Zápis z jednání č. 2/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 5. 2. 2018 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

2) Schválení programu jednání:
1)
Zahájení
2)
Schválení programu jednání
3)
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
4)
Odměny zastupitelů obce
5)
Nabídka převodu částí nemovitých věcí
6)
Žádosti
7)
Různé
8)
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-2/18: ZO schvaluje navržený program jednání.
3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO













Byla podána žádost o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018, oblast
podpory 2 - Chodníky a komunikace ve výši 315.000,- Kč. Celkové minimální předpokládané
náklady projektu na opravu komunikací i se spoluúčastí obce jsou 420.000,-. Do projektu jsou
zahrnuty komunikace pouze na pozemcích ve vlastnictví obce: Velká Bukovina p.p.č.2661/5, od
silnice směrem k č.p. 120
Malá Bukovina p.p.č.883/3
Karlovka p.p.č.2776/1
Realizace projektu je vázána na
přidělení dotace. V případě neúspěchu žádosti budou opravy provedeny pouze v omezeném
rozsahu dle rozpočtu obce.
Byla podána žádost o dotaci z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého
kraje na nákup nového dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč. Částka 450.000,- Kč již byla
obci přidělena v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“. Celkové
plánované náklady projektu jsou 900.000,- Kč. Zbývající část ceny dopravního automobilu bude
uhrazena z rozpočtu obce.
Byla podána žádost o dotaci ve výši 85 % na akci "Chodník a přechod pro chodce v obci Velká
Bukovina“ do opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury České republiky.
Byla podána žádost o dotaci ve výši 70% na akci „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“
do Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky.
Byla podána žádost o dotaci ve výši 70% na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ do
Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky.
Stále probíhá rekonstrukce haly na hřišti. V současnosti jsou to topenářské práce a zaměstnanci
obce dokončují zednické práce. Bylo zvětšeno výdejní okénko z kuchyně.
Starosta se zúčastnil porady se starosty na Magistrátu města Děčín se zaměřením na řešení
krizových situací a také na téma GDPR.
V sobotu 3. 2. proběhlo v zasedací místnosti OÚ vítání občánků. Bylo přivítáno osm dětí
narozených v roce 2017.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla 6. 1. 2018. Celkový výtěžek činí 14.581,- Kč což je o 2.709,Kč více než v roce 2017. Rozděleno podle částí obce: Malá Bukovina + Karlovka 8.212,-Kč a
Velká Bukovina 6.369,- Kč. V římskokatolické farnosti Srbská Kamenice se vybralo celkem
177.394,- Kč. Za celou Litoměřickou diecézi se nashromáždilo 2,901.608,- Kč. Tato suma byla

dále zaslána na účet celostátní. Výnos celostátní Tříkrálové koledy činí 112,2633.1203,- Kč plus
výtěžek Tříkrálového koncertu (pomocí DMS) 1,823.831,- Kč, celkem tedy 114,086.951,- Kč. Z
celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využívá na své projekty vaše
diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % pokrývá režii sbírky. Informace čerpány z www.trikralovasbirka.cz.
4) Odměny zastupitelů obce
R. Vojta předkládá návrh na změnu stanovení odměn neuvolněným členům ZO:
Dne 1. 1. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, které podstatným způsobem změnilo dosavadní systém stanovení
odměn neuvolněným členům zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že touto změnou došlo ke značnému
navýšení maximální částky odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a tím pádem i
zvýšeného čerpání z dotčené položky rozpočtu obce, navrhuji revokaci usnesení č. 5-4/15 a us. č. 6-4/15 a
přijetí stanovení částky odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZO v nové výši.
Při podání návrhu vycházím z předpokladu, že žádný občan nekandiduje ve volbách do zastupitelstva
obce za účelem finančního zisku, ale z důvodu možnosti podílet se na řízení své obce k jejímu prospěchu.
Taktéž vycházím z osobní zkušenosti s prací neuvolněného zastupitele a člena výboru zastupitelstva.
Navrhovaná částka odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.230,- Kč
za měsíc je maximální částkou odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí
dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina revokuje usnesení č. 5-4/15 a us. č. 6-4/15 a
stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.230,- Kč za měsíc
bez ohledu na výkon funkce ve výboru, komisi, nebo zvláštního orgánu obce. Souhrnná odměna za
výkon funkce nebude poskytována. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a
v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení
slibu.
Průběh hlasování: 2 pro / 3 proti / 2 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
M. Půlpán předkládá návrh zachovat odměny neuvolněným členům ZO dle usnesení č. 5-4/15 a us. č.
6-4/15 až do konce volebního období současného zastupitelstva obce.
Průběh hlasování: 1 pro / 3 proti / 3 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
M. Půlpán předkládá návrh revokovat usnesení č. 6-4/15 a odměny neuvolněným členům ZO zachovat
dle usnesení č. 5-4/15.
Průběh hlasování: 2 pro / 3 proti / 2 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
J. Kucharovič předkládá návrh nejdříve revokovat usnesení č. 5-4/15 a us. č. 6-4/15 a poté stanovit
novou výši odměn.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina revokuje usnesení č. 5-4/15 a us. č. 6-4/15.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-2/18: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina revokuje usnesení č. 5-4/15 a us. č. 6-4/15.
R. Vojta předkládá návrh stanovit odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 24.593,- Kč, tedy 0,6 násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému
členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina stanovuje odměnu za výkon funkce starosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.593,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 zdržel se.
Usnesení č. 3-2/18: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina stanovuje odměnu za výkon funkce starosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.593,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení.
J. Kucharovič předkládá návrh stanovit odměny neuvolněným členům ZO takto: neuvolněný člen ZO –
předseda výboru, komise, nebo zvláštního orgánu obce 1.700,- Kč/měs., člen výboru, komise, nebo
zvláštního orgánu obce 1.500,- Kč/měs., neuvolněný člen mimo starosty 1.230,- Kč/měs.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
 předseda výboru, komise, zvláštního orgánu obce: 1.700,- Kč
 člen výboru, komise:
1.500,- Kč
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.230,- Kč
Souhrnná odměna za výkon funkce nebude poskytována. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný
mandát) ode dne složení slibu.
Průběh hlasování: 6 pro / 1 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-2/18: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
 předseda výboru, komise, zvláštního orgánu obce: 1.700,- Kč
 člen výboru, komise:
1.500,- Kč
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.230,- Kč
Souhrnná odměna za výkon funkce nebude poskytována. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný
mandát) ode dne složení slibu.
5) Nabídka převodu částí nemovitých věcí
Krajský úřad Ústeckého kraje předložil Obci Velká Bukovina nabídku bezúplatného převodu (daru)
nemovitých věcí – částí pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje, na kterých se dle skutečného zaměření
geometrickým plánem č. 382-135/2017 nacházejí obecní prostory a zeleň obce Velká Bukovina.
2
2
Jedná se o pozemek p. č. 2686/2 o výměře 137 m a pozemek p. č. 2797/2 o výměře 372 m oddělených
geometrickým plánem č. 382-135/2017 z původních pozemků.
2
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí daru nemovitých věcí p.p.č. 2686/2 o výměře 137 m , ostatní
2
plocha – ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2686 o výměře 8095 m geometrickým plánem č.
2
382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017) a p.p.č. 2797/2 o výměře 372 m ostatní plocha – jiná plocha (oddělen
2
z pozemku p. č. 2797 o výměře 8294 m geometrickým plánem č. 382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017), obě
katastrální území Velká Bukovina, obec Velká Bukovina, zapsané na listu vlastnictví č. 145 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
2
Usnesení č. 5-2/18: ZO schvaluje přijetí daru nemovitých věcí p.p.č. 2686/2 o výměře 137 m , ostatní
2
plocha – ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2686 o výměře 8095 m geometrickým plánem č.
2
382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017) a p.p.č. 2797/2 o výměře 372 m ostatní plocha – jiná plocha (oddělen
2
z pozemku p. č. 2797 o výměře 8294 m geometrickým plánem č. 382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017), obě
katastrální území Velká Bukovina, obec Velká Bukovina, zapsané na listu vlastnictví č. 145 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
6) Žádosti


Krajský úřad Ústeckého kraje předložil Obci Velká Bukovina žádost o majetkoprávní vypořádání (prodej)
nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví obce Velká Bukovina, na kterých jsou umístěny části silnic č.
2
II/263 a č. III/2637 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Jedná se o pozemek p. č. 2632/1 o výměře 60 m a
2
pozemek p. č. 2635/7 o výměře 572 m (který vznikne sloučením pozemku st. p. č. 314 a dílu „a“ st. p. č.
310, dílů „e + f“ st. p. č. 313, dílu „h“ p. p. č. 2635/1 geometrickým plánem č. 382-135/2017 ze dne 6. 12.
2017), oba pozemky v katastrální území Velká Bukovina, do vlastnictví Ústeckého kraje.
2
Po projednání žádosti ZO souhlasí s odprodejem p. p. č. 2632/1 o výměře 60 m a zveřejněním záměru
prodeje v souladu s §39 zákona č. 128/2000 Sb.
2
Odprodej pozemku p. č. 2635/7 o výměře 572 m zatím odkládá z důvodu započaté realizace projektu
„Úprava křižovatky silnice č. II/263 a silnice č. III/2637 ve Velké Bukovině“. Realizací úprav dojde ke
změně výměr dotčených pozemků a plochy uvedené v geometrickém plánu č. 382-135/2017 ze dne
6.12. 2017 nebudou aktuální. Odprodej pozemku bude proveden až po dokončení úprav křižovatky na
základě nového zaměření pozemku.



Žádost o odprodej p. p. č. 2667/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina.
Po projednání žádosti ZO nesouhlasí s odprodejem pozemku. Prodejem p. p. č. 2667/1 by se zabránilo
případnému přístupu na pozemek p. č. 223/2 jiného vlastníka, ke kterému není jiná přístupová cesta.
ZO souhlasí s případným pronájmem pozemku. Žadatel přítomný na jednání ZO souhlasí s pronájmem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu p. p. č. 2667/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú.
Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 6-2/18: ZO schvaluje záměr pronájmu p. p. č. 2667/1, ostatní plocha – ostatní komunikace,
k.ú. Velká Bukovina.


Spolek Lungta žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném místě.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném místě.
Průběh hlasování: 1 pro / 6 proti / 0 zdržel se.
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina zamítlo návrh připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném místě.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

7) Různé














Dotaz p. Půlpána na převod smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací na hřišti FK
(jednání č. 13/17 bod č. 13).
Převod probíhá, vyřizuje ho pan Pařez. Elektronicky již je vše dohodnuto, čeká se na doručení smlouvy
k podpisu poštou.
Dotaz p. Půlpána zda bude zlepšení kvality vysílání bezdrátového rozhlasu (jednání č. 13/17 bod č. 13).
Na odstranění závad se pracuje. Servisní technik již kontroloval vysílací zařízení na OÚ, ve druhé fázi bude
objíždět jednotlivé reproduktory (svazky reproduktorů).
Dotaz p. Půlpána na stav vyčištění odpadu WC v hostinci (jednání č. 13/17 bod č. 13).
Septik byl vyvezen, vyčištění proběhlo.
Dotaz p. Půlpána na stav inventur za rok 2017 (jednání č. 13/17 bod č. 10).
Inventury byly dokončeny ve stanoveném termínu. Nyní se čeká na účetní uzávěrku a vytištění dokladů.
Dotaz p. Půlpána zda bylo vydáno povolení ke kácení dřevin v Karlovce.
Žádné povolení vydáno nebylo.
Dotaz p. Krškové ohledně odtoku povrchových vod z polí v Malé Bukovině.
K situaci bude provedeno místní šetření.
Dotaz p. Jonášové na plánovanou uzavírku silnice Malá Bukovina – Dolní Habartice.
Zatím byla doručena pouze Veřejná vyhláška ke zveřejnění s datem uzavírky 15. 2. - 15. 5. 2018. Ústní
informace od zhotovitele zakázky jsou, že se termín uzavírky z důvodu možnosti špatných klimatických
podmínek posune na 3. 4. – 30. 6. 2018. Jiné informace zatím nemáme.
Knihovnice
seznámila ZO s činností a výsledky Obecní knihovny za rok 2016. Statistika za
rok 2017 je přílohou zápisu.
Masopust se bude konat tradičně první březnovou sobotu, tj. 3. 3. 2018. Sraz masek u hasičské zbrojnice
od 10 hod, mezi 11 – 12 hodinou vyrazí průvod. Organizace masopustu je v režii kulturní komise.
Starosta, vzhledem k narůstajícím nákladům na konání Svatováclavské pouti, navrhuje zvýšení poplatku
za prodejní místo.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení poplatku za prodejní místo na Svatováclavské pouti následovně:
 stánek bez připojení el. proudu
200,- Kč
 stánek s připojením el. proudu
500,- Kč
 dílničky - stánek bez připojení el. proudu 100,- Kč
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-2/18: ZO schvaluje zvýšení poplatku za prodejní místo na Svatováclavské pouti
následovně:
 stánek bez připojení el. proudu
200,- Kč
 stánek s připojením el. proudu
500,- Kč
 dílničky - stánek bez připojení el. proudu 100,- Kč

8) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 40 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

