Zápis z jednání č. 7/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 2. 7. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Erika Kršková, Miroslav Půlpán

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o bod:

Rozpočtová změna č. 6/2018
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o bod: Rozpočtová změna
č. 6/2018
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o bod: Rozpočtová změna
č. 6/2018
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Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání





Starosta jednal s firmou JRK ČR s.r.o a s Novoborským dotačním centrem z.s. ohledně
kompostérů.
Na OÚ se dostavil
a seznámil starostu se svým pohledem na stav myslivosti a
Honebního společenstva Velká Bukovina.
Bylo doručeno Rozhodnutí o přidělení dotace SFDI na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
– úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“.
Starosta se zúčastnil šerpování budoucích školáků v Mateřské škole.

4) Dopravní obslužnost obce
Byla doručena odpověď z Odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje na žádost o
zavedení autobusového spoje Velká Bukovina – Česká Kamenice v tomto znění:
„Jak již bylo zmíněno při osobním jednání na obecním úřadě ve Velké Bukovině, funkci spádové školy plní
pro obec škola v Benešově nad Ploučnicí. Doprava dětí do a ze spádové školy je momentálně zajištěna
spoji linky 422, čímž je dikce školského zákona naplněna. Prodloužením spojů linky 422 z Kerhartic do

Velké Bukoviny a odtud do České Kamenice dojde k neúměrně velkému nárůstu jízdní doby a čas na
přechod dětí (nejen z Velké Bukoviny, ale ze všech obcí na trase linky) do školy v České Kamenici bude
zkrácen na minimum. Realizace uvedeného návrhu by nutně vedla ke stížnostem jak ze strany rodičů
ostatních dětí, tak i z vedení školy.
Pro vyjmenované důvody diskutovanou možnost prodloužení linky 422 z Kerhartic do Velké Bukoviny a
odtud do České Kamenice v současné době na žádném ze tří vytipovaných spojů realizovat nebudeme.“
Žádost o zavedení spoje bude podána opětovně, podpořena peticí občanů, kterou si dle informace
občané zajistí.
5) MŠ – úprava názvu ve školském rejstříku
Je třeba uvést do souladu názvy Mateřské školy ve veřejných rejstřících z důvodu čerpání dotací. Ve
školském rejstříku je evidovaný název „Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín“, stejně jako ve
Zřizovací listině, v obchodním rejstříku je MŠ evidovaná pod názvem „Mateřská škola Velká Bukovina,
příspěvková organizace“. Provést změnu ve školském rejstříku je administrativně méně náročné, proto
bude provedena zde. V této souvislosti je třeba provést změnu i ve Zřizovací listině MŠ.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Velká
Bukovina, okres Děčín, kterým se mění název na Mateřská škola Velká Bukovina, příspěvková organizace.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Velká
Bukovina, okres Děčín, kterým se mění název na Mateřská škola Velká Bukovina, příspěvková organizace.
6) Kompostéry
Firma JRK Česká republika s.r.o. oslovila obec s nabídkou kompostérů, které lze získat s příspěvkem
dotace ve výši 85% z výzvy č. 103 Operačního programu Životní prostředí. Žádost o dotaci lze podat do
konce července 2018. V obci proběhla anketa ke zjištění zájmu občanů o kompostéry na biologický
odpad z domácností, kdy byl anketní lístek doručen do všech domů i rekreačních stavení. Občané
v anketě projevili zájem o 185 ks kompostérů. Realizace akce je plánována na rok 2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 85 % na akci „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině" do
výzvy č. 103 Operačního programu Životní prostředí, včetně finanční spoluúčasti žadatele
b) uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině"
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-7/18: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 85 % na akci „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině" do
výzvy č. 103 Operačního programu Životní prostředí, včetně finanční spoluúčasti žadatele
b) uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Předcházení vzniku odpadů ve Velké Bukovině"
7) Nevymahatelné položky, vymahatelné položky
M. Půlpán žádá o rozšíření názvu bodu i o vymahatelné položky, dále se k návrhu nevyjádřil.
Při přezkoumání hospodaření byly kontrolory objeveny položky z minulých let ve výši 44.079,- Kč, dnes
již nevymahatelných a navrženo tyto položky odepsat usnesením zastupitelstva obce v celkové částce.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje odepsání nevymahatelných položek ve výši 44.079,-Kč.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje odepsání nevymahatelných položek ve výši 44.079,-Kč.
8) Rozpočtová změna č. 6/2018
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 6/2018. Celé znění rozpočtové
změny č. 6/2018 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 6/2018.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 6/2018.

9) Pouť 2018
Pouť se bude konat 22. září 2018. Jsou již podepsané smlouvy s vystupujícími kapelami.
10) Žádosti


Žádost ředitelky MŠ Velká Bukovina o schválení přijetí finančního daru od firmy Sauer Žandov, a.s. ve
výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy Sauer Žandov, a.s.
ve výši 5.000,- Kč.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-7/18: ZO schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy Sauer Žandov,
a.s. ve výši 5.000,- Kč.

.
 Žádost podnájemce prostor restaurace v č.p. 13, Velká Bukovina o snížení nájemného na 700,- Kč/měs.
Z důvodu vysokých nákladů na provoz a malého obratu by musel provozovnu uzavřít.
Vzhledem k uzavřené smlouvě o podnájmu na dobu určitou do 31. 7. 2018 bude vyhlášen nový záměr
pronájmu za stejných podmínek se sníženou minimální cenou nájmu 700,- Kč/měs. + energie. Tím bude
dána příležitost i ostatním zájemcům o pronájem a současný nájemce může předložit svou nabídku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu určených prostor objektu Velká Bukovina č.p. 13 za
následujících podmínek: minimální nájemné 700,- Kč/měsíc, uzavření nájemní smlouvy min. na 1 rok,
zachování provozu pohostinství po celou dobu nájmu.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-7/18: ZO schvaluje záměr pronájmu určených prostor objektu Velká Bukovina č.p. 13 za
následujících podmínek: minimální nájemné 700,- Kč/měsíc, uzavření nájemní smlouvy min. na 1 rok,
zachování provozu pohostinství po celou dobu nájmu.
15) Různé






Dotaz
na vlastnictví hřbitova v Malé Bukovině. Je zarostlý stromy, tmavý a vlhký.
Hřbitov je vlastnictvím Římskokatolické farnosti Malá Bukovina, obec Velká Bukovina jej má v nájmu do
roku 2025. Některé stromy budou pokáceny na podzim, jiné prořezány..
Na p.p.č. 150/3 k.ú. Malá Bukovina v soukromém vlastnictví se nachází poškozený strom. Předchozí
majitel na doporučení pokácení nereagoval. Nyní byla nemovitost prodána, bylo by vhodné doporučení
pokácet strom v období vegetačního klidu opakovat novým vlastníkům.
Zájezd na muzikál Muž se železnou maskou byl občany hodnocen kladně.

16) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 19 : 40 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

