Zápis z jednání č. 2/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 6. 2. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Jiřina Kavková, Erika Kršková, Jaroslav Kucharovič, Josef Pařez,
Miroslav Půlpán, Roman Vojta
Martina Jonášová omluvena

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 18:05 hodin a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Erika Kršková, Miroslav Půlpán

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Záměr pronájmu nebytových prostor
Tříkrálová sbírka 2017
Směrnice k zadávání VZMR
Rozpočet hřbitovní zeď Malá Bukovina
Rozpočet křížek Malá Bukovina
Dotace SZIF
Strategický rozvojový plán obce
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-2/17: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO








V sobotu 21. 1. 2017 proběhlo vítání občánků. Do obce byly přivítané dvě novorozené holčičky,
Akce se zdařila, starosta za to poděkoval všem, kteří se o
zdárný průběh přičinili.
Proběhlo jednání s Novoborským dotačním centrem z. s. o možnostech čerpání dotace na další etapu
opravy hřbitovní zdi v Malé Bukovině a také využití dotací na další opravy a investice do majetku obce.
V Bukovinském potoce nedaleko požární nádrže ve Velké Bukovině byla nalezena uhynulá volavka.
Jednotka SDH obce byla operačním střediskem HZS vyslána k jejímu zajištění. Onemocnění ptačí
chřipkou se neprokázalo. V případě dalšího nálezu je třeba o nálezu informovat, pokud tak neučiní
HZS, Státní veterinární správu a AOPK. V místě též možno volat pana Půlpána, který další potřebné
kroky zajistí.
Byl kontaktován Úřad práce ohledně nových podmínek zaměstnávání žadatelů na VPP. Nové podmínky
ještě nebyly vydány, avšak předpokládají se stejné jako v roce 2016.
Byla zakoupena motorová pila pro potřeby obce a předána do užívání zaměstnancům obce.

4) Záměr pronájmu nebytových prostor
Nájemce nebytových prostor v budově OÚ ukončil ke dni 31. 1. 2017 nájemní smlouvu dohodou a
nebytové prostory jsou opět volné k pronájmu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v 1.NP budovy OÚ Velká Bukovina.
Upřednostněni budou žadatelé nabízející prodej minimálně základních potravin.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-2/17: ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v 1.NP budovy OÚ Velká
Bukovina. Upřednostněni budou žadatelé nabízející prodej minimálně základních potravin.

V souvislosti s povinností obce schvalovat každý záměr nakládání s majetkem obce, navrhuje p. Vojta
pověřit starostu pravomocí zveřejnit záměr obce nakládat s majetkem. Neprodleným zveřejněním
záměru se schvalovací proces pronájmu, prodeje apod. urychlí oproti současné praxi, kdy žádost čeká
na schválení záměru ZO na nejbližším zasedání, 15 dní zveřejnění na úřední desce a následné schválení
prodeje (apod.) až na dalším jednání ZO. Prodej (apod.) majetku bude předložen po zveřejnění záměru
Zastupitelstvu obce na prvním jednání již přímo ke schválení.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu pravomocí zveřejnit záměr obce nakládat s majetkem, bez
předchozího schválení ZO.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-2/17: ZO pověřuje starostu pravomocí zveřejnit záměr obce nakládat s majetkem, bez
předchozího schválení ZO.
5) Tříkrálová sbírka 2017
V průběhu měsíce leden proběhla v obci (farnost Malá Bukovina) Tříkrálová sbírka, během které bylo
vybráno 11.872,- Kč. Jedná se o ustálenou částku peněz, vybíranou v podobné výši několik posledních
let. V celé římskokatolické farnosti Srbská Kamenice se vybralo celkem 140.886,- Kč. Za celou
Litoměřickou diecézi se nashromáždilo 2,349.405,- Kč. Tato suma byla dále zaslána na účet celostátní.
Výnos celostátní Tříkrálové sbírky činí 99,213.573,- Kč plus výtěžek Tříkrálového koncertu (pomocí DMS)
1,220.085,- Kč, celkem tedy 100,433.658,- Kč. Informace čerpány z www.trikralovasbirka.cz.
6) Směrnice k zadávání VZMR
Vzhledem k novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek je třeba schválit změnu Směrnice pro
zadávání VZMR přijatou v roce 2014. ZO bylo seznámeno se zněním návrhu nové Směrnice pro
zadávání VZMR.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-2/17: ZO schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7) Rozpočet hřbitovní zeď Malá Bukovina
Byl vypracován rozpočet na další etapu opravy hřbitovní zdi v Malé Bukovině a předložen k seznámení
ZO. Rozpočet bude využit jako výchozí při podání žádosti o dotaci a následném výběrovém řízení na
dodavatele.
8) Rozpočet křížek Malá Bukovina
Byl vypracován rozpočet na obnovu křížku na p.p.č. 883/3 k.ú. Malá Bukovina
a předložen
k seznámení ZO. Rozpočet bude využit jako výchozí při podání žádosti o dotaci a následném
výběrovém řízení na dodavatele.
9) Dotace SZIF
ZO bylo seznámeno s podmínkami pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků se zaměřením především na podprogram 129 662 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Podprogram je zaměřen na typ objektu: kaple
(kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy
a hřbitovní zdi, kostely, synagogy. Z tohoto programu lze čerpat vyšší částky, nežli z POV Ústeckého
kraje 2017, oblast podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby. Předsedající navrhuje revokovat
usnesení č. 2-1/17, podat žádost o podporu v dotačním programu 129 660, poskytovaným
prostřednictvím SZIF a uzavřít příkazní smlouvu na zajištění administrace žádosti o dotaci
s Novoborským dotačním centrem z. s.
Návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 2-1/17 týkající se podání žádosti o poskytnutí podpory
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské
zástavby.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-2/17: ZO revokuje usnesení č. 2-1/17 týkající se podání žádosti o poskytnutí podpory
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské
zástavby.

Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o podporu ve výši 70% z programu 129 660 Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“ do SZIF ČR.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-2/17: ZO schvaluje podání žádosti o podporu ve výši 70% z programu 129 660 Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“ do SZIF ČR.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem
z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-2/17: ZO pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy s Novoborským dotačním
centrem z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Hřbitovní zeď Malá
Bukovina“.
10) Strategický rozvojový plán obce
Strategický plán rozvoje obce je ucelený koncepční program rozvoje obce v podobě písemného
dokumentu. Je základem pro další směry udržitelného rozvoje obce. Základním prvkem tohoto
dokumentu je jednoduchý a výstižný text, který ukazuje, jakým směrem se hodlá obce v dalších letech
rozvíjet. Plán rozvoje obce slouží pro zpracovávání investičních záměrů realizovaných v obci (průběžné
dotační tituly kraje, ministerstev a fondů EU), pro sestavování rozpočtu, apod. Součástí plánu rozvoje
je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního vývoje obce, definice rozvojových možností
a silných a slabých stránek obce. Plán rozvoje obce je zpracovaný na omezenou dobu a není
uzavřeným materiálem, ale dochází k jeho aktualizaci podle měnících se vnitřních a vnějších
podmínek života celé obce.
Strategický rozvojový plán obce Velká Bukovina bude připravovat ZO vlastními silami bez využití
externích firem v průběhu nejbližších měsíců. Doba platnosti plánu se předpokládá na následujících
šest let. Tomuto tématu je třeba věnovat více času na samostatných poradách ZO. První se bude konat
21. 2. od 16 hod. Na tuto poradu si zastupitelé připraví návrhy akcí k zapracování do rozvojového
plánu obce.
11) Žádosti


Spolek Lungta žádá o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném místě.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném místě.
Průběh hlasování: 1 pro / 5 proti / 0 zdržel se.
ZO zamítlo návrh připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. března na budově OÚ, nebo jiném čestném místě.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.



Ředitelství MŠ žádá o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 17.882,09 Kč následovně:
do rezervního fondu školy převést 15.882,09 Kč, do fondu odměn školy převést 2.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 17.882,09 Kč
následovně: do rezervního fondu školy převést 15.882,09 Kč, do fondu odměn školy převést 2.000,- Kč.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-2/17: ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 17.882,09 Kč
následovně: do rezervního fondu školy převést 15.882,09 Kč, do fondu odměn školy převést 2.000,- Kč.

12) Různé


Účetní obce předložila a seznámila ZO s návrhem Rozpočtové změny č. 1/2017. Celé znění rozpočtové
změny č. 1/2017 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2017
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-2/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2017



Upozornění E. Krškové na chybějící nádobu na nápojové kartony na stanovišti č.7 Malá Bukovina –
obchod.
Nádobu dodají zaměstnanci obce během následujícího týdne.
Dotaz E. Krškové, zda je letos počítáno s opravou povrchu komunikace na p.p.č. 873/17 k. ú. Malá
Bukovina.







Ano, tento úsek komunikace je poškozen nejvíce ze všech, bude opraven určitě.
Knihovnice
seznámila ZO s činností a výsledky Obecní knihovny za rok 2016. Statistika
za rok 2016 je přílohou zápisu.
Dotaz a nabídka ředitelky MŠ
, zda bude obec chtít na masopust napéct v MŠ koláče.
Ano, stejně jako v roce 2016.
Byl přivítán nově příchozí
který následně konzultoval se ZO možnosti oprav hřbitovní zdi
v Malé Bukovině, sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela a křížku na p.p.č. 883/3 k.ú. Malá Bukovina (u
Poděkoval přítomnému J. Pařezovi za doprovod při konání Tříkrálové sbírky.
Dále se dotázal na termín konání Svatováclavské pouti v roce 2017 a požádal, zda by bylo možno pouť
konat až 30. 9. 2017 z důvodu svěcení kostela v Markvarticích, které proběhne 23. 9. 2017.
Navrhl setkání občanů, zájemců o členství v pěveckém kostelním sboru, na faře ve čtvrtek 16. 2. 2017.

13) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 58 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

