Zápis z jednání č. 9/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 27. 7. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Půlpán, Josef Pařez

1) Zahájení
Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.
2) Schválení programu jednání:
-

ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou
zápisu.

3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:
 Změna na pozici referentka státní správy a samosprávy.
odchází k 1. 8. 2015 do
starobního důchodu. Na uvolněnou pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení, jehož se zúčastnily
dvě uchazečky. Z těch byla vybrána paní
pro dlouholetou praxi ve státní
správě a samosprávě.
 Proběhlo další jednání s projekční kanceláří ohledně akce „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci - úprava křižovatky“. Dotační kancelář má zpracovaný projekt a před dokončením
inženýrskou činnost. Chodník podél hasičské zbrojnice musí být zkrácen, protože někteří
vlastníci pozemků dotčených stavbou nedodali včas souhlas s provedením stavby a z toho
důvodu by nemohla být včas dokončena inženýrská činnost.
 Starosta pověřil jednáním ohledně komplikovaného převodu pozemků potřebných pro
projekt „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava křižovatky“ a sestavením smlouvy a
zajištěním převodu nemovitosti č.p. 2 v Malé Bukovině realitní kancelář Avanza Děčín.
4) Projednání Zadávací dokumentace k podání nabídky na akci „Výstavba zdroje tepla využívajícího
OZE v objektu OÚ ve Velké Bukovině“.
ZO byla předložena k seznámení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výstavba zdroje tepla využívajícího OZE v objektu OÚ ve Velké Bukovině“
-

ZO jednomyslně schvaluje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výstavba zdroje tepla využívajícího OZE v objektu OÚ ve Velké Bukovině“ v předloženém
znění.

5) Projednání Zadávací dokumentace k podání nabídky na akci „Zkvalitnění nakládání s biologickým
odpadem v obci Velká Bukovina“.
ZO byla předložena k seznámení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“.
-

ZO jednomyslně schvaluje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“ v předloženém znění.

6) Projednání Zadávací dokumentace k podání nabídky na akci „Oprava hřbitovní zdi“.
ZO byla předložena k seznámení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava hřbitovní zdi“.
-

ZO jednomyslně schvaluje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
“Oprava hřbitovní zdi“ v předloženém znění.

7) Výměna nádob na směsný komunální odpad (dále popelnic).
Proběhlo jednání ohledně plánované výměny popelnic. Výměna a označení popelnic
proběhne v první polovině měsíce října. Od 15. 10. 2015 již nebudou v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyváženy popelnice o objemu 240 L. O
výměně budou občané informováni dostupnými prostředky, včetně doručení letáku do
domácností.
8) Příprava akce „Pohádkový les“
Rozděleny úkoly a stanoviště. Poslední pracovní porada k „Pohádkovému lesu“ se koná
v pondělí 17. 8. 2015 v 17:00.
9) Žádosti
 Žádost o odprodej části p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina
- ZO odkládá projednání žádosti o prodej části p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina na další
jednání zastupitelstva. Starosta prověří používání komunikace obyvateli sousedních
nemovitostí.
 Žádost o odprodej části p.p.č. 2778/2 k.ú. Karlovka.
- ZO zamítá prodej části p.p.č. 2778/2 k.ú. Karlovka. Jedná se o komunikaci, která byla obci
Velká Bukovina bezúplatně převedena ÚZSVM v roce 2012 a ještě nevypršela zákonná lhůta
bránící zcizení bezúplatně převedené nemovitosti.
 Žádost o odprodej p.p.č. 1589/1 k.ú. Karlovka.
- ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1589/1 k.ú. Karlovka
10) Různé
 J. Kucharovič: seznámil ZO s postupem přípravy Svatováclavské poutě.

11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 55 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Miroslav Půlpán

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez

………………………………

