Zápis z jednání zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 5. 11. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Půlpán, Roman Vojta

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 dalším plánovaném průběhu akce zateplení
budovy OÚ.

-

majitel objektu č.p. 2 v Malé Bukovině, p.p.č. 490/2 a p.p.č. 928 k.ú. Malá
Bukovina si vyžádal čas na promyšlení odprodeje nemovitostí za nabídnutou cenu 800.000,Kč na splátky. O prodeji proběhne další jednání.

-

Informace o naplňování rozpočtu ke dni 30. 9. 2014
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

-

5,168.018,02 Kč
4,264.525,44 Kč
+ 903.492,58 Kč

100,94%
83,29%

Stav finančních prostředků ke dni 31. 10. 2014:
KB
Postkonto
ČNB
Pokladna

775.392,88 Kč
1,547.188,39 Kč
747,99 Kč
38.581,00 Kč

3) Rozpočtová změna č.1/2014
-

Navrhovanou rozpočtovou změnou, s platností ke dni 31. 10. 2014, bude rozpočet obce Velká
Bukovina navýšen o 1,078.000,- Kč na 6,198.000,- Kč. Rozpočtová změna bude provedena za
účelem korekce příjmů a výdajů na základě skutečnosti ke dni 30. 9. 2014.
ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2014 s platností ke dni 31. 10. 2014

4) Rozhodnutí o osobě určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem Územního
plánu Velká Bukovina (§6 odst. 5 písm. f stavebního zákona)
-

Předsedající navrhl jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
Územního plánu Velká Bukovina p. Romana Vojtu.

ZO jednomyslně schvaluje uvolněného místostarostu p. Romana Vojtu, jako určeného
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem Územního plánu Velká Bukovina.
5) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
-

ZO jednomyslně schvaluje Smlouvu č. 14210663 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
OPŽP v předloženém znění.

6) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.p.č. 246/5 k.ú. Velká Bukovina
-

Doručen návrh ČEZ Distribuce, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení a vymezení věcného
břemene – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 246/5 k.ú.
Velká Bukovina ve vlastnictví obce Velká Bukovina.
ZO jednohlasně schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 246/5 k.ú.
Velká Bukovina s ČEZ Distribuce, a.s..

7) Žádosti:
-

-

Český rybářský svaz MO Česká Kamenice předkládá žádost o pronájem vodní plochy na p.p.č.
76 k.ú. Malá Bukovina.
ZO Velká Bukovina schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 76 k.ú. Malá Bukovina
FK Velká Bukovina předkládá žádost o dotaci na provoz a nezbytné náklady klubu na rok 2015
ve výši 70.000,- Kč
ZO jednomyslně zamítá poskytnutí dotace na provoz FK Velká Bukovina pro rok 2015 ve výši
70.000,- Kč
ZO schvaluje 6 hlasy pro / 1 se zdržel (Půlpán) poskytnutí dotace na provoz FK Velká Bukovina
pro rok 2015 ve výši 50.000,- Kč

8) Různé :
-

-

-

-

Snížení rychlosti v obcích.
ZO ukládá starostovi zjistit na Odboru dopravy Magistrátu města Děčín možnosti instalace
zpomalovacích zařízení podle kategorie komunikací v obci, včetně možnosti umístění
dopravní značky obytná zóna.
Odpadové hospodářství.
ZO ukládá místostarostovi zjistit možnosti dotační podpory zaměřené na zpracování
bioodpadu.
ZO ukládá starostovi projednat výměnu a značení odpadových nádob s firmou AVE.
ZO si klade za úkol vypracovat novelizaci OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Novelizace vyhlášky o kácení stromů s platností od 1. 11. 2014.
ZO ukládá místostarostovi zjistit informace o novelizaci vyhlášky o kácení stromů a o hrazení
správního poplatku za kácení.
Návrh k jednání o koupi budovy pohostinství „U Karbouse“
ZO pověřuje starostu jednáním s majitelem
o podmínkách prodeje budovy
pohostinství „U Karbouse“.

9) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 30 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Miroslav Půlpán

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta

………………………………

