Zápis z jednání č. 6/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 1. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Monika Kucharovičová, 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:
 Původce po výzvě započal s likvidací černé skládky na p.p.č. 2829/1 a 2829/2 k.ú. Karlovka.
 Obci byla přidělena dotace z OPŽP na projekt „Výstavba zdroje tepla využívajícího OZE
v objektu OÚ ve Velké Bukovině“.
 Celkové náklady projektu
878.151,- Kč
 Výše dotace
698.917,- Kč
 Podíl obce
179.234,- Kč
 Obci byla přidělena dotace z OPŽP na projekt „Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem
v obci Velká Bukovina“.
 Celkové náklady projektu
624.325,- Kč
 Výše dotace
561.892,- Kč
 Podíl obce
62.433,- Kč
 Obci byla přidělena dotace na projekt „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení v obci Velká Bukovina“. Dotace pokrývá 40% z vynaložené částky na
projekt bez DPH.
 Obci byl přidělen příspěvek 18.518,- Kč (žádost o příspěvek byla na 28.510,- Kč) v rámci
Projektu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje.
 Obci nebyla přidělena dotace z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Dětské
hřiště v Malé Bukovině“
 Předpokládané celkové náklady
191.500,- Kč
 Požadovaná výše dotace
134.050,- Kč
 Předpokládaný podíl obce
57.450,- Kč
 Byla uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor v budově OÚ od 1. 6. 2015
s vietnamským obchodníkem, který zde má v úmyslu zřídit prodejnu potravin. Náklady na
stavební práce hradí nájemce.
 Firma Sauer nechala zpracovat rozpočet na stavbu altánu na zahradě MŠ Velká Bukovina.
Částka rozpočtu přesahující 100.000,- při realizaci firmou je příliš vysoká. Stavbu se obec
pokusí realizovat svépomocí s použitím vlastního materiálu.
 V sobotu 6. 6. 2015 se uskuteční zájezd do divadla Hybernia na muzikál Přízrak Londýna. Do
konce června je třeba uplatnit slevové kupony na vstupné, zakoupené již v roce 2013, aby
nepropadla jejich platnost.

 Pan
učinil obci nabídku na odprodej budovy restaurace za nižší cenu, než při
poslední nabídce. ZO nabídku nepřijímá. Smlouva o koupi vhodné budovy, včetně pozemků
v Malé Bukovině je před uzavřením a pořízení dvou budov nelze z prostředků obce
ufinancovat .
- ZO jednomyslně zamítá přijetí návrhu na odkoupení budovy č.p. 13 na st.p.č. 170 k.ú. Velká
Bukovina (budova restaurace).
 Starosta jednal s provozovateli pouťových atrakcí a učinil jim nabídku na finanční odměnu za
služby na Svatováclavské pouti. Nyní se čeká na vyjádření.
Agentura a sdružení Festive předložila cenovou nabídku na zajištění celodenních her pro děti,
ohnivou show a ohňostroj. Výběr z nabídky bude projednán na dalším jednání ZO.
 Informace o naplňování rozpočtu ke dni 30. 4. 2015
Příjmy
2,069.156,77 Kč
Výdaje
2,215.052,54 Kč
Rozdíl
- 145.895,77 Kč

35,99%
38,52%

 Stav finančních prostředků ke dni 31. 5. 2015:
KB
595.493,12 Kč
Postkonto
1,547.706,38 Kč
ČNB
621,99 Kč
Pokladna
11.768,00 Kč
4) Kontrola úkolů
 Jednání s provozovateli pouťových atrakcí - úkoly byly splněny.
 Články do Regionálního zpravodaje - úkoly byly splněny.
5) Příjem žádostí o odprodej pozemků ve vlastnictví obce a jejich následný prodej

-

ZO projednalo rozhodnutí přijaté unesením č.8/14 ze dne 21. 7. 2014 o zastavení příjmu
žádostí o odprodej pozemků ve vlastnictví obce a jejich následný prodej do odvolání a
rozhodlo se jej zrušit.
ZO jednomyslně schvaluje zrušení rozhodnutí přijaté unesením č.8/14 ze dne 21. 7. 2014
o zastavení příjmu žádostí o odprodej pozemků ve vlastnictví obce a jejich následný prodej.

6)
Zadávací dokumentace na VZMR „Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení v obci Velká Bukovina“
ZO byla předložena k seznámení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Velká
Bukovina“.
-

ZO jednomyslně schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Velká
Bukovina“ v předloženém znění.

7) Administrace žádostí o dotaci
Novoborské dotační centrum o.s. předložilo ZO nabídky na administraci žádostí o dotace na
projekty: „Výstavba zdroje tepla využívajícího OZE v objektu OÚ ve Velké Bukovině“ a
„Chodník a úprava křižovatky – Velká Bukovina“.

-

ZO jednomyslně schvaluje přijetí nabídky Novoborského dotačního centra o.s. na
administraci žádostí o dotace na projekty: „Výstavba zdroje tepla využívajícího OZE v objektu
OÚ ve Velké Bukovině“ a „Chodník a úprava křižovatky – Velká Bukovina“.
předložil ZO nabídku na administraci žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění
nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“

-

ZO jednomyslně schvaluje přijetí nabídky
na administraci žádosti o
dotace na projekt „Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“

8) Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska
-

ZO jednomyslně schvaluje návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí Benešovska v předloženém
znění.

9) Příprava akce „Hurá na prázdniny“
Akce se bude konat 27. 6. 2015 o 14:00 hod na hřišti FK Velká Bukovina.
M. Kucharovičová – zjistit možnost vystoupení dětí (mažoretky, aerobik apod.)
M. Kucharovičová, M. Jonášová – zajistit ceny (cca 5.000,- Kč)
Soutěže si připraví opět jednotlivé zájmové složky a skupiny obyvatel – cca po 3 soutěžích.
10) Žádosti
žádá o odprodej p.p.č. 2638/3 k.ú. Velká Bukovina
(zveřejněno na úřední desce od 5. 5. do 21. 5. 2015 bez námitek)
- ZO jednomyslně schvaluje prodej p.p.č. 2638/3 k.ú. Velká Bukovina
.

žádá o odprodej 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.

žádá o odprodej p.p.č. 376 k.ú. Velká Bukovina.
- ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje st.p.č.15, st.p.č. 315, p.p.č. 2641/3 a p.p.č. 376
všechny k.ú. Velká Bukovina



11) Různé
 J. Kucharovič: seznámil ZO s postupem přípravy projektu na úpravu křižovatky Velká
Bukovina a s doposud vzniklými problémy při zpracování projektu.
 J. Pařez: seznámil ZO s možností ukončení činnosti III.třídy dospělých fotbalistů ve Velké
Bukovině
 Předběžné plánování výměny popelnic, ke které dojde pravděpodobně v září.
12) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 45 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Monika Kucharovičová

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez

………………………………

