Zápis z jednání č. 4/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 3. 4. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

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

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o body:
Rozpočtová změna č. 2/2017
Výběrové řízení na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o body: Rozpočtová změna č. 2/2017 a
Výběrové řízení na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-4/17: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o body: Rozpočtová změna č. 2/2017 a
Výběrové řízení na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.

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

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Dotace MV – GŘ HZS „Dopravní automobil pro JSDH“
Rozpočtová změna č. 2/2017
Výběrové řízení na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-4/17: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO








V úterý 14. 3. 2017 se uskutečnilo v zasedací místnosti OÚ Velká Bukovina veřejné ústní jednání se
schůzkou pozvaných o umístění stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – úprava křižovatky sil.
II/263 a sil. III/2637“.
Proběhlo jednání se zástupkyní České pošty, s.p. o trvalé změně provozní doby pobočky ČP, s.p. Velká
Bukovina. Od 1. 4. 2017 bude trvale otevřeno pouze v odpoledních hodinách od 14:30 – 16:30 hod.
V pátek 10. 3. 2017 se místostarosta obce Roman Vojta zúčastnil nařízeného ústního jednání ve
správním řízení na Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze, ohledně pořízení kamerového systému
na střežení majetku obce před poškozováním vandaly. Závěrem řízení je rozhodnutí monitorování
veřejných prostranství (dětská hřiště, hřbitovy,…) v budoucnu řešit uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
s Městem Benešov nad Ploučnicí o poskytování služeb Městské policie.
Na Úřad práce v Děčíně byla podána Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
k umístění šesti uchazečů o zaměstnání.
Na základě usnesení č. 3-2/17 byl na úřední desce zveřejněn záměr prodeje p.p.č. 58/1, ostatní plocha
2
2
(147 m ), záměr prodeje části p.p.č. 2647/1, ostatní komunikace (cca 300 m ) a záměr pronájmu části
2
p.p.č. 33/1, manipulační plocha (270 m ) vše v k.ú. Velká Bukovina.







Ve středu 5. 4. 2017 proběhne kontrolní prohlídka objektu Malá Bukovina č.p. 90 (bývalý mlýn)
svolaná Stavebním úřadem v Benešově nad Ploučnicí. Účelem kontrolní prohlídky je zjištění aktuálního
stavebně technického stavu budovy.
Ve čtvrtek 6. 4. 2017 budou spuštěny nové internetové stránky Obce Velká Bukovina, jejichž
poskytovatelem je firma Galileo Corporation s.r.o.
Byly osloveny tři firmy k podání cenové nabídky na opravu části komunikace v Malé Bukovině u č.p. 51
a části u č.p. 66
Byla doručena nabídka společnosti Český varhanní festival na konání varhanního koncertu v kostele
Svatého Václava v Malé Bukovině. Kritériem pro konání koncertu je umělecká a historická hodnota
varhan, nacházejících se v místě. Proběhne jednání o termínu konání koncertu.

4) Dotace MV – GŘ HZS „Dopravní automobil pro JSDH“
MV – GŘ HZS ČR vyhlásilo zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018. Pro Obec Velká Bukovina je vhodný Podprogram
2 – pořízení nového dopravního automobilu. Dotace je poskytována ve výši 50% z celkových nákladů
akce v běžném roce, maximálně však do výše 450.000,- Kč. Příjem žádostí o dotace je stanoven do
31. 5. 2017. Informace o výsledku podané žádosti o dotaci je předpokládána v listopadu – prosinci
2017 a vlastní pořízení DA by tak bylo realizováno v roce 2018.
V předchozích letech vyhlásil Ústecký kraj Program na podporu nové techniky pro jednotky SDH.
Dle podmínek tohoto Programu v minulosti poskytl ÚK dotaci ve výši min. 100.000,- a max. 300.000,Kč žadatelům, kterým byla přidělena dotace MV – GŘ HZS ČR. Vyhlášení Programu zveřejnil ÚK vždy
začátkem příslušného roku. Tyto dvě dotace lze sloučit.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace
MV – GŘ HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018, podprogram 2 pořízení nového dopravního automobilu, včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 50%.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-4/17: ZO Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace
MV – GŘ HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018, podprogram 2 pořízení nového dopravního automobilu, včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 50%.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem
z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace MV – GŘ HZS
ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018, podprogram 2 - pořízení nového
dopravního automobilu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-4/17: ZO pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy s Novoborským dotačním
centrem z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace MV –
GŘ HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018, podprogram 2 - pořízení
nového dopravního automobilu.
5)

Rozpočtová změna č. 2/2017
ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 2/2017. Celé znění rozpočtové změny č. 2/2017 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 2/2017
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-4/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 2/2017

6)

Výběrové řízení na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“
ZO bylo seznámeno s návrhem zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-4/17: ZO schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Hřbitovní zeď Malá
Bukovina“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-4/17: ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Hřbitovní zeď
Malá Bukovina“.
7) Žádosti


Žádost ředitelky MŠ Velká Bukovina o schválení použití rezervního fondu k nákupu nábytku do MŠ
v hodnotě 24.119,- Kč a na montáž okenních žaluzií v hodnotě 4.252,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje použití rezervního fondu k nákupu nábytku do MŠ v hodnotě 24.119,- Kč
a na montáž okenních žaluzií v hodnotě 4.252,- Kč.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-4/17: ZO schvaluje použití rezervního fondu k nákupu nábytku do MŠ v hodnotě 24.119,Kč a na montáž okenních žaluzií v hodnotě 4.252,- Kč.

8) Různé











Zasedání ZO navštívil kronikář obce Velká Bukovina
a seznámil zastupitele se
současným vedením obecní kroniky.
Starosta, společně s odborníkem v oboru stavebnictví, provedl prohlídku budovy č.p. 13 ve Velké
Bukovině (Pohostinství U Karbouse) s uspokojivým výsledkem. Starosta navrhuje odkoupení budovy do
majetku obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení budovy č.p. 13, která je součástí p.p.č. st.170 v k.ú. Velká
Bukovina (Pohostinství U Karbouse) za max. částku 1,000.000,- Kč a související poplatky a pověřuje
starostu jednáním o podmínkách prodeje.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-4/17: ZO schvaluje odkoupení budovy č.p. 13, která je součástí p.p.č. st.170 v k.ú. Velká
Bukovina (Pohostinství U Karbouse) za max. částku 1,000.000,- Kč a související poplatky a pověřuje
starostu jednáním o podmínkách prodeje.
Starosta navrhuje zpoplatnit půjčování pivních setů (lavice a stoly) v majetku obce a navrhuje stanovit
půjčovné za jeden set 50,- Kč / den a vratnou zálohu 500,- Kč, ze které bude popř. odečteno půjčovné
při překročení sjednané doby zápůjčky. Nikdo nevznesl jiný návrh.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zpoplatnění půjčování pivních setů (lavice a stoly) a stanoví půjčovné za
jeden set 50,- Kč / den a vratnou zálohu 500,- Kč, ze které bude popř. odečteno půjčovné při
překročení sjednané doby zápůjčky.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-4/17: ZO schvaluje zpoplatnění půjčování pivních setů (lavice a stoly) a stanoví
půjčovné za jeden set 50,- Kč / den a vratnou zálohu 500,- Kč, ze které bude popř. odečteno půjčovné
při překročení sjednané doby zápůjčky.
pí. Kršková upozornila na průsak vody do komunikace na p.p.č. 873/17 u č.p. 68 v Malé Bukovině.
Nelze poznat, jestli jde o průsak z přilehlého rybníčku, nebo vodovodního řadu.
p. Půlpán sdělil informace o stromech, na které bylo vydáno povolení ke kácení.
p. Půlpán sdělil informace o nainstalování stmívacích spínačů do ovládání veřejného osvětlení ve všech
třech částech obce.

9) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 20 : 25 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

