Zápis z jednání č. 10/16 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 10. 10. 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
Miroslav Půlpán, Roman Vojta

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – úprava křižovatky Velká Bukovina“
Smlouva o výpůjčce - budova čp. 2 Malá Bukovina
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí (věcné břemeno ČEZ distribuce p.p.č.2776 k.ú. Karlovka)
Svatováclavská pouť – hodnocení akce
Rozpočtová změna č. 6/2016
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-10/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:


Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 8. 2016
Příjmy
4,988.748,95 Kč
Výdaje
3,343.663,00 Kč
Rozdíl
1,645.085,95 Kč

78,45%
51,04%



Stav finančních prostředků ke dni 30. 9. 2016:
KB
3,351.908,91 Kč
ČSOB
647.496,30 Kč
ČNB
92.087,69 Kč



Dotace na opravu pomníku obětem 1. světové války nebude vzhledem k omezenému objemu
disponibilních prostředků poskytnuta. Žádost bude znovu zařazena do výběrového dotačního řízení
pro rok 2017.
Dle výsledků schůzky zástupců obcí, ve kterých
obnovoval kostel, byl starostce obce
Růžová na pořízení daru pro
k jeho životnímu jubileu předán příspěvek 3.000,- Kč.



4) Projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – úprava křižovatky Velká Bukovina“
Jednání o tomto bodu bylo odloženo. Z důvodu zaneprázdnění
, projektanta akce, který měl
ZO seznámit s novými informacemi a navrhovanými postupy, bude jednání svoláno operativně, dle
časových možností projektanta.
5) Smlouva o výpůjčce - budova čp. 2 Malá Bukovina
Uzavření smlouvy o výpůjčce bude pro Obec výhodnější než uzavření smlouvy nájemní. Pokud je
dočasné užívání individuálně určené věci sjednáno bezúplatně a zároveň je sjednána doba tohoto

užívání, jedná se o smlouvu o výpůjčce. Jde-li o věc určenou individuálně a je-li přenechání
k dočasnému užívání sjednáno za úplatu, jedná se o smlouvu nájemní.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce dále uvedených nemovitých věcí a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
2
 pozemek st.p.č.2 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 767 m , jehož součástí je stavba
objektu k bydlení č.p.2 (Malá Bukovina), stojící na tomto pozemku
2
 pozemek p.p.č. 477 – ostatní plocha o celkové výměře 230 m
2
 pozemek p.p.č. 490/2 – zahrada o celkové výměře 1412 m
2
 pozemek p.p.č. 928 – ostatní plocha o celkové výměře 565 m
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-10/16: ZO schvaluje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce dále uvedených nemovitých věcí a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
2
 pozemek st.p.č.2 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 767 m , jehož součástí je stavba
objektu k bydlení č.p.2 (Malá Bukovina), stojící na tomto pozemku
2
 pozemek p.p.č. 477 – ostatní plocha o celkové výměře 230 m
2
 pozemek p.p.č. 490/2 – zahrada o celkové výměře 1412 m
2
 pozemek p.p.č. 928 – ostatní plocha o celkové výměře 565 m
6) Smlouva o uzavření smlouvy budoucí (věcné břemeno ČEZ distribuce p.p.č.2776 k. ú. Karlovka)
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená OMEXOM GA Energo s.r.o. předložila návrh Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-124006853/001 DC_Karlovka, p.p.č. 2834/1, příp. do 50 m, k NN. Zřízení věcného břemene se týká p.p.č.
2776, k.ú. Karlovka, obec Velká Bukovina. Budoucí oprávněná osoba je ČEZ Distribuce, a.s.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4006853/001 DC_Karlovka, p.p.č.
2834/1, příp. do 50 m, k NN s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-10/16: ZO schvaluje návrh uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4006853/001 DC_Karlovka,
p.p.č. 2834/1, příp. do 50 m, k NN s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
7) Svatováclavská pouť – hodnocení akce
ZO provedlo zhodnocení vydařené akce. Starosta poděkoval všem zúčastněným jednotlivcům i složkám.
8) Rozpočtová změna č. 6/2016
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 6/2016. Celé znění rozpočtové změny
č. 6/2016 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 6/2016
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-10/16: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 6/2016
9) Žádosti




Žádost o odprodej p.p.č. 538/5, ostatní plocha a p.p.č. 975/42, ostatní plocha, obě k.ú. Malá Bukovina.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 538/5, ostatní plocha, p.p.č. 538/6, ostatní plocha
a p.p.č. 975/42, ostatní plocha, vše k.ú. Malá Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-10/16: ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 538/5, ostatní plocha, p.p.č. 538/6, ostatní
plocha a p.p.č. 975/42, ostatní plocha, vše k.ú. Malá Bukovina.
JSDH obce Velká Bukovina žádá o přidělení částky 130.000,- Kč do rozpočtu na požární ochranu pro rok
2017. Požadovaná částka je oproti minulému období navýšena o částku na nákup přívěsu za DA a
stavební materiál pro umístění a rekonstrukci obytných buněk, určených jako zázemí jednotky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na přidělení částky 130.000,- Kč do rozpočtu na požární ochranu
pro rok 2017.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 zdržel se.
Usnesení č. 6-10/16: ZO schvaluje návrh na přidělení částky 130.000,- Kč do rozpočtu na požární
ochranu pro rok 2017.









Ředitelka MŠ Velká Bukovina
ádá o půjčku 35.000,- Kč na dočasné pokrytí realizace
projektu MŠMT z dotační výzvy OP VVV – Šablony pro MŠ. Částka bude vrácena po obdržení dotace na
účet školy začátkem roku 2017.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí půjčky MŠ Velká Bukovina ve výši 35.000,- Kč na dočasné
pokrytí realizace projektu MŠMT z dotační výzvy OP VVV – Šablony pro MŠ.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 2 zdržel se.
Usnesení č. 7-10/16: ZO schvaluje poskytnutí půjčky MŠ Velká Bukovina ve výši 35.000,- Kč na dočasné
pokrytí realizace projektu MŠMT z dotační výzvy OP VVV – Šablony pro MŠ.
Ředitelka MŠ Velká Bukovina
žádá o schválení přijetí finančního daru ve výši 7.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Mateřské škole Velká Bukovina
dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 8-10/16: ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 7.000,- Kč Mateřské škole Velká
Bukovina dle přiložené žádosti.
Ředitelka MŠ Velká Bukovina
žádá o schválení převedení finanční částky 15.000,- Kč
z fondu odměn do rezervního fondu a použití finanční částky 5.000,- z fondu odměn na vyplacení
odměn zaměstnancům školy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje převedení finanční částky 15.000,- Kč z fondu odměn do rezervního
fondu a použití finanční částky 5.000,- z fondu odměn na vyplacení odměn zaměstnancům školy.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 9-10/16: ZO schvaluje převedení finanční částky 15.000,- Kč z fondu odměn do rezervního
fondu a použití finanční částky 5.000,- z fondu odměn na vyplacení odměn zaměstnancům školy.

10) Různé








p. Vojta navrhuje směnit s Farmou Huníkov p.p.č. 519/33, trvalý travní porost, k.ú. Malá Bukovina
v majetku obce, kterou užívá Farma Huníkov a ze všech stran k ní přiléhají pozemky Farmy Huníkov, za
p.p.č. 2829/3, 2829/4 a 2829/5, vše zahrada, vše k.ú. Velká Bukovina, majetek Farmy Huníkov „Pod
Sedlem“, spol. s r.o. Pozemky, které by Obec Velká Bukovina směnou získala se nacházejí na křižovatce
v Karlovce a společně s pozemky směněnými s
by utvořily ucelený areál.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr směny p.p.č. 519/33, trvalý travní porost, k.ú. Malá Bukovina
z majetku Obce Velká Bukovina za p.p.č. 2829/3, 2829/4 a 2829/5, vše zahrada, vše k.ú. Velká
Bukovina z majetku Farmy Huníkov „Pod Sedlem“, spol. s r.o.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-10/16: ZO schvaluje záměr směny p.p.č. 519/33, trvalý travní porost, k.ú. Malá Bukovina
z majetku Obce Velká Bukovina za p.p.č. 2829/3, 2829/4 a 2829/5, vše zahrada, vše k.ú. Velká Bukovina
z majetku Farmy Huníkov „Pod Sedlem“, spol. s r.o.
p. Vojta navrhuje nechat Geometrickým plánem rozdělit p.p.č. 2635, ostatní plocha, k.ú. Velká
Bukovina a nově vzniklé části nabídnout k prodeji.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 2635, ostatní plocha, k.ú. Velká Bukovina,
nově vzniklých rozdělením pozemkové parcely Geometrickým plánem.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-10/16: ZO schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 2635, ostatní plocha, k.ú. Velká
Bukovina, nově vzniklých rozdělením pozemkové parcely Geometrickým plánem.
p. Půlpán předal vyřízený protokol o prošetření žádosti o povolení kácení dřevin s částečně zamítavým
stanoviskem.
p. Půlpán předal zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 10. 10. 2016
p. Kucharovič seznámil ZO s výzvou SFŽP č. 11/2016, jejímž cílem je prevence či omezení znečištění
povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních
čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či
ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Oprávněnými
příjemci podpory jsou mj. obce, žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017,
nejpozději však do vyčerpání alokace. Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30%
z celkového počtu EO v rámci řešeného území.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh podat žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního programu
Životní prostředí – Výzva č. 11/2016.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 12-10/16: ZO schvaluje návrh podat žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životní prostředí – Výzva č. 11/2016.

11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 20 : 23 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

