Zápis z jednání č. 12/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 6. 11. 2017 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
Martina Jonášová, Josef Pařez

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Návrh rozpočtu obce
Návrh rozpočtu MŠ
Hodnocení Svatováclavské pouti 2017
Rozpočtová změna č. 7/2017
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-12/17: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO







10. 10. 2017 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Velká Bukovina za období od 1. 1. 2017 do
30. 6. 2017 se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
V hale a kuchyni na hřišti proběhne částečná výměna oken, rekonstrukce rozvodu vody a rozvodu
elektroinstalace. V kuchyni je rozbitá okenní výplň. Po zjištění ceny opravy se za stejnou cenu
zakoupilo jedno nové okno plus dvě další. Požadovaných 7 ks oken ke kompletní výměně neměl
dodavatel skladem. Byla předložena cenová nabídka na provedení rekonstrukce elektroinstalace
včetně nových svítidel, odpočtového měření, podružného rozvaděče a revize za cenu 38.768,- Kč.
Majitel rekreačního objektu v k.ú. Karlovka požaduje opravu té části účelové komunikace na p.p.č.
2776/1
S opravou komunikace na p.p.č. 2776/1 k.ú. Karlovka se počítá v následujícím roce 2018.
Projekční kanceláří Pro Projekt s.r.o. byla předložena projektová dokumentace a položkový rozpočet
na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká
Bukovina". Návrh Novoborského dotačního centra z.s. je vyčlenit na tuto akci v rozpočtu obce na rok
2018 částku cca 700.000,- Kč z celkových předpokládaných nákladů akce 2,226.000,- Kč

4) Návrh rozpočtu obce Velká Bukovina
Účetní obce
předložila ZO Návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2018. Návrh
rozpočtu je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2018.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 zdržel se.
Usnesení č. 2-12/17: ZO schvaluje Návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2018.

5) Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina
Ředitelka MŠ Velká Bukovina předložila ZO Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina na rok 2018 ve výši
229.500,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina na rok 2018 ve výši 229.500,- Kč.
Průběh hlasování: 3 pro / 4 proti / 0 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
Starosta navrhuje snížit návrh rozpočtu na částku 204.000,- Kč o položky nespadající do kompetence
MŠ. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina na rok 2018 ve výši 204.000,- Kč.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 zdržel se.
Usnesení č. 3-12/17: ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina na rok 2018 ve výši 204.000,- Kč.
6) Hodnocení Svatováclavské pouti 2017
Celkové náklady pouti dosáhly výše 229.661,- Kč. Tato částka se vešla do předpokládaného rozpočtu na
pouť (240.000,- Kč). Celkové hodnocení návštěvníky pouti bylo kladné, také na nové rozmístění atrakcí,
stánků, podia atd. oproti předchozím letům byly pozitivní ohlasy. Je třeba zajistit větší bezpečnost,
zejména u atrakcí.
7) Rozpočtová změna č.7/2017
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 7/2017. Celé znění rozpočtové změny č. 7/2017 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 7/2017.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-12/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 7/2017.
8) Žádosti








Žádost o odprodej p.p.č. st.352, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Velká Bukovina, na které se nalézá
stavba jiného vlastníka.
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 25. 9. do 11. 10. 2017 bez vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. st.352, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Velká Bukovina, na
které se nalézá stavba jiného vlastníka zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-12/17: ZO schvaluje prodej p.p.č. st.352, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Velká
Bukovina, na které se nalézá stavba jiného vlastníka zájemci dle přiložené žádosti.
Ústní žádost ředitelky Mateřské školy Velká Bukovina, okres Děčín o povolení nákupu sporáku a
ložního povlečení do MŠ.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup sporáku a ložního povlečení do MŠ.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-12/17: ZO schvaluje nákup sporáku a ložního povlečení do MŠ.
Žádost ředitelky MŠ Velká Bukovina o schválení přijetí věcného daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy
Sauer Žandov, a.s. – zhotovení oplocení severní strany pozemku u MŠ.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí věcného daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy Sauer Žandov, a.s.
– zhotovení oplocení severní strany pozemku u MŠ.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-12/17: ZO schvaluje přijetí věcného daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy Sauer Žandov,
a.s. – zhotovení oplocení severní strany pozemku u MŠ.
Žádost ředitelky MŠ Velká Bukovina o schválení přijetí finančního daru od firmy Sauer Žandov, a.s. ve
výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy Sauer Žandov,
a.s. ve výši 5.000,- Kč.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-12/17: ZO schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Velká Bukovina od firmy Sauer
Žandov, a.s. ve výši 5.000,- Kč.

9) Různé












zástupce ČRS MO Česká Kamenice informoval o výlovu propachtovaného rybníka
v Malé Bukovině a o jeho vypuštění v zimních měsících až do jara 2018.
V sobotu 28. 10. 2017 proběhla akce „Halloween“ s průvodem od hasičské zbrojnice na hřiště a
následnou dětskou diskotékou. Akce byla zdařilá, pro příští ročník je třeba přizpůsobit začátek průvodu
až po setmění.
Návrh starosty na zhotovení zábran vjezdu na hrací plochu hřiště. Zvýšený počet vozidel vjíždějících na
hřiště v poslední době hrací plochu značně poškozuje. V souvislosti se zhotovením zábran bude třeba
vybudovat zásobovací vchod přímo do kuchyně ve štítové stěně budovy a zpevnit příjezdovou
komunikaci k tomuto vchodu.
Je třeba řešit svoz větví z určených stanovišť tak, aby se daly bez problémů likvidovat.
p. Vojta navrhuje pravidelnou a častější likvidaci větví štěpkováním. Min. jedenkrát za čtrnáct dnů.
p. Půlpán předal prošetřené žádosti o kácení dřevin s vyjádřením.
Návrh starosty na prošetření stavu a případné pokácení stromu na p.p.č. 2650 k.ú. Velká Bukovina.
Strom se nachází přímo před hřbitovní bránou a vzhledem ke svému stavu ohrožuje případným pádem
životy, zdraví a majetek návštěvníků hřbitova a majetek obce.
Návrh účetní obce
zapracovat do Rozpočtu obce na rok 2018 částku min. 50.000,- Kč na
kácení, popř. prořezání nejvíce poškozených stromů na hřbitově v Malé Bukovině.
Rozsvěcení vánočního stromu se bude konat v sobotu 2. 12. 2017 od 16:00 hod., rozsvícení stromu
proběhne v 17:00 hod. Akci zajistí kulturní komise.

10) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 19 : 30 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez
ověřovatel zápisu

………………………………

