Zápis z jednání č. 13/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 5. 10. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Roman Vojta, Josef Pařez

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.

2) Schválení programu jednání:
-

ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou zápisu.

3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:








Dne 2. 11. 2015 od 7:00 do 20:00 bude provedena úplná uzavírka komunikace II/262 ve Starém
Šachově v místě železničního přejezdu trati Benešov n/Pl – Česká Lípa z důvodu opravy železničního
přejezdu. Objízdná trasa povede přes Velkou Bukovinu.
Projekt „Oprava hřbitovní zdi“ v Malé Bukovině byl dokončen. Nyní následuje vyúčtování dotace z POV
Ústeckého kraje.
Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 8. 2015
Příjmy
4,919.456,94 Kč
Výdaje
4,182.175,00 Kč
Rozdíl
737.281,94 Kč

81,99%
69,70%

Stav finančních prostředků ke dni 30. 9. 2015:
KB
1,365.047,10 Kč
Postkonto
1,547.895,20 Kč
ČNB
225.580,39 Kč
Pokladna
40.494,00 Kč

4) Informace o nemovitosti č.p. 2 k.ú. Malá Bukovina

-

Jako hosté se jednání ZO zúčastnili
RK Avanza
majitel nemovitosti č.p.2 k.ú.
Malá Bukovina. P
připravuje smlouvy týkající se koupě výše uvedené nemovitosti.
přednesl ZO své účetní závazky vůči státu spojené s výše uvedenou nemovitostí. Vzhledem k možnosti
pořízení této nemovitosti z případné dotace, jejíž vyhlášení se očekává na rok 2016, navrhl předsedající
počkat s koupí nemovitosti na vyhlášení dotace, nebo v případě, když nebude vyhlášena, odložit
uzavření smlouvy o koupi nemovitosti na rok 2016. Zatím bude uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě. Starosta obce navrhuje revokaci usnesení č. 5-2/15 ze dne 2. 2. 2015 a usnesení č. 2-4/15 ze
dne 8. 4. 2015
ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení č. 5-2/15 ze dne 2. 2. 2015
ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení č. 2-4/15 ze dne 8. 4. 2015
ZO jednomyslně pověřuje starostu uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi budovy
č.p. 2 v Malé Bukovině a pozemků st.p.č. 2, p.p.č. 477, p.p.č. 928, p.p.č. 490/2 všechny v k.ú. Malá
Bukovina.

5) Rozpočtová změna č. 4/2015
-

ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 4/2015, jejíž celé znění je přílohou zápisu.

6) Návrh rozpočtu Mateřské školy Velká Bukovina pro rok 2016

-

Ředitelka Mateřské školy Velká Bukovina předkládá provozovateli MŠ k projednání návrh rozpočtu pro
rok 2016. Předpokládané výdaje na provoz školy 182.100,- Kč, předpokládané náklady na opravy a
drobné rekonstrukce v prostorách MŠ 80.000,- Kč.
ZO jednomyslně schvaluje přijetí návrhu rozpočtu MŠ pro rok 2016, jehož celé znění je přílohou zápisu.

7) Uzavření MŠ v době vánočních svátků

-

Ředitelka Mateřské školy Velká Bukovina předkládá provozovateli MŠ oznámení o uzavření MŠ
v období vánočních svátků od St 23. 12. do Čt 31. 12. 2015 včetně, tj. 5 pracovních dnů. MŠ bude
v provozu od pondělí 4. 1. 2016. Uzavření MŠ bylo projednáno na schůzce SRPŠ dne 3. 9. 2015,
k oznámení je přiložen podepsaný souhlas rodičů.
ZO bere na vědomí uzavření MŠ Velká Bukovina v období vánočních svátků od 23. 12. do 31. 12 2015.

8) Akce Haloweenský lampionový průvod
Haloweenský lampionový průvod se bude konat v sobotu 24. 10. 2015. Začátek cca v 18:00 hod u
hasičské zbrojnice, směrem na hřiště. Podle počasí opékání párků na ohni, nebo na grilu. Plakáty zajistí
lampiony vlastní, masky s Haloweenskou tematikou vítány, párky zdarma. Od 19:00 hod
hraje na hřišti k poslechu i tanci
9) Zhodnocení Svatováclavské pouti
-

Svatováclavská pouť byla občany hodnocena většinou kladně. Pozitivní byly i ohlasy na placené
parkování, ke kterému jsme přistoupili z důvodu snížení stále se zvyšujících nákladů na konání pouti.

10) Žádosti




Žádost o odprodej části p.p.č. 250 k.ú. Velká Bukovina
ZO jednomyslně schvaluje prodej části p.p.č. 250 a části p.p.č. 2678 obě k.ú. Velká Bukovina
(zveřejněno na úřední desce od 8. 9. do 24. 9. 2015 bez námitek)
Žádost o odprodej části p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina
ZO jednomyslně schvaluje prodej části p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina s podmínkou zřízení
věcného břemene práva chůze pro obyvatele domů č.p. 113 a č.p. 205
(zveřejněno na úřední desce od 8. 9. do 24. 9. 2015 s námitkou manželů Blažkových)

11) Různé






Na jednání ZO byla doručena žádost o zjednání nápravy, kdy jsou obyvatelé Karlovky obtěžováni
kouřem ze spalování listí a trávy
Přestupek
se starosta pokusí vyřešit osobní domluvou, bude-li se opakovat, bude
postoupen ČIŽP.
Vzhledem k navýšení cenové nabídky na opravu napojení místní komunikace p.p.č. 2638/1 k.ú. Velká
Bukovina
na komunikaci II tř. č. II/263 z důvodu špatné kalkulace spotřeby materiálu, navrhuje
předsedající provést v roce 2015 pouze opravu napojení místní komunikace p.p.č. 2768 k.ú. Karlovka
(Košnar) na komunikaci III. třídy č. III/2638.
ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení č. 11-11/15 ze dne 7. 9. 2015
Byl doručen návrh Smlouvy č. 15232144 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 30.456,- Kč na akci
„Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“.
ZO jednomyslně schvaluje přijetí Smlouvy č. 15232144 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve
výši 30.456,- Kč na akci „Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“.







ČRS ZO Česká Kamenice oznámil výlov rybníka v Malé Bukovině a seznámil
Zastupitelstvo obce s úmyslem rybářského svazu nechat rybník vypuštěný do následujícího roku.
ZO bere na vědomí manipulaci s vodní plochou p.p.č. 76 k.ú. Malá Bukovina v rámci
hospodaření nájemcem.
Z důvodu násady malých ryb do vodní nádrže ve Velké Bukovině navrhují
osoby pověřené dozorem na dodržování pořádku u vodní nádrže, vyhlásit zákaz rybolovu pro rok 2016.
ZO jednomyslně vyhlašuje zákaz rybolovu na vodní ploše p.p.č. 358/6 k.ú. Velká Bukovina do
odvolání.
Akce rozsvěcení vánočního stromu.
Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v sobotu 28. 11. 2015

12) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 19 : 40 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Roman Vojta

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez

………………………………

