Zápis z jednání č. 9/16 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 5. 9. 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 18:00 hodin a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Martina Jonášová, Erika Kršková

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Pohádkový les
Svatováclavská pouť
Žádosti
Rozpočtová změna č. 5/2016
Různé
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-9/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:











Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 7. 2016
Příjmy
4,535.780,52 Kč
Výdaje
3,011.590,73 Kč
Rozdíl
1,524.189,79 Kč

71,34%
46,01%

Stav finančních prostředků ke dni 31. 8. 2016:
KB
3,228.824,50 Kč
ČSOB
647.549,32 Kč
ČNB
92.097,69 Kč
Pokladna
62.214,00 Kč

V sobotu 27. 8. proběhla akce pohádkový les.
V MŠ byly dokončeny všechny práce v interiéru, altán je postaven, v současnosti probíhá poptávkové
řízení na zhotovení střechy, podlahu zhotoví sponzorsky firma Sauer Žandov, a.s.
Proběhlo další jednání s oblastním manažerem České pošty, s.p. o projektu Pošta partner, kde mu bylo
sděleno rozhodnutí ZO, že Obec Velká Bukovina nemá v současné době zájem provozovat pobočku
Pošta partner.
Smlouvy ohledně převodu budovy č.p.2 v Malé Bukovině a k ní náležejících nemovitostí budou
připraveny k podpisu po návratu
majitele objektu, z dovolené.
Proběhlo jednání s paní
o aktualizaci internetových stránek Obce Velká Bukovina.
Doplnila požadované.

4) Pohádkový les
Poděkování za zdárný průběh akce patří všem zúčastněným a všem, kteří se podíleli na přípravě. Akce
byla vydařená. Zvláštní poděkování patří
za zapůjčení většiny masek a velké
osobní nasazení při přípravě celé akce pro děti. Náklady na akci byly 4.066,- Kč.

5) Svatováclavská pouť
Průběh letošní 14. Svatováclavské pouti bude obohacen o oslavy 300. výročí založení kostela. K tomuto
výročí budou zhotoveny dárkové předměty a v pátek 23. 9. od 18:00 proběhne v kostele sv. Václava
koncert. Vlastní program pouti bude zahájen v sobotu 24. 9. od 11:00 hod. Poskytovatel pouťových
atrakcí již nevlastní autodrom, namísto něho přiveze labutě. Velký řetízkový kolotoč a labutě budou
zpoplatněny, stejně jako loni, částkou 20,- Kč. Prodej lístků ve stánku u zaměstnanců obce. Parkovné
30,- Kč. V neděli 25. 9. od 14:00 hod se koná poutní mše svatá ke cti sv. Václava, patrona obce. Poté
od 15:00 hod k posezení na faře zve
6) Žádosti






Ředitelka MŠ paní Hlaváčková seznámila ZO s projektem Rodina spolu a požádala o příspěvek 3.000,Kč na realizaci projektu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh poskytnout MŠ příspěvek 3.000,- Kč na podporu projektu Rodina
spolu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-9/16: ZO schvaluje návrh poskytnout MŠ příspěvek 3.000,- Kč na podporu projektu
Rodina spolu.
Starostka obce Růžová oslovila obce, ve kterých
obnovoval kostel, s návrhem uspořádat
schůzku s cílem dohodnout se na možnosti poskytnutí společného daru
k jeho
životnímu jubileu.
Rozhodnutí o poskytnutí daru bude přijato dle výsledků schůzky.
Ústní žádost nájemce nebytových prostor v budově OÚ o snížení nájmu za pronajaté prostory
z důvodu nízkého počtu zákazníků a tržeb.
Návrh R. Vojty snížit nájem na 500 Kč / měsíc s odůvodněním, pokud nájemce ukončí nájemní vztah,
prostory zůstanou prázdné, nevětrané, nepoužívané a tím pádem úplně bez zisku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh snížit nájem za nebytové prostory v budově OÚ na 500,- Kč /
měsíc s platností od 1. 9. 2016.
Průběh hlasování: 4 pro / 1 proti / 2 zdržel se.
Usnesení č. 3-9/16: ZO schvaluje návrh snížit nájem za nebytové prostory v budově OÚ na 500,- Kč /
měsíc s platností od 1. 9. 2016.

7) Rozpočtová změna č. 5/2016
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 5/2016. Celé znění rozpočtové změny č.
5/2016 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 5/2016
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-9/16: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 5/2016
8) Různé




p. Pařez, tajemník FK Velká Bukovina oznámil, že z důvodu nedostatku hráčů byl FK Velká Bukovina pro
letošní rok odhlášen ze soutěže.
p. Půlpán předal 2 vyřízené protokoly o prošetření žádosti o povolení kácení dřevin.
Paní
podala stížnost na vypouštění septiků z okolních nemovitostí.
Stížnost bude předána příslušným úřadům k prošetření.

9) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 18 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

