Zápis z jednání č. 5/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 7. 5. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Roman Vojta
Erika Kršková, Miroslav Půlpán

Na úvod p. Půlpán navrhl rozšířit program jednání o bod:
 Dopravní obslužnost
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o bod Dopravní obslužnost.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-5/18: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o bod Dopravní obslužnost.
2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zahájení
Schválení programu jednání
Prezentace Agro Peca
Dopravní obslužnost
Informace od posledního zasedání
Ředitelka MŠ
Schválení závěrečného účtu za 2017
Rozpočtová změna č. 4/2018
Prodej pozemku p.p.č. 2702/3 v k.ú. Velká Bukovina
Žádosti
Různé
Závěr

Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-5/18: ZO schvaluje navržený program jednání.
3) Prezentace Agro Peca
, zástupci BPS Bukovina s.r.o., přišli seznámit zastupitele obce se záměrem rozšířit
výrobu BPS Bukovina s.r.o. o výrobu pelet. Jedná se o instalaci sušičky na vysoušení dřevěné štěpky a
dalších materiálů odpadním teplem vznikajícím při provozu bioplynové stanice do stávající haly tzv.
„cikánky“. Součástí zařízení je štěpkovač na větší množství hmoty, kde by bylo možné zpracovávat i
dřevní odpad obce. Prezentována byla i nabídka dodávky paliva (pelet) pro budovy obce zdarma a
prodeje občanům se slevou, to vše samozřejmě v případě realizace záměru, který podléhá stavebnímu
řízení.
4) Dopravní obslužnost
Ústní žádost přítomných občanů na zavedení autobusového spoje do České Kamenice v minimálním
rozsahu ranního školního spoje.
Starosta vznese požadavek na Odbor dopravy KÚÚK o zavedení cca tří spojů. Ranní a odpolední školní a
jeden dopolední (polední) do České Kamenice s návazností na odpolední školní zpět.

5) Informace od posledního zasedání














V objektu č.p. 13 ve Velké Bukovině (Pohostinství) byla provedena revize elektroinstalace. Na
sále ve 2.NP vyžaduje elektroinstalace okamžitou opravu. V případě neodstranění závad může
hrozit i zákaz používání.
Dle usnesení č. 3-2/17 byl zveřejněn záměr prodeje p.p.č. 142/1 k. ú. Velká Bukovina.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém jednání dne 23. 4. 2018 schválilo poskytnutí dotace
obci v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 ve výši 277 200,-Kč na projekt
„Oprava místní komunikace“.
Obci byla přidělena dotace z programu "Program 2018" v celkové výši 300 000,- Kč na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/12Z/2018 ze dne 23. 04. 2018 na pořízení DA
pro JSDH obce.
Byl dodán nový prvek na dětské hřiště v malé Bukovině (usnesení č. 8-3/18). Instalaci provedou
zaměstnanci obce.
Byla doručena cenová nabídka na dodání a instalaci automatického kotle na tuhá paliva
Varimatik VN45 na částku 174.013,-Kč do haly a kabin na hřišti.
Byla zaregistrována žádost do nadace Partnerství o příspěvek na výsadbu zeleně
Ve středu 9. 5. 2018 bude uzavřena smlouva s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG o právní
ochraně obce.
Byla podepsána kupní smlouva na dodávku dopravního hasičského automobilu v ceně 851.840,Kč vč. DPH s firmou Techsport, s.r.o. Brno.
V sobotu 26. 5. 2018 se bude konat taneční zábava „Kácení máje“. Hraje skupina U-STYLE.

6) Ředitelka MŠ
Ředitelka Mateřské školy žádá Zastupitelstvo obce o:
 schválení změny provozní doby MŠ Velká Bukovina na 6:00 – 15:30 hod.
Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu provozní doby MŠ Velká Bukovina na 6:00 – 15:30 hod.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 3-5/18: ZO schvaluje změnu provozní doby MŠ Velká Bukovina na 6:00 – 15:30 hod.
 schválení zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 300,-Kč/měs za dítě
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Velká Bukovina na 300,Kč/měs za dítě.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 1 zdržel se
Usnesení č. 4-5/18 ZO schvaluje zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Velká Bukovina na 300,Kč/měs za dítě.
7) Schválení závěrečného účtu za 2017
ZO bylo seznámeno se Závěrečným účtem obce Velká Bukovina za rok 2017. Dle výsledku přezkoumání
hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky a závažné chyby a nedostatky. Nebyla
zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 s výhradou.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-5/18: ZO Velká Bukovina schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 s výhradou.
8) Rozpočtová změna č. 4/2018
ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 4/2018. Celé znění rozpočtové změny č. 4/2018 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 4/2018.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-5/18: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 4/2018
9) Prodej pozemku p.p.č. 2702/3 v k.ú. Velká Bukovina
Žádost o prodej p. p. č. 2702/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina.
(záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 10. 4. do 26. 4. 2018 bez vznesených
připomínek)

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p. p. č. 2702/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Velká
Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 3 pro / 0 proti / 3 zdržel se.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. Bod bude odložen na další jednání ZO.
10) Žádosti
Žádné žádosti nebyly doručeny.
11) Různé


Dotaz M. Jonášové, proč byl pokácen strom u hřbitova ve Velké Bukovině.
Tento dotaz není první. Podle zbylého pařezu se zdá být strom zdravý, avšak v rozsoše dvou kosterních
větví ve výšce cca dvou metrů byl kmen vyhnilý a dutý (nafoceno jako příloha Rozhodnutí o povolení
kácení). V případě silného větru hrozilo rozlomení kmene a možnost způsobení škod na majetku, zdraví či
životech, za které by byla zodpovědná obec.

12) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 20 : 00 hod.

Roman Vojta
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

