Zápis z jednání č. 14/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 19. 12. 2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:

dle přiložené presenční listiny: Petra Hlaváčková, Erika Kršková, Jaroslav Kucharovič,
Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta
Marta Hejlová

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Jaroslav Pokorný, Roman Vojta

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o body:

Inventarizace

Pořízení historické mapy obce
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body: Inventarizace a
Pořízení historické mapy obce.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-14/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o body: Inventarizace a
Pořízení historické mapy obce.
2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Dodatek č. 17 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a
nebezpečných odpadů v obci
Schválení finanční částky přijímaných sponzorských darů a uzavírání sponzorských smluv
ředitelkou MŠ
Určení výše odměny člena Finančního výboru
Inventarizace 2018
Pořízení historické mapy obce
Žádosti
Různé
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-14/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání



4)

Stavba „úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“ byla přerušena z důvodu
nepříznivého počasí.
Dodavatel informoval, že nestihne dodat v plánovaném termínu nasmlouvané nové autobusové
čekárny. Tyto budou dodané a instalované během měsíce ledna.

Dodatek č. 17 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných
odpadů v obci
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předložila Dodatek č. 17 ke smlouvě o zneškodňování
komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Velká Bukovina.
Dodatkem se navyšují ceny za svoz odpadů. Celé znění Dodatku č. 16 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí Dodatku č. 16 ke smlouvě o zneškodňování komunálních,
separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 3-14/18: ZO schvaluje přijetí Dodatku č. 17 ke smlouvě o zneškodňování komunálních,
separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Velká Bukovina.
Od roku 2016, kdy byl v obci Velká Bukovina zaveden lístkový systém svozu nádob na komunální odpad
je to již čtvrté zdražení svozu odpadů firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a podíl obce na platbě
za svoz odpadů se každoročně zvyšuje. Na rok 2019 byla navýšena cena za odvoz jedné nádoby na plasty
o 100,- Kč, z 335,- Kč na 435,- Kč bez DPH. Navýšení bylo zdůvodněno výskytem netříděného odpadu
v nádobách na odpad tříděný a tím zvýšených nákladů na dotřídění.
V této souvislosti navrhuje předsedající zvýšení ceny svozových lístků o 5,- Kč na 120 L odpadu. Tedy
zvýšení ceny ze 40,- Kč na 45,- Kč za nádobu 120 L a zvýšení ceny z 80,- Kč na 90,- Kč za nádobu 240 L
s platností od 1. 1. 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení ceny svozových lístků ze 40,- Kč na 45,- Kč za nádobu 120 L a
z 80,- Kč na 90,- Kč za nádobu 240 L s platností od 1. 1. 2019.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-14/18: ZO schvaluje zvýšení ceny svozových lístků ze 40,- Kč na 45,- Kč za nádobu 120 L a
z 80,- Kč na 90,- Kč za nádobu 240 L s platností od 1. 1. 2019.
5) Schválení finanční částky přijímaných sponzorských darů a uzavírání sponzorských smluv ředitelkou MŠ
V souvislosti s povinností obce, jako zřizovatele Mateřské školy schvalovat přijetí každého daru, navrhuje
předsedající pověřit ředitelku Mateřské školy pravomocí přijímat jménem Mateřské školy dary a uzavírat
smlouvy o přijetí daru do výše 20.000,- Kč. Na následujícím jednání Zastupitelstva obce bude informovat
ZO o přijetí daru.
Návrh usnesení: ZO pověřuje ředitelku Mateřské školy Velká Bukovina pravomocí přijímat jménem
Mateřské školy Velká Bukovina dary a uzavírat smlouvy o přijetí daru do výše 20.000,- Kč bez
předchozího schválení Zastupitelstvem obce.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-14/18: ZO pověřuje ředitelku Mateřské školy Velká Bukovina pravomocí přijímat jménem
Mateřské školy Velká Bukovina dary a uzavírat smlouvy o přijetí daru do výše 20.000,- Kč bez
předchozího schválení Zastupitelstvem obce.
6) Určení výše odměny člena Finančního výboru
Předsedající navrhl, aby
která není členem zastupitelstva obce, byla v souladu s § 84 písm.
v) zákona o obcích za výkon funkce člena finančního výboru poskytována odměna ve výši 200,- Kč/měsíc.
p. Vojta vznáší protinávrh poskytovat odměnu 200,- Kč jednorázově za každou odvedenou činnost
(kontrolu).
Dle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Velká Bukovina se hlasuje nejdříve o protinávrhu.
Návrh usnesení: ZO stanoví odměnu
která není členem zastupitelstva obce, za výkon
funkce člena finančního výboru 200,- Kč jednorázově za každou odvedenou činnost (kontrolu).
Průběh hlasování: 1 pro / 5 proti / 0 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.
Návrh usnesení: ZO stanoví odměnu
funkce člena finančního výboru 200,- Kč/měsíc.
Průběh hlasování: 5 pro / 1 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-14/18: ZO stanoví odměnu
funkce člena finančního výboru 200,- Kč/měsíc.

která není členem zastupitelstva obce, za výkon
která není členem zastupitelstva obce, za výkon

7) Inventarizace 2018
Starosta obce vydává plán inventur pro rok 2018 a jmenuje inventarizační komisi ve složení:
E. Kršková, P. Hlaváčková, P. Šťastný, R. Vojta,
Inventarizace bude dokončena
nejpozději do 14. 1. 2019.
8) Pořízení historické mapy obce
Zastupitel a kronikář obce p. Pokorný seznámil ZO s možností pořídit do majetku obce kopii historické
mapy z roku 1843. V současnosti se jedná o mapové listy o velikosti A4 z kterých je možné vyrobit
nástěnnou mapu. J. Pokorný navrhuje pořízení této mapy.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje pořízení historické mapy obce.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 7-14/18: ZO Velká Bukovina schvaluje pořízení historické mapy obce.
9) Žádosti


Český svaz včelařů, o.s. Žandov žádá o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč Českému svazu včelařů, o.s.
Žandov jako neúčelový finanční dar.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-14/18: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 5.000,- Kč Český svaz včelařů, o.s.
Žandov jako neúčelový finanční dar.



Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů – ZO Velká Bukovina žádá o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč Českomoravskému svazu
chovatelů poštovních holubů – ZO Velká Bukovina jako neúčelový finanční dar.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-14/18: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč Českomoravskému svazu
chovatelů poštovních holubů – ZO Velká Bukovina jako neúčelový finanční dar.

10) Různé
 p. Kucharovič:
Informuje ZO o termínu dodání a instalace kotle na hřiště až po Novém roce z důvodu 5 týdnů
čekací doby na výrobu kotle.
11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 18 : 30 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Jaroslav Pokorný
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

