Zápis z jednání č. 10/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 4. 9. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Jiřina Kavková, Erika Kršková, Jaroslav Kucharovič,
Josef Pařez, Miroslav Půlpán, Roman Vojta
Martina Jonášová omluvena

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Josef Pařez, Miroslav Půlpán

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

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Pohádkový les
Pouť 2017
Rozpočtová změna č. 6/2017
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-10/17: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO













Na vědomí obci Velká Bukovina byla doručena informace od Stavebního úřadu Benešov n/Pl o
nesplnění lhůty ke zjednání nápravy závad objektu Malá Bukovina č.p. 90 (bývalý mlýn) ve lhůtě do
31.8. 2017 ze strany majitele. Dále bude řešeno uložením pokuty majiteli, již bez účasti a informování
Obce Velká Bukovina.
Ke dni 31. 8. 2017 ukončila Česká pošta s.p. provozování pobočky ve Velké Bukovině a současně
k tomuto dni podala výpověď z nájmu nebytových prostor. V této souvislosti vyhlásil starosta obce dle
usnesení ZO č. 3-2/17 záměr pronájmu nebytových prostor, upřednostněni budou zájemci o nájem,
nabízející poštovní služby.
GŘ HZS zveřejnilo seznamy schválených žádostí o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH.
Obci Velká Bukovina byla dotace přidělena v celé požadované výši 450.000,- Kč. Před pořízením
automobilu ještě počkáme na případné vyhlášení dotace Ústeckého kraje.
Akce Oprava hřbitovní zdi Malá Bukovina úspěšně probíhá.
V úterý 5. 9. 2017 proběhne na OÚ schůzka s dotačním manažerem
a projektantem akce
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – úprava křižovatky silII/263 a sil.III/2637“, na které bude
dohodnut další postup ohledně vydání stavebního povolení a náledného podání žádosti o dotaci.
V termínu 3. 7. – 10. 7. 2017 proběhlo kontrolní měření hustoty dopravy a rychlosti projíždějících
vozidel na silnici č. II /263 v místní části Karlovka. Statistická data ukazují, že po silnici projede obcí
denně průměrně 1658 vozidel všech kategorií (motocykly, OA, NA). Tento počet je rovnoměrně
rozložen pro oba směry (50% od Č.K. a 50% od V.B.). Rychlost 55 km/hod překračuje 57% projíždějících
vozidel a podíl rychle jedoucích vozidel v obou směrech je opět rozložen stejnoměrně (cca 50%).
Radarem bylo zachyceno i vozidlo projíždějící obcí rychlostí 112 km/hod.
Firma Sauer Žandov a.s. provede sponzorským darem opravu plotu u MŠ včetně dodání materiálu.

4) Pohádkový les
Akce Pohádkový les se vydařila, dešťové přeháňky se v poslední chvíli umoudřily. Akce se zúčastnilo
cca 60 soutěžících dětí.

5) Svatováclavská pouť 2017
Program je již připraven, vytisknutí plakátů bylo zadáno firmě
V pátek 29. 9.
od 18:00 hod se koná v kostele koncert. Předběžný odhad nákladů na pouť cca 210.000,- Kč, parkovné
se letos navyšuje na 50,- Kč, v noci ze soboty na neděli zůstane rozsvíceno VO po celou noc včetně
osvětlení kostela. Před poutí bude přerušena oprava hřbitovní zdi a proveden úklid. Práce budou
pokračovat opět na jaře 2018.
6) Rozpočtová změna č. 6/2017
ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 6/2017. Celé znění rozpočtové změny č. 6/2017 je
přílohou zápisu. Rozpočtová změna byla vyvolána především neplánovaným nákupem třetího
kontejneru na odpad.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 6/2017.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-10/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 6/2017.
7) Žádosti




Žádost ředitelky MŠ Velká Bukovina o schválení použití rezervního fondu k nákupu nového koberce do
herny MŠ v hodnotě 8.964,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje použití rezervního fondu k nákupu nového koberce do herny MŠ
v hodnotě 8.964,- Kč.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-10/17: ZO schvaluje použití rezervního fondu k nákupu nového koberce do herny MŠ
v hodnotě 8.964,- Kč.
Žádost o odprodej části p.p.č. 2651/2, ostatní plocha – komunikace, k.ú. Velká Bukovina.
Starosta nevyužil svého pověření zveřejnit záměr prodeje bez rozhodnutí ZO (us. č. 3-2/17) a nechává
hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2651/2, ostatní plocha – komunikace, k.ú.
Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 0 pro / 6 proti / 0 zdržel se.
ZO nemá záměr prodat p.p.č. 2651/2, ostatní plocha – komunikace, k.ú. Velká Bukovina ani její část.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

8) Různé











Termín dalšího jednání zastupitelstva obce bude 25. 9. 2017 od 18:00
Dotaz p. Půlpána na řešení nástupní plochy u autobusové zastávky v Karlovce.
 Bude řešeno během měsíce září.
Dotaz p. Půlpána na řešení plechového přístřešku u zastávky autobusu v Malé Bukovině u křížku.
 Bude řešeno v rozpočtu na rok 2018.
Dotaz p. Půlpána na řešení odtoku kanalizační vpusti u bývalé prodejny Jednoty v Malé Bukovině.
 Bude řešeno během měsíce září.
Návrh p. Krškové na pořízení mikrovlnné trouby a doplnění nádobí na hřiště. Upozornění na kapající
vodu z průtokového ohřívače vody do rozdvojky v el. zásuvce.
Výnos z pronájmu areálu hřiště provozovateli letního dětského tábora bude investován zpět do oprav
budovy v areálu hřiště. ZO po vzájemné dohodě navrhuje nejdříve investovat do opravy (výměny)
rozvodů elektrického proudu a vody v hale a kuchyni. Starosta zajistí návrh od elektrikáře a instalatéra.
Bankovní poradce Komerční banky, a.s. navrhuje změnu účtu KB Dluhopisový na Konzervativní
portfolio fondů. Dluhopisový fond má v současnosti hodnotu 259.850,- Kč. Od jeho založení došlo
k jeho zhodnocení o 48.073,- Kč.
p. Vojta navrhuje zrušení KB Dluhopisového účtu, převodu finančních prostředků na běžný účet a
využití finančních prostředků pro současné potřeby obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení KB Dluhopisového účtu a pověřuje starostu zrušením účtu.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 1 zdržel se
Usnesení č. 4-10/17: ZO schvaluje zrušení KB Dluhopisového účtu a pověřuje starostu zrušením účtu.
nabízí obci k prodeji kulečník z pohostinství za cenu 20.000,- Kč. Po domluvě ZO vyplynulo,
že obec v dohledné době pohostinství provozovat nebude, z toho důvodu o kulečník nemá zájem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zakoupení kulečníku za cenu 20.000,- Kč.
Průběh hlasování: 0 pro / 6 proti / 0 zdržel se
ZO nemá zájem o koupi kulečníku. K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.





30. 8. 2017 po obdržení výpovědi nájmu nebytových prostor ze strany České pošty s.p. byl zveřejněn
na úřední desce obce záměr pronájmu těchto prostor v budově OÚ. Starosta navrhuje podmínky
dalšího pronájmu těchto prostor následovně: nájemné ve výši 500,- Kč/měs. a pronájem na dobu
neurčitou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podmínky pronájmu nebytových prostor v 1.NP budovy OÚ Velká
2
Bukovina o rozloze 32, 80 m na adrese Velká Bukovina 178: nájemné ve výši 500,- Kč/měs. a pronájem
na dobu neurčitou.
Průběh hlasování: 5 pro / 1 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 5-10/17: ZO schvaluje podmínky pronájmu nebytových prostor v 1.NP budovy OÚ Velká
2
Bukovina o rozloze 32, 80 m na adrese Velká Bukovina 178: nájemné ve výši 500,- Kč/měs. a pronájem
na dobu neurčitou.
Informace ředitelky MŠ
o zapáchajících odpadech v MŠ.
 Navrženo nechat vyvézt septik, v případě přetrvávajících obtíží prověřit instalatérem.

10) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 55 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Josef Pařez
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

