Zápis z jednání č. 13/16 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 21. 12. 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Miroslav Půlpán, Josef Pařez

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Rozpočet obce na rok 2017
Domácí ČOV
Oprava účetních chyb z let minulých
Různé
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-13/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
3) Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce Velká Bukovina na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný ve výši 7,147.091,- Kč na straně
příjmů i výdajů (zveřejněno na úřední desce od 6. 12. do 21. 12. 2016 bez námitek)
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Velká Bukovina na rok 2017.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-13/16: ZO schvaluje rozpočet obce Velká Bukovina na rok 2017.
4) Domácí ČOV
Při jednání s projektantem a dalším postupném zpracování podkladů k podání žádosti o podporu
z výzvy SFŽP č. 11/2016, jejímž cílem je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod
z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen
„DČOV“), vyšly najevo nové nejasné skutečnosti ohledně podmínek výzvy. Dále především z důvodu
časové náročnosti zpracování projektu a termínů k vyjádření dotčených orgánů je nerealizovatelné
podání žádosti o podporu do nejzazšího termínu 30. 11. 2017.
Z důvodu vyskytnutí nových skutečností se ZO Velká Bukovina rozhodlo zastavit projekt DČOV Velká
Bukovina a dále v něm nepokračovat. Ohledně možnosti poskytnutí příspěvku občanům na pořízení
DČOV budou probíhat další jednání.
Návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 12-10/16 týkající se podání žádosti o poskytnutí podpory v
rámci Národního programu Životní prostředí – Výzva č. 11/2016.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-13/16: ZO revokuje usnesení č. 12-10/16 týkající se podání žádosti o poskytnutí podpory
v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzva č. 11/2016.
5) Oprava účetních chyb z let minulých
ZO bylo seznámeno účetní p. Zrníkovou s účetními chybami z let minulých, které byly nalezeny při
kontrole.
Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu účetních chyb z let minulých.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-13/16: ZO schvaluje opravu účetních chyb z let minulých.

6) Různé






p. Půlpán zajistil Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN s ČEZ Prodej, s.r.o. pro
objekt č.p. 2. Malá Bukovina.
p. Půlpán předal OÚ ke schválení prošetřené žádosti o povolení kácení dřevin.
Ústní žádost o umístění svítidla VO u komunikace na p.p.č. 2671 k.ú. Velká Bukovina. Místním šetřením
nebylo shledáno opodstatnění požadavku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje umístění svítidla VO u komunikace na p.p.č. 2671 k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 0 pro / 7 proti / 0 zdržel se.
ZO zamítlo umístění dalšího svítidla VO u komunikace na p.p.č. 2671 k.ú. Velká Bukovina.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
Ústní žádost o umístění dopravního zrcadla u výjezdu na komunikaci III/2637 od nemovitosti č.p. 40
Velká Bukovina.
Návrh usnesení: ZO schvaluje instalaci dopravního zrcadla u výjezdu na komunikaci III/2637 od
nemovitosti č.p. 40 Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 0 pro / 7 proti / 0 zdržel se.
ZO zamítlo instalaci dopravního zrcadla u výjezdu z nemovitosti soukromého vlastníka. Zrcadlo je
možné instalovat u komunikace ve vlastnictví obce, sloužící dopravě v obci.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

7) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 17 : 53 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez
ověřovatel zápisu

………………………………

