Zápis z jednání č. 15/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 30. 11. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Josef Pařez, 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:


Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 10. 2015
Příjmy
6,435.673,51 Kč
Výdaje
6,594.111,82 Kč
Rozdíl
- 158.438,31 Kč

94,49%
87,42%



Stav finančních prostředků ke dni 27. 11. 2015:
KB
515.243,26 Kč
Postkonto
1,548.017,49 Kč
ČNB
694.023,29 Kč
Pokladna
42.587,00 Kč



Proběhl konkurz na ředitelku MŠ Velká Bukovina. Konkurzní komise shledala jako vhodnou uchazečku




Otopný systém s tepelným čerpadlem na OÚ byl předán do užívání.
Proběhlo jednání
zástupcem SÚS, o nebezpečných místech na komunikacích v katastru
obce. Někde již byla instalována svodidla, jinde patníky do doby rekonstrukce opěrných zdí.
Zastupitelka Monika Kucharovičová předala do rukou starosty rezignaci na místo zastupitele obce. Na
uvolněné místo nastupuje od 1. 12. 2015 náhradník, kterým je v tomto případě paní Erika Kršková.
ZO bere na vědomí rezignaci Moniky Kucharovičové na místo zastupitele obce.


-

4) Smlouva na zimní údržbu komunikací
-

Předsedající navrhuje uzavřít smlouvu na zimní údržbu komunikací s
ZO jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu komunikací s
stejných podmínek, jako v předchozích letech.

za

5) Návrh OZV, kterou se stanoví podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi
za účelem jeho odstranění (vyhláška o spalování).

-

Předsedající předložil dva návrhy obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví zákaz spalování suchého
rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění, již konzultované s oddělením
dozoru MV ČR.
V návrhu č.1 je zapracován zákaz spalování pro fyzické nepodnikající osoby, v návrhu č.2 je obsažen
zákaz spalování mimo dny určené vyhláškou obce.
ZO schvaluje (6 hlasů pro / 1 se zdržel) návrh č.1 ve kterém je zapracován zákaz spalování pro fyzické
nepodnikající osoby.
ZO Velká Bukovina vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví podmínky pro
spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění.

6) Projednání systému platby za svoz TKO
Dle § 17a odst. (1) Zákona o odpadech může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat
poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit současně s místním
poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů podle zvláštního zákona. Nebo dle § 17 odst. (6) Zákona o odpadech může obec
vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek
za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních
poplatcích.
Na základě přijatého usnesení ZO č. 5-11/15 (platba za svoz TKO bude prováděna zakoupením
svozového lístku) je třeba zrušit platnost Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a uzavřít smlouvy s fyzickými osobami.
7) Zrušení OZV 1/2012 o místním poplatku za svoz odpadu
-

ZO Velká Bukovina vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8) Návrh rozpočtu SOB pro rok 2016
-

ZO Velká Bukovina bere na vědomí Návrh rozpočtu SOB pro rok 2016


-

– žádost o projednání možnosti vzájemné směny částí pozemku.
ZO odkládá projednání žádosti na příští jednání a navrhuje nabídnout namísto směny
odprodej části pozemku z majetku obce.
FK Velká Bukovina – žádost o dotaci na provoz klubu ve výši 50.000,- Kč.
ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje FK Velká Bukovina dotaci na provoz klubu pro rok
2016 ve výši 50.000,- Kč.
SDH Velká Bukovina – žádost o příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 3.000,- Kč
ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje SDH Velká Bukovina příspěvek na Mikulášskou
nadílku ve výši 3.000,- Kč
Klub českých turistů žádá o informaci v jakém termínu se bude konat Svatováclavská pouť
2016
Svatováclavská pouť 2016 se bude konat v sobotu 24. 9. 2016
ZŠ Horní Police – žádost o dotaci na učební pomůcky
ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro ZŠ Horní
Police.
– žádost o pronájem pozemku
ZO schvaluje (6 hlasů pro / 1 se zdržel) záměr pronájmu p.p.č. st.77 k.ú. Velká Bukovina

9) Žádosti






-

10) Rozpočtová změna č.5/2015
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 5/2015, jejíž celé znění je přílohou
zápisu.
ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 5/2015
11) Návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2016
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2016, který je
přílohou zápisu.
ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2016.

12) Různé
-

-

-

13) Závěr :

p. Půlpán informoval ZO o jednání s
z Agentury ochrany přírody a krajiny
ohledně prohlášení vzrostlých lip v katastru obce Velká Bukovina za památné stromy. Po
šetření na místě shledala
, že lípy nejsou vhodné k prohlášení za památné a bude
je vést v patrnosti jako stromy významné.
Dále p. Půlpán informoval o možnosti získání dotace na údržbu chráněné zeleně, na obnovení
památníku padlým v 1. světové válce, který stával v Malé Bukovině a o možnosti zanést do
mapy.cz studánku při komunikaci z Dolních Habartic do Malé Bukoviny a pramen za
„sušičkou“ ve Velké Bukovině.
Možnost financování projektu na obnovu nemovitosti č.p. 2 v Malé Bukovině z několika
dotačních titulů.

Jednání bylo ukončeno v 19 : 40 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Josef Pařez

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta

………………………………

