Zápis z jednání č. 11/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 7. 9. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

Ověřovatelé zápisu:

Monika Kucharovičová, Miroslav Půlpán

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.

2) Schválení programu jednání:
-

ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou zápisu.

3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:















Dokončení projektu „ Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci - úprava křižovatky“ se posune z roku 2016
na rok 2017 z důvodu nesouhlasného stanoviska SVS a.s. a požadavku na přeložku části vodovodního
řadu v místě pod zamýšleným autobusovým zálivem. Vzhledem k této podmínce nemůže projekční
kancelář dokončit inženýrskou činnost a následně nelze dodržet termín podání žádosti o dotaci.
Projekt „Oprava hřbitovní zdi“ v Malé Bukovině probíhá. Oprava bude dokončena a staveniště uklizeno
do konání pouti.
Na altán v Mateřské škole Velká Bukovina je připraveno dřevo z obecních lesů,
dodá rozměry
trámů, které je třeba nařezat, přes zimu s
trámy opracuje a na jaře 2016 bude v MŠ
postaven altán na podkladu připraveném zaměstnanci obce.
Vzhledem k požadavkům občanů na špatný rozhled při vyjíždění z místní komunikace u č.p. 51
v Malé Bukovině, zde bude umístěno dopravní zrcadlo. Již probíhá schvalovací řízení
s příslušnými úřady a odbornou firmou k osazení zrcadla.
Zamýšlené umístění zpomalovacích retardérů na místní komunikaci v Karlovce je technicky i finančně
náročné. Pořízení retardéru, označení každého z retardérů dvěma značkami, začátek zóny s nerovností
označit dopravními značkami a každý z retardérů musí být osvětlen VO. Jiné navržené řešení – Obytná
zóna má ještě přísnější požadavky a retardéry na začátku a na konci musí obsahovat také. ZO navrhuje
ještě prověřit možnost osazení dopravní značky na snížení rychlosti, např. na 20, nebo 30 km/hod.
Informace České pošty, s.p. o projektu Pošta Partner, kdy byla provozovna pošty v naší obci vybrána
pro změnu formy obsluhy. Více o celém projektu poskytne zástupce České pošty, s.p., který se má
dostavit na jednání.
Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 7. 2015
Příjmy
4,159.712,67 Kč
Výdaje
3,727.011,99 Kč
Rozdíl
432.700,68 Kč

69,33%
62,12%

Stav finančních prostředků ke dni 30. 6. 2015:
KB
1,189.687,34 Kč
Postkonto
1,547.831,91 Kč
ČNB
225.601,99 Kč
Pokladna
21.925,00 Kč

4) Rozpočtová změna č. 2/2015
-

ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 2/2015, jejíž celé znění je přílohou zápisu.

5) Revokace usnesení 3-4/15

-

Starosta obce navrhuje revokaci usnesení č. 3-4/15 ( Původní znění: „ZO Velká Bukovina jednomyslně
zamítá návrh na úhradu daně z prodeje nemovitosti kupujícím (Obec Velká Bukovina)“). Po projednání
podmínek prodeje ZO souhlasí s úhradou daně z prodeje kupujícím.
ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení 3-4/15 ze dne 8. 4. 2015

6) Komunální odpad

-

-

Na svoz odpadu z obce doplácí obec ročně přes 1 milion korun. Tuto situaci je třeba vyřešit také
vzhledem k tomu, že v následujících letech se očekává rapidní nárůst poplatku za skládkování, až
do roku 2024, kdy skládkování bude zcela zakázáno zákonem.
Předsedající navrhuje provést revokaci usnesení č. 2-2/15 ze dne 2. 2. 2015 (zavedení svozu nádob na
komunální odpad se systémem samolepící známky umístěné na nádobě s platností 6 měsíců, nebo 12
měsíců s účinností od 1. 1. 2016) a zavést v obci svoz nádob na komunální odpad s lístkovým systémem
ZO schvaluje (4 hlasy pro / 2 se zdrželi) revokaci usnesení č. 2-2/15 ze dne 2. 2. 2015 (zavedení svozu
nádob na komunální odpad se systémem samolepící známky umístěné na nádobě s platností 6 měsíců,
nebo 12 měsíců s účinností od 1. 1. 2016).
ZO schvaluje (4 hlasy pro / 2 se zdrželi) zavedení v obci svoz nádob na komunální odpad s lístkovým
systémem
ZO neschvaluje (2 hlasy pro / 4 se zdrželi) navrženou cenu za lístek na svoz komunálního odpadu v plné
výši ceny fakturované svozovou firmou.
ZO neschvaluje (2 hlasy pro / 2 proti / 2 se zdrželi) navrženou cenu za lístek na svoz komunálního
odpadu ve výši ceny fakturované svozovou firmou a 50% sleva z lístku v období topné sezony.
ZO schvaluje jednomyslně navrženou cenu za lístek na svoz komunálního odpadu ve výši 80% ceny
fakturované svozovou firmou, což je v současnosti 40,- Kč za nádobu 110 – 120 L.

7) Komunikace p.p.č. 2680 ke stavbě na p.p.č. 256

-

Předsedající seznámil ZO s žádostí manželů
o zhotovení povrchu na
účelové komunikaci k jejich novostavbě.
ZO jednomyslně zamítá zhotovení povrchu účelové komunikace na p.p.č. 2680 v roce 2015.

8) Oprava napojení místní komunikace p.p.č. 2768 k.ú. Karlovka

-

Na podnět občanů, po provedeném místním šetření, navrhuje předsedající projednat opravu napojení
místní komunikace p.p.č. 2768 k.ú. Karlovka na komunikaci III. třídy č. III/2638.
ZO jednomyslně schvaluje zhotovení opravy napojení místní komunikace p.p.č. 2768 k.ú. Karlovka na
komunikaci III. třídy č. III/2638 s realizací v roce 2015.

9) Oprava napojení místní komunikace p.p.č. 2638/1 k.ú. V.Bukovina

-

na komunikaci III. třídy č. III/2638

na komunikaci II. třídy č. II/263

Na podnět občanů, po provedeném místním šetření, navrhuje předsedající projednat opravu napojení
místní komunikace p.p.č. 2638/1 k.ú. Velká Bukovina na komunikaci II. třídy č. II/263.
ZO jednomyslně schvaluje zhotovení opravy napojení místní komunikace p.p.č. 2638/1 k.ú. Velká
Bukovina na komunikaci II tř. č. II/263 s realizací v roce 2015.

10) Příprava akce „ Svatováclavská pouť 2015“
-

Oslovení sponzorů osobně starosta.
Plakáty zhotoví
rozvěsí zaměstnanci obce, programy i v místě konání akce.
Stánky, včetně umístění, má na starosti
, která od začátku vede evidenci přihlášek.
10 ks mobilní kabinek WC objednáno.
Vytýčení parkoviště zajistí zaměstnanci obce v pátek, vytyčovací páska je zakoupená na OÚ.
Napojení el. proudu, osazení připojovacího sloupku elektroměrem – zodpovídá p. Půlpán. Z fary pouze
podium, stánky z býv. školy, trdelník umístit u býv. restaurace, el. proud připojit odtud.
Ohňostroj a ohňová show zajištěna Agenturou Festive.
Velký stan pro posezení domluven s
Obsluhu parkoviště zajistí průběžně zaměstnanci obce a zájmové složky (holubáři, hasiči, sportovci)
Parkoviště zpoplatněno částkou 30,- Kč, autodrom a zvonková dráha (Galaxie) částkou 20,- Kč.
Na provoz autodromu bude dohlížet najatý nezávislý pracovník ostrahy.
Porada ZO k organizaci pouti se koná v pondělí 21. 9. 2015 v 17:00 hod.

11) Akce „Pohádkový les“
Připravená akce Pohádkový les neproběhla především z důvodu nevhodných klimatických podmínek,
kdy jsme od Lesů ČR, s.p. nedostali svolení k pořádání akce v lese. Náhradní termín již určen nebude,
namísto Pohádkového lesa byl navržen Haloweenský lampionový průvod s maskami a strašidly
s konáním v říjnu.
12) Žádosti


žádají o odprodej p.p.č. 1589/1
k.ú. Karlovka (záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 28. 7. do 13. 8. 2015 bez námitek)
ZO jednomyslně schvaluje prodej p.p.č. 1589/1 k.ú. Karlovka



Ředitelství MŠ žádá o uvolnění finanční částky na mzdy ve výši 40.500,- Kč z fondu odměn školy.
ZO jednomyslně schvaluje žádost ředitelství Mateřské školy Velká Bukovina o uvolnění
finanční částky na mzdy ve výši 40.500,- z fondu odměn školy.
Žádost o odprodej části p.p.č. 250 k.ú. Velká Bukovina
ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 250 k.ú. Velká Bukovina
Žádost o odprodej části p.p.č. 2678 k.ú. Velká Bukovina
ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2678 k.ú. Velká Bukovina
Žádost o odprodej části p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina
(projednání žádosti odloženo usnesením č. 6-9/15 ze dne 27.7.2015)
ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina s podmínkou
zřízení věcného břemene práva chůze pro obyvatele domů č.p. 113 a č.p. 190.





13) Různé








Ředitelka MŠ Velká Bukovina
oznámila ukončení pracovního poměru dohodou ke
dni 31. 12. 2015. Starosta obce dle zákona č. 561/2004 Sb. vyhlásí konkurz na obsazení místa
ředitele/ředitelky.
Dotaz
ke znečišťování ovzduší bioplynovou stanicí.
Dle sdělení České inspekce životního prostředí nebylo při nedávném šetření stížnosti místních
obyvatel shledáno pochybení na straně BPS, šetření však nadále pokračuje. Při zaznamenání
zhoršení kvality ovzduší je toto třeba neprodleně hlásit ČIŽP, aby nedocházelo k prodlevě.
Kronikář obce
prezentoval možnost pořízení historické mapy Velké Bukoviny a Karlovky
z roku 1843 zdarma z Národního archivu. Mapa Malé Bukoviny se nedochovala. Mapa se skládá
z jednotlivých listů, které je třeba graficky upravit, sestavit v mapu, zaretušovat přechody mezi listy,
napojit jednotlivé čáry, cesty. Cena těchto prací grafické agentury je s „letní“ slevou 16.000,- Kč,
samotná výroba mapy se odvíjí podle zvoleného formátu a materiálu.
Rozhodnutí o možnosti pořízení mapy se odkládá na příští jednání ZO.
seznámila ZO s problémem s odpadním potrubím z jejich domu.
Předpokládá, že by problém mohl souviset s odpadem z bytového domu č.p. 105.
bylo navrženo řešení jejího problému s odpadem, které přijala.

14) Závěr :

Jednání bylo ukončeno ve 20 : 45 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Monika Kucharovičová

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán

………………………………

………………………………

