Zápis z jednání č. 4/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 8. 4. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Martina Jonášová, Miroslav Půlpán

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:
 Byly uzavřeny dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP s ÚP v Děčíně a
pracovní smlouvy s uchazeči o zaměstnání na VPP do 31. 10. 2015.
Od 1. 4. 2015 nastupují do zaměstnání
Od 1. 5. 2015 nastupuje
Do 31. 5. 2015 jsou stále v pracovním poměru
 Po vykácení starých stromů na zahradě MŠ je vhodné provést zastínění části zahrady pro
hrající si děti. Firma Sauer Žandov nabídla spolupráci při vybudování altánu na zahradě. Na
akci bude zhotoven finanční rozpočet.
 Po předcházejících jednání ZO Velká Bukovina byly objednány nové nádoby na tříděný odpad.
Jedná se o kontejnery na plast a papír s vrchním výsypem o objemu 1100 L. Nádoby byly
rozmístěny na určená stanoviště 8. 4. 2015. Nádoby na sklo s vrchním výsypem nejsou
z bezpečnostních důvodů povoleny, zůstávají stávající se spodním výsypem. Na všechna
stanoviště budou rozmístěny dodatečně.
 Tašky na třídění odpadu v domácnostech byly objednány, dodací lhůta činí min. 6 týdnů od
objednání.
 Starosta se zúčastnil semináře na téma krizové situace v obci. V rozpočtu na rok 2016 je třeba
počítat s rezervní finanční částkou na řešení případných krizových situací v obci v doporučené
výši 100,- Kč na občana (tj. 50.000,- Kč). Je nutné jmenovat a vyškolit krizový štáb.
 Byly podány žádosti o poskytnutí dotace na:
 zařízení pro svoz a zpracování bioodpadu (nosič kontejnerů, kontejner,
štěpkovač),
 na vytápění budovy OÚ tepelným čerpadlem (dotace zahrnuje i rozvody
tepla)
 Podepsána smlouva s projekční kanceláří ProProjekt s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace stavební úpravy křižovatky silnic II/263 a III/2637, Velká Bukovina.
 Osazena nová vrata hasičské zbrojnice
4) Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

5) Změna financování nákupu nemovitosti č.p. 2 v k.ú. Malá Bukovina
Majitel nemovitosti č.p. 2 v k.ú. Malá Bukovina navrhuje rozložení splátek za nemovitost do
čtyř období a dále požaduje, aby poplatníkem daně z prodeje nemovitosti byl kupující (Obec
Velká Bukovina).
ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje návrh rozložení splátek za nákup nemovitostí:
budovy č.p. 2 v Malé Bukovině a pozemků st.p.č. 2, p.p.č. 477, p.p.č. 928, p.p.č. 490/2
všechny v k.ú. Malá Bukovina do čtyř období.
ZO Velká Bukovina jednomyslně zamítá návrh na úhradu daně z prodeje nemovitosti
kupujícím (Obec Velká Bukovina)
6) OZV o odpadech
ZO Velká Bukovina se seznámilo s upraveným návrhem vyhlášky, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh byl upraven dle zákonného znění a odsouhlasen odborem dozoru a kontroly MV ČR.
ZO Velká Bukovina vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7) Smlouva s BPS Bukovina, s.r.o. o odběru BIO odpadu
Starosta obce uzavřel ústní dohodu se zástupci BPS Bukovina s.r.o. o odběru a likvidaci
biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného původu. Písemná smlouva se
připravuje.
8) Odměny zastupitelů obce dle změny NV č.37/2003 Sb.
ZO Velká Bukovina projednalo nařízení vlády, kterým se mění NV č.37/2003 Sb. o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, platné od 1. 4. 2015 a dle provedených změn v NV
stanovuje svým usnesením měsíční odměny následovně.
ZO Velká Bukovina v souladu s §§ 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce, neuvolněného místostarosty obce,
neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva, neuvolněného člena výboru zastupitelstva a
neuvolněného člena zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jejích následných změn.
ZO Velká Bukovina v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že
při souběhu výkonu dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
ZO Velká Bukovina v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva budou
vypláceny ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný
mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
9) Příspěvek obce na akci pálení čarodejnic
Akce pálení čarodějnic 30. 4. 2015 proběhne zhruba s následujícím programem:
18:30 vyrazí lampionový průvod z křižovatky Velká Bukovina od has. zbrojnice na hřiště FK
Cca 19:00 po příchodu průvodu na hřiště zapálení vatry, živá hudba a taneční zábava na hřišti.
Lampiony vlastní, buřty a chléb dodá obec, občerstvení (nápoje) možno zakoupit v kiosku FK.

10) Záměr směny p.p.č. 1610 k.ú. Karlovka
Z důvodu lepší využitelnosti pozemku (poloha, povrch), navrhla obec Velká Bukovina paní
směnu p.p.č.2829/1, 2829/2 a 1870/18 všechny k.ú. Karlovka o celkové
rozloze 438m2
za p.p.č.1610 k.ú. Karlovka o rozloze 434m2
(vlastník obec Velká Bukovina). Pozemková parcela ve vlastnictví Obce Velká Bukovina,
nabízená ke směně, navazuje na pozemky ve vlastnictví
a je vhodná pro
hospodářské využití. Pozemky případnou směnou získané od
jsou vhodné spíše
k využití technickému (umístění kontejnerů na separovaný odpad apod.)
ZO Velká Bukovina jednohlasně schvaluje záměr směny p.p.č.2829/1, 2829/2 a 1870/18
všechny k.ú. Karlovka o celkové rozloze 438m2
za p.p.č.1610 k.ú.
Karlovka o rozloze 434m2 (vlastník obec Velká Bukovina).
11) Různé
 setkání seniorů, sobota 18. 4. 2015 – hudba
předtančení aerobik Žandov,
zákusky dodá
 lampionový průvod, čarodějnice – viz bod č.9
 webové stránky obce Velká Bukovina: nové webové stránky byly představeny a předvedeny
přímo paní
ZO Velká Bukovina schvaluje navrženou podobu nových webových stránek obce Velká
Bukovina, zadání jejich administrace paní
dle nabídky a souhlasí s jejich
spuštěním.
 Pouť
12) Diskuse
Josef Pařez seznámil ZO Velká Bukovina s rozhodnutím VH FK Velká Bukovina převést
p.p.č.207/2, st.p.č.375 a poloviny budovy kabin na obec Velká Bukovina. Podepsaný zápis
z Valné hromady FK bude dodán, poté budou podniknuty právní kroky k uzavření smlouvy
mezi FK a Obcí Velká Bukovina.
13) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 50 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Martina Jonášová

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán

………………………………

