Zápis z jednání č. 8/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 6. 8. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

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:

Prezentace firmy Daruma spol. s r.o.

Dotazy p. Půlpána

Rozpočtová změna č. 7/2018
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body: Prezentace firmy
Daruma spol. s r.o., Dotazy p. Půlpána, Rozpočtová změna č. 7/2018
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-8/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body: Prezentace firmy
Daruma spol. s r.o., Dotazy p. Půlpána, Rozpočtová změna č. 7/2018
2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Prezentace firmy Daruma spol. s r.o.
Informace od posledního zasedání
Dotazy p. Půlpána
Pouť 2018
Žádosti
Různé
Rozpočtová změna č. 7/2018
Závěr
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Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-8/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Prezentace firmy Daruma spol. s r.o.
Zástupce firmy Daruma spol. s r.o. představil multimediální informační panel DARUMA CITY
MULTIMEDIA a současně aplikaci pro mobilní telefony DARUMA Go. Firma Daruma spol. s r.o.
v současné době instaluje informační panel v České Lípě a zástupce firmy nabízí možnost prezentace
obce Velká Bukovina, která spadá do blízkého okolí, na tomto panelu. Prezentace trvá po dobu 2,5 roku
za cenu 9.600,- Kč bez DPH. Platba je rozdělena po celou dobu prezentace v poměru 60% - 20% - 20%.
Starosta nechal zastupitelům čas na promyšlení, zda nabídku přijmout.
4) Informace od posledního zasedání





Účetní
se zúčastnila kontroly na OSSZ v Děčíně. Kontrola proběhla za období od 1. 7.
2015 do 30. 6. 2018. Kontrolováno bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti
pojistného a v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.
Byla podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů do výzvy č. 103 Operačního programu
Životní prostředí.
15. 8. 2018 proběhne předání staveniště firmě VF SITE s.r.o. a tím započne akce „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci – úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“.








Od Lesní správy Česká Lípa jsme obdrželi povolení ke vstupu do lesa a vjezdu tří vozidel při
konání akce „Pohádkový les“.
Dle arboristického posudku je třeba neprodleně pokácet vzrostlou lípu na p.p.č. 140/1 k.ú.
Velká Bukovina nad dětským hřištěm. V blízkosti poškozeného stromu se nachází lípa ve
stejném stáří a podobné vitalitě. Po odstranění jedné lípy bude druhá lípa vystavena větru a
hrozí její vývrat. Na doporučení arboristy budou obě lípy pokáceny v týdnu 6. – 12. 8. 2018.
Probíhá jednání s majiteli p.p.č. 246/6, p.p.č. 247/5 a p.p.č. 127/3 k.ú. Velká Bukovina o
odprodeji parcel obci z důvodu narovnání právních vtahů. Na pozemcích se nachází komunikace
obce, přístupová cesta k nemovitostem soukromých vlastníků (bytovky na křižovatce).
Spoluvlastníků parcel je celkem sedm, od pěti již máme příslib prodeje. Ještě čekáme vyjádření
dvou zbývajících.
Po zkušenosti s havárií vodovodu v sobotu 4. 8. 2018, kdy byla potřeba informovat občany o
nastalé situaci, by bylo vhodné zvážit zavedení služby Info SMS k zasílání hromadných zpráv a
doporučit občanům oznámení čísla svého mobilního telefonu na OÚ.

5) Dotazy p. Půlpána
Zastupitel p. Půlpán žádal doplnění programu o dotazy, které zaslal e-mailem.
 Místostarosta nám dluží informace o převodu vodovodu na obec viz zápis 6/18.
Dle informace SVS zařízení infrastruktury v současné době neprodává ani bezplatně na obce
nepřevádí. Dříve byly vodovody ve vlastnictví obcí a v 90. letech je obce hromadně prodávaly
SVS. V našem okolí vodovod neprodala pouze obec Horní Habartice, která ho SVS dala pouze do
pronájmu a nedávno pronájem ukončila a provozuje ho sama. Převzala ho zpět v mnohem
lepším stavu, než je vodovod u nás. Poslední větší rekonstrukce vodovodní sítě ve Velké
Bukovině proběhla v roce 1963. Potrubí je z osinkocementu, část vedení z Velké do Malé
Bukoviny z oceli. Pouze pár částí v řádu desítek metrů je již v plastu. O stavu vodovodu mluvil
starosta i s montéry opravujícími havárii.
p. Půlpán doporučuje pravidelně žádat SVS o rekonstrukci vodovodní sítě.
 Minulé zastupitelstvo jsme odhlasovali odepsat ztrátu asi 40.000,- Kč, žádám o konkrétní částky
a za co?
Konkrétní částky a za co byly zastupiteli p. Půlpánovi sděleny. Dle zákona lze veřejně sdělit
pouze celkovou částku 44.079,-Kč. Část celkové částky jsou poplatky za svoz odpadů od roku
2007, část dluh za spotřebovanou vodu, část nedoplatek za prodej zařízení fitness z roku 2011.
 Řádné vysvětlení od místostarosty proč není na internetu zápis č. 7/18. Nařknout nás, že nic
neděláme, mu jde dobře. To, že pracujeme špatně, je vizitka vedení, které nás používá pouze
k hlasování a zajištění akcí.
Na minulé pouti bylo zjištěno, že kabel za 7.000,-, který měl místostarosta opatrovat, zmizel.
Celou situaci zachránil starosta, který koupil tuším za 5.000,- Kč kabel nový, aby mohla pouť
běžet. Já se ptám, kdo to zaplatí? Opět nám snížíte plat?
Plat zastupitelům nikdo nesnížil, proběhlo řádné hlasování všech zastupitelů, při kterém si výši
odměny schválili šesti hlasy ze sedmi (viz zápis 2/18). K hlasování nelze zastupitele používat,
neboť dle zákona o obcích mj. není zastupitel obce při výkonu mandátu vázán žádnými příkazy.
Účast na akcích obce je dobrovolná a
za kulturní komisi obvykle požádá
zastupitele o pomoc při zajištění akce. Ne všichni se vždy účastní.
Nikde není řečeno, že konkrétně místostarosta má opatrovat kabel. Kabel se ztratil během roku
mezi poutěmi a mohl ho odcizit kdokoli a kdykoli. Mohli to být i kolotočáři vzápětí po pouti, kdy
si při úklidu areálu nikdo nevšimne, že zrovna kabel chybí. Mohl se ztratit během roku, pokud je
např. jeden bývalý zaměstnanec obce problémový. V každém případě se na ztrátu přišlo až po
roce při další pouti.
Zveřejnění zápisu na internetu není zákonnou povinností. Zápis, který je nutno pořídit do 10
dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Od této doby
z důvodu informovanosti občanů bude zápis zveřejňován do 10 dnů.
 Co udělal místostarosta proto, aby se za čtyři roky od posledních voleb vybrala daň
z nemovitostí, které nemají do dnešního dne zkolaudováno, nemovitosti používají k bydlení či
rekreaci, dostali na to rok, aby dodali kolaudační rozhodnutí a řádně platili daň z nemovitostí.
Tady je únik peněz a ne brát jedněm z posledních občanů, kteří šli do zastupitelstva.
Obec Velká Bukovina nemá stavební úřad, ten je v Benešově nad Ploučnicí. Před více než rokem
proběhlo na popud obce jednání stavebního úřadu s občany v budově našeho Obecního úřadu,
aby nemuseli pozvaní dojíždět do Benešova n/Pl. Dle informace
stavebního úřadu, již má část pozvaných zkolaudováno. Další informace zašle písemně. Na

příštím jednání s nimi bude ZO seznámeno. Obecní úřad Velká Bukovina nemá přehled o
rozpracovanosti staveb, např. kdo požádal o prodloužení stavebního povolení atd.
Správcem daně z nemovitostí je finanční úřad a také v tomto případě nemá Obecní úřad
přehled o tom, kdo daně platí řádně a kdo ne.
6) Pouť 2018
Program pouti je již zhruba sestaven. Na pouti vystoupí: hudební skupina Argema, děti z naší MŠ,
mažoretky, Michal Tučný revival, hudební skupina Vltavín, Českolipští harmonikáři, Kabát revival, Rodeo
Malibu, dřevořezbář a další.
Úprava provozu v den pouti je odborem dopravy povolena (uzavírka komunikace Malá Bukovina – Velká
Bukovina a zákaz stání od začátku Malé Bukoviny ze směru od Dolních Habartic po začátek Karlovky od
Malé Bukoviny).
Na zajištění pořádku především u atrakcí bude objednána bezpečnostní agentura, zajištěna zdravotnická
služba. Starosta ve spolupráci s p. Půlpánem zakoupí pilíř pro elektrickou přípojku, p. Půlpán na dohodu
o provedení práce provede osazení pilíře.
7) Žádosti



Žádost na odprodej části p.p.č. 2679/1 k.ú. Velká Bukovina. Bude zveřejněn záměr prodeje dle
usnesení č. 3-2/17.
P.p.č. st.142/1 k.ú. Velká Bukovina, o kterou zájemci z důvodu ceny 31.000,- Kč stanovené
znaleckým posudkem ztratili zájem, bude za tuto cenu nabídnuta dále k prodeji.
2
V souvislosti také s tímto případem padl návrh na vytvoření pevného ceníku pozemků za m , aby
zájemci o koupi věděli ještě před podáním žádosti o odprodej, jakou cenu za pozemek zaplatí.

8) Různé








Během srpna v nejbližších dnech začne plánovaná oprava vybraných komunikací ve vlastnictví obce. Ve
Velké Bukovině p.p.č.2661/5, od silnice k č.p. 115
, Malá Bukovina p.p.č.883/3
Karlovka p.p.č.2776/1
k rybníku).
p. Půlpán připomíná, že by opravu potřebovala i cesta v Karlovce od
Opravu potřebuje víc cest v celé obci Velká Bukovina. Z finančních důvodů je třeba opravy plánovat a
realizovat postupně.
Pokud odbor dopravy nechce povolit instalaci zpomalovacího semaforu v Karlovce a informační
rychlostní radar nebyl doporučen, zkusíme se dotázat na možnost úsekového měření rychlosti.
Poděkování ředitelky MŠ a pochvala zaměstnancům obce za vymalování v MŠ.
Upozornit Letní dětský tábor na možnost vzniku požárů při rozdělávání ohňů.
Hlavní vedoucí tábora již byla upozorněna. Zákaz rozdělávání ohňů v Ústeckém kraji nebyl do dnešního
dne vyhlášen.
Starosta byl pověřen jednáním s vedením tábora o podmínkách a výši ceny pronájmu pro příští roky.

9) Rozpočtová změna č. 7/2018
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 7/2018 (faktura za administraci
žádosti o dotaci na kompostéry, na účet byly připsány peníze z dotace na hřbitovní zeď). Celé znění
rozpočtové změny č. 7/2018 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 7/2018.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-8/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 7/2018.
10) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 20 : 12 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

