Zápis z jednání č. 2/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 2. 2. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Martina Jonášová, Monika Kucharovičová

1) Zahájení, schválení programu jednání:
Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.
ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou zápisu.
2) Jednání se zástupci FK Velká Bukovina o převodu ½ hřiště a kabin na Obec Velká Bukovina
Při jednání byly zodpovězeny dotazy zástupců FK Velká Bukovina a dohodnuto, že obec zjistí
nejvhodnější formu převodu (nájem, převod,…) tak, aby FK nebyl omezen ve svých právech,
které má dosud jako majitel.
3) Jednání s p

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

byla pozvána, aby jako odborník na problematiku odpadového hospodářství
seznámila zastupitele s variantami svozu komunálního odpadu, fungujícími v jiných obcích. Po
vyslechnutí informací ZO dospělo k rozhodnutím o změnách v systému svozu komunálních
odpadů, především v souvislosti s tříděním odpadů, které budou zaváděny v průběhu roku
2015.
 Rozšíření počtu míst s kontejnery na tříděný odpad následovně:
Velká Bukovina: požární nádrž, křižovatka, OÚ, stodola (sběrný dvůr), rozcestí Malý.
Malá Bukovina: stávající u Möserů, rozcestí Bouška.
Karlovka: jedno místo dle možností umístění a vyvážení.
 Ve druhém pololetí roku 2015 proběhne plošná výměna nádob na odpad (popelnic) za
označené, v množství podle počtu trvale hlášených osob v nemovitosti. Do třech osob 1
ks 120 L, nad 3 osoby 2 ks 120 L. Navíc nad tento objem je možno zakoupení pytlů na
odpad, popř. přidělení další popelnice, pod podmínkou úhrady poplatku za svoz v celé
výši, nedotovaného obcí.
 Při úhradě poplatku za svoz obdrží poplatník zdarma sadu tašek na tříděný odpad.
 ZO schvaluje 6 hlasy pro / 1 se zdržel (Kavková), zavedení svozu nádob na komunální
odpad se systémem samolepící známky umístěné na nádobě s platností 6 měsíců, nebo
12 měsíců s účinností od 1. 1. 2016. Způsob a termín úhrady bude zapracován do novely
Obecně závazné vyhlášky č. 1/12.
4) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:
-

Starosta informoval ZO o aktuálním stavu průběhu prací na opravě komunikace na p.p.č.
2782 k.ú. Karlovka
Z povrchu komunikace byl odstraněn
rozmočený měkký materiál, podloží zpevněno betonovým recyklátem, povrch bude utažen
jemnějším materiálem a zaválcováním. V létě, při vyšších teplotách, bude na povrch doplněn
živičný recyklát (broušenka). Rozpočet na opravu se navýší o kanalizační potrubí, které je
v místech křižujících komunikaci propadlé a tím vzniká podmáčení komunikace.

-

Betonovým recyklátem bylo provedeno zpevnění části účelové komunikace na p.p.č. 2680
k.ú. Velká Bukovina (za MŠ), kde probíhá výstavba RD.
Na stránkách obce zveřejněn inzerát o pronájmu prodejny v budově OÚ.
Započata příprava žádosti o poskytnutí dotace z prostředků MMR na realizaci dětského hřiště
v Malé Bukovině ve spolupráci s LAG Podralsko.

5) Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2015:
-

Informace o možnosti získání dotace z POV Ústeckého kraje. Pro naši obec připadá v úvahu
žádost o dotaci v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby:
 Hřbitovy – ohradní zdi včetně vrat, nebo
 Hasičské zbrojnice
ZO jednomyslně schvaluje podat žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na opravu hřbitovní
zdi v Malé Bukovině, za podmínky pokud
dodá podklady k pronájmu
hřbitova do 9. 2. 2015 .
ZO jednomyslně schvaluje podat žádost o dotaci z POV Ústeckého kraje na opravu hasičské
zbrojnice za podmínky, že se nepodaří shromáždit podklady k pronájmu hřbitova v Malé
Bukovině do 9. 2. 2015.

6) Koupě budovy Malá Bukovina č.p. 2
Po provedené prohlídce a seznámením se se stavem budovy č.p. 2 v Malé Bukovině (bývalá
hospoda), ZO obce souhlasí s nabídkou
a jednomyslně schvaluje koupi 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 za cenu 1,000.000,- Kč ve třech ročních splátkách.
7) Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

8) Různé:









Návrh p. Pařeza umístit svítidlo VO na sloup do cesty
na hřiště. Svítidlo
bude umístěno.
Návrh a nabídka
na obnovu třešňové aleje u komunikace na p.p.č.
2687/1 k.ú. Velká Bukovina.
proběhne jednání o podmínkách obnovy.
Projednání stavu webových stránek obce, návrh na změnu vzhledu i poskytovatele.
Na OÚ bude pozván k jednání zájemce o správu webových stránek obce.
Stížnost
na stav části komunikace a podzemního zařízení SČVK před jeho
garáží. Na stav hydrantu a šoupat v komunikaci bude upozorněn technik SČVK, o
vyrovnání povrchu recyklátem v teplotně příznivějším období již bylo rozhodnuto na
jednání ZO dne 1. 9. 2014.
Možnost přizvat na jednání ZO
informuje
ZO o možnostech zvýšení bezpečnosti v obci a možnosti spolupráce s Městskou policií
Česká Kamenice. ZO souhlasí s přizváním
na jednání ZO, dle jeho
možností.
V sobotu 21. 2. 2015 se bude konat na sále v Pohostinství „U Karbouse“ dětský
maškarní karneval. Moderátor
Příprava sálu 20. 2. od 17:00, přizvat složky.



V sobotu 7. 3. 2015 se bude konat masopust. Pracovní porada ZO k organizaci se
koná v pondělí 23. 2. 2015 od 17:00 hod.



MŠ velká Bukovina podává žádost o rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2014 ve výši 22.447,99 Kč následovně: do rezervního fondu školy převést
10.447,99 Kč a do fondu odměn školy převést 12.000,- Kč.
ZO jednomyslně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Velká Bukovina za
rok 2014 ve výši 22.447,99 Kč následovně: do rezervního fondu školy převést
10.447,99 Kč a do fondu odměn školy převést 12.000,- Kč.
Manželé
o umístění 1 ks svítidla VO na komunikaci na
p.p.č. 2680 k.ú. Velká Bukovina, která je přístupovou komunikací k budoucí
novostavbě.
ZO jednomyslně schvaluje zřízení a osazení 1 ks nového svítidla na komunikaci na
p.p.č. 2680 k.ú. Velká Bukovina.
Spolek Lungta žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném
místě.
ZO po projednání žádost zamítá poměrem hlasů 6 proti / 1 pro (Půlpán).

9) Žádosti:





7) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 20 : 00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Martina Jonášová

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Monika Kucharovičová

………………………………

