Zápis z jednání č. 10/19 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 18. 11. 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 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:
 Smlouva na zimní údržbu komunikací
 Smlouva s UZSVM
 Automobil pro potřeby Obecního úřadu
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
 Smlouva na zimní údržbu komunikací
 Smlouva s UZSVM
 Automobil pro potřeby Obecního úřadu
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-10/19: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body:
 Smlouva na zimní údržbu komunikací
 Smlouva s UZSVM
 Automobil pro potřeby Obecního úřadu
2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Návrh rozpočtu Obce Velká Bukovina pro rok 2020
Dodatek č.1 ke Stanovám Sdružení obcí Benešovska
Stav finančních prostředků ke dni 31. 10. 2019
Město Česká Kamenice – stan
Smlouva na zimní údržbu komunikací
Smlouva s UZSVM
Automobil pro potřeby Obecního úřadu
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Žádosti
Rozpočet MŠ
Různé
Závěr

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-10/19: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání



















Proběhla schůzka s ing.
ohledně obecních lesů. Díky kůrovcové kalamitě bude příští
rok hospodaření v lesích pro obec prodělečné. Ing.
upozornil také na umístění krmelců
v blízkosti mladých porostů, kdy díky tomu dochází k nadměrnému okusu těchto porostů zvěří.
Proběhla schůzka s technikem Povodí Ohře, s.p. na které byla předána informace o čištění
koryta potoka v zimních měsících (viz. zápis č. 9/19). Starosta nabídl k převodu do majetku
Povodí Ohře, s.p. část koryta potoka od budovy sběrného dvora k mostu u č.p.181, která je
v majetku obce. Nabídka musí být učiněna písemně.
Proběhla schůzka se zástupcem firmy JD Rozhlasy s.r.o., kdy bylo obci nabízeno vybavení, které
již v obci funguje (bezdrátový rozhlas, LED osvětlení). Zajímavá byla nabídka světelných stožárů
na solární energii vhodných do míst, kde není zaveden el. proud. Do budoucna by obec mohla
uvažovat o jejich instalaci na chystanou propojovací komunikaci mezi Velkou Bukovinou a
Karlovkou, pokud se bude osvětlovat. Jistě by to bylo levnější řešení než natažení el. vedení.
S nabídkou spolupráce byl osloven p. Tomsa, který se zabývá projektováním ČOV. Schůzka byla
domluvena na příští rok, projednána bude i možnost zřízení kořenové ČOV v místě vypuštěného
rybníka.
Podle plánu bylo zakoupeno a dovezeno 30 ks stromků lípy (cca 2m), 3 ks vzrostlých lip (cca 3m)
a 25 ks buků. Menší lípy budou vysazeny z vnější strany kolem hřbitovní zdi ve Velké Bukovině,
buky na hranici pozemků 1514/19 a 1514/10 v Malé Bukovině (proti bývalé škole). Vzrostlé lípy
budou vysazeny po jedné v každé části obce (u křížku v Malé Bukovině, na křižovatce v Karlovce
a v parku u č.p. 175 ve Velké Bukovině).
Povodí Ohře, s.p. upozorňuje na nutnost provedení revizí mostků přes potok, které jsou
v majetku obce.
Akce hřbitovní zeď Malá Bukovina byla dokončena, již byly osazeny i nové pískovcové hlavice
k zakrytí koruny zdi.
Kompostéry již byly rozdány všem občanům. Během vydávání došlo ke změnám ve velikostech i
množství vydaných kompostérů, takže kompostér obdrželi všichni občané, kteří projevili zájem.
Vlastnické právo k objektu č.p.2 v Malé Bukovině i s náležejícími pozemky již bylo zapsáno do
katastru nemovitostí.
Byla dokončena další část oprav v hale na hřišti. Proběhla výmalba haly a kuchyně a v obou
místnostech zhotovena nová podlaha, tzn. vylití podlah srovnávací hmotou a pokládka nového
zátěžového lina.
Byl změněn poskytovatel internetových služeb pro Obecní úřad. Od O2 jsme přešli k T-mobile.

4) Návrh rozpočtu Obce Velká Bukovina pro rok 2020
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu Obce Velká Bukovina pro rok 2020. K návrhu rozpočtu
nebyly zastupiteli vzneseny žádné připomínky. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desku k možnosti
připomínkování občany.
5) Dodatek č.1 ke Stanovám Sdružení obcí Benešovska
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem Dodatku č.1 ke Stanovám Sdružení obcí Benešovska ze dne 16. 9.
2016, který se zabývá rozšířením Sdružení obcí Benešovska o obec Starý Šachov.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje Dodatek č.1 ke Stanovám Sdružení obcí Benešovska ze dne
16. 9. 2016.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-10/19: ZO Velká Bukovina schvaluje Dodatek č.1 ke Stanovám Sdružení obcí Benešovska ze
dne 16. 9. 2016.
6) Stav finančních prostředků ke dni 31. 10. 2019

7)

Pokladna
ČSOB
ČNB
KB

160.607,00 Kč
645.129,06 Kč
1.585,09 Kč
5,920.903,61 Kč

Celkem

6,728.224,76 Kč

Město Česká Kamenice – stan
Na OÚ Velká Bukovina se dostavil starosta Města Česká Kamenice k osobnímu projednání případu
poškození zapůjčeného stanu na pouti v roce 2019. Pojištění, které má Obec uzavřené se na poškození
stanu nevztahuje. Starosta Města Česká Kamenice navrhl aby se Obec Velká Bukovina a Město Česká

Kamenice podílely na úhradě škody stejným dílem, což po odečtení amortizace činí 50.000,- Kč pro
každého účastníka dohody.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje úhradu částky 50.000,- Kč Městu Česká Kamenice, jako
podíl na škodě způsobené na zapůjčeném stanu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-10/19: ZO Velká Bukovina schvaluje úhradu částky 50.000,- Kč Městu Česká Kamenice,
jako podíl na škodě způsobené na zapůjčeném stanu.
8) Smlouva na zimní údržbu komunikací
J. Kucharovič navrhuje uzavřít dohodu o provádění zimní údržby obecních komunikací s p.
jako každý rok. Zastupitelé obce byli seznámeni s podmínkami dohody.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh uzavřít dohodu o provádění zimní údržby obecních
komunikací s p.
bytem Malá Bukovina č.p.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-10/19: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh uzavřít dohodu o provádění zimní údržby
obecních komunikací s p.
, bytem Malá Bukovina č.p.
9) Smlouva s ÚZSVM o bezúplatném převodu pozemku
ÚZSVM nabízí Obci Velká Bukovina bezúplatný převod p.p.č. 2667/4 o výměře 343 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina ze svého vlastnictví.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí p.p.č. 2667/4 o výměře 343 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina do majetku Obce Velká Bukovina bezúplatným převodem od
ÚZSVM.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-10/19: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí p.p.č. 2667/4 o výměře 343 m2, ostatní plocha
– ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina do majetku Obce Velká Bukovina bezúplatným převodem od
ÚZSVM.
10) Automobil pro potřeby Obecního úřadu
Dle Usnesení č. 10-9/19 (Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh vyčlenit v rozpočtu obce na
rok 2020 na nákup nového automobilu částku ve výši 400.000,- Kč) provedl starosta průzkum trhu
s automobily a byla mu doručena nabídka mimořádně výhodná ve srovnání s ostatními dodavateli
stejného typu vozu. Výhodná cena je platná pouze do konce roku 2019. Nákup vozu by tak musel být
hrazen z úspor let minulých, ne z rozpočtu na rok 2020.
Návrh usnesení: Z důvodu mimořádně výhodné nabídky rozhoduje ZO Velká Bukovina o výjimce ze
směrnice o zadávání veřejných zakázek dle čl. 8 - 8.1 této směrnice a rozhoduje o zakoupení vozu Dacia
Duster TCe 150 4x4 Comfort v hodnotě 421.800,- Kč vč. DPH a zadává tuto zakázku jedinému zadavateli.
Cena vozidla bude hrazena z úspor let minulých. K vozidlu bude pořízena sada zimních kol, tažné zařízení
a hrazeny náklady spojené s uvedením vozidla do provozu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-10/19: Z důvodu mimořádně výhodné nabídky rozhoduje ZO Velká Bukovina o výjimce ze
směrnice o zadávání veřejných zakázek dle čl. 8 - 8.1 této směrnice a rozhoduje o zakoupení vozu Dacia
Duster TCe 150 4x4 Comfort v hodnotě 421.800,- Kč vč. DPH a zadává tuto zakázku jedinému zadavateli.
Cena vozidla bude hrazena z úspor let minulých. K vozidlu bude pořízena sada zimních kol, tažné zařízení
a hrazeny náklady spojené s uvedením vozidla do provozu.
11) Rozpočtové opatření č. 10/2019
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 10/2019. Celé znění
rozpočtové změny č. 10/2019 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 10/2019.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 13-10/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č.
10/2019.
12) Žádosti
 Fotbalový klub FK Velká Bukovina žádá o poskytnutí finančního daru na činnost klubu na rok 2020 ve
výši 50.000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 50.000,- Kč
Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina na činnost klubu na rok 2020.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-10/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 50.000,Kč Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina na činnost klubu na rok 2020.
 Český rybářský svaz, z.s., MO Žandov žádá o poskytnutí finančního daru na činnost kroužku mládeže
na rok 2020 ve výši 2.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 2.000,- Kč
Českému rybářskému svazu, z.s., MO Žandov na činnost kroužku mládeže na rok 2020.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-10/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 2.000,- Kč
Českému rybářskému svazu, z.s., MO Žandov na činnost kroužku mládeže na rok 2020.
 Obec Bublava žádá o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.
Zastupitel p. Pokorný navrhuje žádost odložit na příští jednání zastupitelstva obce a zjistit více ověřených
informací o problému obce Bublava.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina odkládá žádost obce Bublava na příští jednání
zastupitelstva obce.
Průběh hlasování: 3 pro / 4 proti / 0 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
Zastupitel p. Vojta navrhuje příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava neposkytnout.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh příspěvek do veřejné sbírky na
pomoc obci Bublava neposkytnout.
Průběh hlasování: 5 pro / 2 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-10/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh příspěvek do veřejné sbírky
na pomoc obci Bublava neposkytnout.
 Pěvecký sbor Českolipský Evergreen, z.s. žádá o poskytnutí finančního daru na vybavení zkušebny a
nákup sborového oblečení ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitel p. Šťastný navrhuje žádost zamítnout. U žadatele se nejedná o několikaletou spolupráci, jak je
uvedeno v žádosti. Sbor vystupoval ve Velké Bukovině celkem 2x a pokaždé mu bylo vystoupení řádně
zaplaceno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh finanční dar Pěveckému sboru
Českolipský Evergreen, z.s. neposkytnout.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-10/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh finanční dar Pěveckému
sboru Českolipský Evergreen, z.s. neposkytnout.
13) Rozpočet MŠ
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu MŠ Velká Bukovina pro rok 2020. K návrhu rozpočtu
nebyly zastupiteli vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 12-10/19: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina.
14) Různé
Na OÚ se dostavili manželé
z Karlovky s tím, že by chtěli užívat a oplotit svůj pozemek, na
kterém se nachází komunikace. Starosta ještě celou záležitost s vlastníky pozemku pod veřejně
přístupnou účelovou komunikací projedná, nedojde-li k dohodě bude postupováno podle zákona o
pozemních komunikacích.
15) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 35 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Pavel Šťastný
ověřovatel zápisu

………………………………

