroby. Celé znění rozpočtové změny č. 5/2019 je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 5/2019.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-5/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 5/2019.
9) POV 2019 komunikace
Na základě schválené dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 v oblasti podpory 2 Chodníky a místní komunikace bylo dle schválené směrnice obce vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele zakázky. K podání cenové nabídky byli osloveni byli čtyři dodavatelé: SaM silnice a mosty
Děčín, a.s., DOKOM FINAL, s.r.o., Jiří Hrádek s.r.o., VF SITE s.r.o.. Zadávací dokumentace byla zveřejněna
na Profilu zadavatele Obce Velká Bukovina.
10) Žádosti
Linka bezpečí, z.s. žádá o příspěvek 3.000,- Kč na její provoz.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje poskytnutí příspěvku 3.000,- Kč pro Linku bezpečí,
z.s. na její provoz.
Průběh hlasování: 6 pro / 1 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-5/19: ZO Velká Bukovina schvaluje poskytnutí příspěvku 3.000,- Kč pro Linku bezpečí,
z.s. na její provoz.
Paní
členka finančního výboru, která není členem zastupitelstva obce žádá o zrušení
vyplácení odměny 200,- Kč/měs za výkon člena finančního výboru. Odměna byla stanovena
usnesením ZO č. 6-14/18.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina rozhoduje o zrušení výplaty odměny za výkon funkce člena
finančního výboru paní
na její vlastní žádost.
Průběh hlasování: 4 pro / 2 proti / 1 zdržel se.
Usnesení č. 8-5/19: ZO Velká Bukovina rozhoduje o zrušení výplaty odměny za výkon funkce člena
finančního výboru paní
na její vlastní žádost.
11) Různé
Starosta SDH Velká Bukovina poděkoval obci za finanční dar na konání oslav 145. výročí založení SDH a
za věnování pamětní stuhy k tomuto výročí.
V prodejně Azalka začal výprodej. Byly nakoupeny květiny a keře k osázení ploch na křižovatce a v obci.
Upozornění na porušování zákona o ochraně ovzduší a žádost o prošetření úniku nepřiměřeného
množství kouře z komína v domě č.p. 193 Velká Bukovina.
Stížnost na uskladněnou hlínu na p.p.č. st.17, která je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, nikoli v majetku stěžovatele ani jím není nijak využívána.

Hlínu má na pozemku obec uskladněnou pro další použití dle potřeby. Hlína je urovnaná a nepůsobí
nepořádek.
10) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 30 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Jaroslav Pokorný
ověřovatel zápisu

………………………………

