Zápis z jednání zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 1. 12. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno šest členů ZO, Martina Jonášová omluvena

Ověřovatelé zápisu:

Monika Kucharovičová, Josef Pařez

1) Zahájení, schválení programu jednání:
Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.
ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou zápisu.
2) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:
-

-

-

-

Starosta informoval ZO o aktuálním stavu a průběhu prací na budově OÚ. Probíhá
odizolování a odvodnění základů budovy, okapových svodů, dle počasí betonování
(obrubníky, vlajkové stožáry, vývěsky, konzole na informační cedule ČP).
V budově byl instalován a zprovozněn nový elektronický zabezpečovací systém s rozdělením
na samostatné sekce, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci.
majitel objektu č.p. 2 v Malé Bukovině, p.p.č. 490/2 a p.p.č. 928 k.ú. Malá
Bukovina požaduje za uvedené nemovitosti minimální částku 1,000.000,- Kč s možností
splátek. O prodeji proběhne další jednání.
Digitální povodňový plán byl dokončen a předán, montáž koncových prvků Výstražného
varovného systému před povodněmi probíhá.
Informace od Novoborského dotačního centra, o.s. o možnosti získání dotací na VO, dětské
hřiště Malá Bukovina, vytápění budovy OÚ, vybudování sběrného dvora.
Probíhají práce na prodloužení vedení VO o dva sloupy se svítidly při komunikaci ve směru na
hřiště Velká Bukovina v souvislosti s kolaudací domu
Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 10. 2014
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

-

5,618.987,24 Kč
5,321.702,71 Kč
+ 297.284,53 Kč

90,66%
85,86%

Stav finančních prostředků ke dni 30. 11. 2014:
KB
Postkonto
ČNB
Pokladna

688.617,82 Kč
1,547.267,32 Kč
737,99 Kč
41.474,00 Kč

3) Kontrola úkolů:
-

-

V souvislosti s umístěním zpomalovacích zařízení v obci bude vyvoláno jednání s dotační
kanceláří a dále s projektantem. Je možnost pořízení zpomalovacího zařízení pokrýt dotací při
pořízení bezpečnostních prvků ve větším množství (chodník, přechod pro chodce,…)
Ohledně svozu odpadů stále probíhají konzultace
firmy AVE.

4) Návrh rozpočtu obce na rok 2015:
-

Návrh rozpočtu na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný ve výši 5,750.000,- Kč na straně
příjmů i výdajů.
ZO návrh rozpočtu jednomyslně schvaluje. Návrh bude umístěn na úřední desce obce po
dobu 15 dní.

5) Smlouva o pronájmu vodní plochy p.p.č. 76 k.ú. Malá Bukovina
-

ZO jednomyslně schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu p.p.č. 76 k.ú. Malá Bukovina (vodní
nádrž umělá) v předloženém znění s Českým rybářským svazem MO Česká Kamenice .
(Záměr pronájmu p.p.č. 76 k.ú. Malá Bukovina zveřejněn na úřední desce od 6. 11. do 22. 11.
2014 bez námitek).

6) Žádosti:
-

Základní škola Horní Police, p.o. žádá o sponzorský dar na pořízení sportovního náčiní.
ZO jednomyslně schvaluje poskytnutí sponzorského daru ZŠ Horní Police na pořízení
sportovního náčiní ve výši 10.000,- Kč

7) Různé:
-

Smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene na p.p.č. 2680 k.ú. Velká Bukovina.
Doručen návrh ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupen společností VAMA s.r.o.) na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-4005093/VB01 DC_V.Bukovina, ppč.256/2, příp. nad 50m, kNN na p.p.č. 2680
k.ú. Velká Bukovina ve vlastnictví obce Velká Bukovina.
ZO jednomyslně schvaluje záměr zřídit věcné břemeno na p.p.č. 2680 k.ú. Velká Bukovina.

8) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 54 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Monika Kucharovičová

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez

………………………………

