Zápis z jednání č. 7/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 29. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno šest členů ZO, M. Kucharovičová omluvena

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Půlpán, 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:






Byla doručena stížnost občanů Velké Bukoviny na velmi silný zápach z místní bioplynové stanice.
Stížnost byla postoupena odboru Životního prostředí Magistrátu města Děčína, který ji postoupil dále
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru Životního prostředí a zemědělství, které v dané věci vedlo
řízení k povolení provozu.
Proběhlo přezkoumání hospodaření obce (audit) s drobnými účetními chybami.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní pozici „Samostatný odborný referent/referentka státní
správy a samosprávy“ s nástupem od 3. 8. 2015. Přihlášky je možné doručovat do 17:00 dne 5. 7. 2015.
Seznámení s průběhem akce „Oprava hřbitovní zdi Malá Bukovina“.

4) Účetní závěrka obce za rok 2014
-

ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku obce za účetní období rok 2014 sestavenou ke dni 31. 12.
2014 „bez výhrad“ .

5) Účetní závěrka MŠ Velká Bukovina, p.o. za rok 2014
-

ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku MŠ Velká Bukovina, p.o. za účetní období rok 2014
sestavenou ke dni 31. 12. 2014 „bez výhrad“ .

6) Závěrečný účet obce Velká Bukovina za rok 2014
-

ZO Velká Bukovina schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 „bez výhrad“ .

7) Rozpočtová změna č.1/2015 ke dni 30. 6. 2015

-

Navrhovanou rozpočtovou změnou, s platností ke dni 30. 6. 2015, bude rozpočet obce Velká Bukovina
navýšen o 250.000,- Kč na 6,000.000,- Kč. Rozpočtová změna bude provedena na straně příjmů i
výdajů na základě navýšení příjmu ze státního rozpočtu.
ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2015 s platností ke dni 30. 6. 2015

8) Územní plán obce Velká Bukovina
Zastupitelstvo obce projednalo poslední variantu návrhu Územního plánu Velká Bukovina podle
výsledků 1. opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného Územního plánu Velká
Bukovina a rozhodlo o vydání Územního plánu Velká Bukovina, jak je uvedeno v usnesení.

9) Prodej pozemků


-

á žádá o odprodej st.p.č. 15 a st.p.č. 315 obě k.ú. Velká Bukovina.
(zveřejněno na úřední desce od 2. 6. do 18. 6. 2015 bez námitek)
ZO jednomyslně schvaluje prodej st.p.č. 15 a st.p.č. 315 obě k.ú. Velká Bukovina
žádá o odprodej p.p.č. 2641/3 k.ú. Velká Bukovina.
(zveřejněno na úřední desce od 2. 6. do 18. 6. 2015 bez námitek)
ZO jednomyslně schvaluje prodej p.p.č. 2641/3 k.ú. Velká Bukovina

10) Revokace záměru prodeje p.p.č. 376k.ú. Velká Bukovina

-

ZO projednalo zrušení záměru prodeje p.p.č. 376 k.ú. Velká Bukovina (zveřejněno na úřední desce od
2. 6. do 18. 6. 2015 bez námitek). Důvodem je stažení žádosti o odprodej pozemku, jiný zájemce se
nepřihlásil.
ZO jednomyslně schvaluje revokaci záměru prodeje p.p.č. 376 k.ú. Velká Bukovina přijatého usnesením
8-6/15 ze dne 1. 6. 2015

11) Hodnocení akce „Hurá na prázdniny“
Akce „Hurá na prázdniny“ je hodnocena jako vydařená. Zvláštní poděkování patří p.Půlpánovi za
aktivitu při zajištění vlastních odměn za poznávací soutěž.

12) Různé






-

Následující akce obce: „Pohádkový les“ v sobotu 22. 8. 2015
Divadelní spolek „Havlíček“ Zákupy nabízí představení „Osm žen“, jako obvykle na předvečer pouti za
cenu 4.000,- Kč.
ZO jednohlasně zamítá nabídku Divadelního spolku „Havlíček“ na uvedení představení.
Množí se stížnosti na vysokou rychlost vozidel projíždějících po opravené komunikaci v Karlovce. Obec
bude jednat o umístění zpomalovacích retardérů.
Firma PV-Sloup, spol. s r.o. nabízí obci služby při opravách komunikací za výhodné ceny.
Starosta s místostarostou se zúčastnili předváděcí akce zařízení Infraset TOPAS TPS 15 na drobné
opravy komunikací. Byla navržena možnost zakoupení zařízení několika obcemi společně za cenu
179.000,- Kč (s vozíkem), popř. za 166.000,- Kč (bez vozíku). Většina zúčastněných obcí od záměru
postupně upustila, takže by podíl obce Velká Bukovina činil cca 90.000,- Kč (83.000,-). Zařízení by pro
obec nebylo využité a z toho důvodu je i cena nepřiměřená potřebám obce.
ZO jednohlasně zamítá záměr zakoupení zařízení Infraset TOPAS TPS 15.

12) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 18 : 30 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Miroslav Půlpán

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta

………………………………

