Zápis z jednání č. 8/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 7. 7. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Martina Jonášová, Roman Vojta

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:


Proběhlo VŘ na dodavatele veřejné zakázky „Zářící Velká Bukovina“
Byly podány tři nabídky, všechny splnily požadované náležitosti – žádná nebyla z VŘ vyloučena.
Nabídku podaly firmy:
VFSITE, s.r.o.
879.801,- Kč
bez DPH
Novoborské dotační centrum o.s.
607.642,- Kč
bez DPH
1,194.375,- Kč
bez DPH



KÚÚK, odbor životního prostředí a zemědělství, postoupil stížnost občanů Velké Bukoviny na
obtěžování velmi silným zápachem z místní bioplynové stanice Oblastnímu inspektorátu ČIŽP Ústí nad
Labem.



Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 5. 2015
Příjmy
2,557.976,93 Kč
Výdaje
2,640.043,16 Kč
Rozdíl
- 82.066,23 Kč



44,49%
45,91%

Stav finančních prostředků ke dni 30. 6. 2015:
KB
908.703,03 Kč
Postkonto
1,547.705,38 Kč
ČNB
611,99 Kč
Pokladna
48.195,00 Kč

4) Přijetí schválené dotace na projekt „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
osvětlení v obci Velká Bukovina“.

veřejného

ZO jednomyslně schvaluje přijetí dotace z programu EFEKT 2015 na projekt „Komplexní opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Velká Bukovina" ve výši 225.000 Kč s finanční
spoluúčastí obce ve výši 337.500 Kč.
5) Výběr dodavatele veřejné zakázky „Zářící Velká Bukovina“.
-

-

Komise pro otevírání obálek VŘ na dodavatele veřejné zakázky „Zářící Velká Bukovina“, kde bylo jako
jediné rozhodující kritérium nabídková cena, vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku uchazeče
Novoborské dotační centrum o.s., náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, IČ: 265 56 197 a předkládá
výběr ZO ke schválení.
ZO jednomyslně rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče Novoborské
dotační centrum o.s., náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, IČ: 265 56 197.

6) Schválení smlouvy s BPS BUKOVINA s.r.o. o odběru biologicky rozložitelného odpadu ( travní hmota
z údržby zeleně)

-

Starosta seznámil ZO se zněním návrhu smlouvy o odběru biologicky rozložitelného odpadu
(travní hmota z údržby zeleně) odběratelem BPS BUKOVINA s.r.o.
ZO jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy o odběru biologicky rozložitelného odpadu
(travní hmota z údržby zeleně) s odběratelem BPS BUKOVINA s.r.o.

7) Schválení „ Smlouvy o právu k provedení stavby“ s majiteli pozemků.

-

Starosta seznámil ZO se zněním návrhu smlouvy o právu k provedení stavby, vztahující se k plánované
výstavbě jednostranného chodníku podél silnice II/263 a III/2637 ve Velké Bukovině, dle projektu na
úpravu křižovatky Velká Bukovina. Smlouva bude předložena vlastníkům pozemků dotčených stavbou.
ZO jednomyslně schvaluje znění Smlouvy o právu k provedení stavby a pověřuje starostu obce jejím
uzavřením se všemi dotčenými účastníky projektu „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava
křižovatky“ .

8) Projednání ceny za odkup pozemků pro projekt „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava křižovatky“
ZO projednalo maximální výši ceny, za kterou je obec ochotna odkoupit pozemky dotčené stavbou „
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava křižovatky“ a pověřuje starostu obce dohodnout cenu
s majiteli pozemků při osobním jednání.
ZO pověřuje starostu obce osobním jednáním s majiteli pozemků dotčených stavbou
„ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava křižovatky“ o prodeji pozemků obci a dojednáním
prodejní ceny.
9) Příprava akce „ Pohádkový les“
Pohádkový les se bude konat v sobotu 22. 8. 2015, opět cestou od silnice směr Žandov – Volfartice
k Velkému rybníku. Po loňském Pohádkovém lese je třeba obnovit kulisy, které rozmočil přívalový déšť.
R.Vojta dodá sololit na nové kulisy.
10) Různé
 Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 20.4.2015 schválilo poskytnutí dotace obci Velká
Bukovina v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 ve výši 231 000,-Kč na projekt
„Oprava hřbitovní zdi“.
ZO jednomyslně schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 na projekt
„Oprava hřbitovní zdi" ve výši 231.000,- Kč s finanční spoluúčastí obce nad rámec dotace.

pověřený dozorem nad rybolovem v nádrži ve Velké Bukovině, upozorňuje na
nutnost osazení cedule s podmínkami rybolovu.
Cedule bude vyrobena a osazena.
 Špatná slyšitelnost rozhlasu na několika místech v obci.
Je třeba vzít dálkové ovládání a pokusit se seřídit jednotlivá hnízda.
 Proběhla diskuse o připravované změně svozu odpadů a související výměně nádob na odpady.
11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 30 hod.

Zapsala:

Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková

………………………….

Martina Jonášová

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta

………………………………

………………………………

