Zápis z jednání č. 12/16 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 5. 12. 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 18:00 hodin a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Erika Kršková, Roman Vojta

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Domácí ČOV
Novela zákona o rušení nočního klidu
Veřejnoprávní smlouva (přestupková agenda)
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Rozpočtová změna č. 8/2016
Inventarizace
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-12/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:


Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 10. 2016
Příjmy
6,276.390,98 Kč
Výdaje
4,662.602,72 Kč
Rozdíl
1,613.788,26 Kč

94,06%
70,34%



Stav finančních prostředků ke dni 30. 11. 2016:
KB
3,309.547,45 Kč
ČSOB
647.391,16 Kč
ČNB
112.066,09 Kč
Pokladna
99.500,00 Kč



Byla uzavřena smlouva na zimní údržbu komunikací s panem
st. za stejných podmínek,
jako v předchozích letech.
Naplánovaný vánoční koncert v kostele na 26. nebo 27. 12. Termín bude upřesněn dle možností
účinkujících.
Kulturní komise zajistila zájezd do divadla Radka Brzobohatého na muzikál Cyrano. Termín sobota
11. 2. 2017 od 15:00 hod., odjezd z křižovatky Velká Bukovina ve 12:00 hod. Cena vstupenky 550,- Kč.
Možnost zakoupení vstupenky v podatelně OÚ.




4) Domácí ČOV
Do 30. 11. bylo na OÚ zaregistrováno 118 ks Souhlasu s realizací projektu DČOV, které se týkají 362
obyvatel, což je 75% trvale přihlášených. Obec tedy splňuje podmínku připojení min. 30% EO.
Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektu, který je přílohou žádosti o
příspěvek.
5) Novela zákona o rušení nočního klidu
S účinností od 1. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 204/2015 Sb., který mimo jiné novelizuje i
ustanovení § 47 zákona o přestupcích. V ustanovení § 47 odst. 6, je stanoveno, že: „Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné
případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“. Stanovení kratší nebo žádné doby nočního klidu tak bude
od 1. října 2016 možné pouze přímo obecně závaznou vyhláškou, nikoliv rozhodnutím určeného
orgánu obce na jejím základě.
Doba nočního klidu byla definována již v zákoně č. 200/1990 Sb., který je stále v platnosti a porušování
doby nočního klidu je přestupkem. Novelou § 47 zákona o přestupcích byly pouze upraveny pravomoci
obce, za jakých podmínek lze upravit (zkrátit) dobu nočního klidu. Pro obyvatele se novelizací nic
nemění. ZO projednalo novelu zákona a k tomuto bodu nepřijalo usnesení.
6) Veřejnoprávní smlouva (přestupková agenda)
Předsedající seznámil ZO s návrhem Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové
agendy, podaným smluvní stranou Město Benešov nad Ploučnicí. Navržená změna článku III. odst. 1 se
týká zvýšení úhrady za každý vyřízený přestupkový případ z částky 700,- Kč na 2000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy,
podanou smluvní stranou Město Benešov nad Ploučnicí.
Průběh hlasování: 0 pro / 7 proti / 0 zdržel se.
ZO zamítá přijetí Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy. K tomuto
bodu nebylo přijato usnesení.
7) Návrh rozpočtu obce na rok 2017
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2017.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2017.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-12/16: ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2017.
8) Rozpočtová změna č. 8/2016
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 8/2016. Celé znění rozpočtové změny
č. 8/2016 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 8/2016
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-12/16: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 8/2016
9) Inventarizace
Starosta obce vydává plán inventur pro rok 2016 – 2017. Byla jmenována inventarizační komise.
10) Žádosti




SH ČMS – SDH Velká Bukovina žádá o finanční dar 3.000,- Kč jako příspěvek na konání Mikulášské
nadílky pro děti a bezplatné zapůjčení haly na hřišti pro konání akce dne 10. 12. 2016.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 3.000,- Kč a bezplatné zapůjčení haly na
hřišti SH ČMS – SDH Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-12/16: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 3.000,- Kč a bezplatné zapůjčení haly na
hřišti SH ČMS – SDH Velká Bukovina.
ČMSCHPH – MO Velká Bukovina žádá o poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč na podporu činnosti
pro rok 2017.



Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč ČMSCHPH – MO Velká Bukovina
na podporu činnosti v roce 2017..
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-12/16: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč ČMSCHPH – MO Velká
Bukovina na podporu činnosti v roce 2017.
ZŠ Horní Police, p.o. žádá o poskytnutí finančního daru 10.000,- na podporu činnosti školy v období
XII./2016 – VI./2017.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč ZŠ Horní Police na podporu
činnosti školy v roce 2017.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-12/16: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč ZŠ Horní Police na podporu
činnosti školy v roce 2017.

11) Různé


Proběhlo rozsvícení vánočního stromu. Na akci byly kladné ohlasy, starosta přečetl děkovný dopis od
, vystupující zpěvačky, která chválila milé lidi a také šikovnost a profesionalitu zvukaře p.



ZO bylo seznámeno s návrhem ceníku pronájmu haly na hřišti Velká Bukovina. Ceník je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ceník pronájmu haly na hřišti Velká Bukovina s platností od 1. 12. 2016.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-12/16: ZO schvaluje ceník pronájmu haly na hřišti Velká Bukovina s platností od 1. 12.
2016.
Na OÚ Velká Bukovina bylo nahlášeno nepovolené kácení dřevin v Karlovce. Záležitost bude předána
k šetření AOPK.
ZO bylo seznámeno s dopisem
ohledně špatného stavu komunikace na p.p.č. 2776 k.ú.
Karlovka, způsobeného těžkou technikou při stavbě nového RD. Současně
žádá o
umístění svítidla VO k jeho nemovitosti.
Ohledně stavu komunikace poškozované při stavbě RD již jednou proběhlo na OÚ jednání se
stavbyvedoucím a bylo přislíbeno průběžné čištění a zpevňování komunikace stavební firmou. Bude
vyvoláno nové jednání. Komunikace na p.p.č. 2775/1 k.ú. Karlovka pro účely stavby využívána není.
Po projednání ZO neschvaluje vytvoření nové větve vedení VO a umístění svítidla VO k nemovitosti
č.e.52.
p. Půlpán předal OÚ ke schválení 3 prošetřené žádosti o povolení kácení dřevin.






11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 20 : 00 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

