Zápis z jednání č. 2/20 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 19. 2. 2020 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

Omluveni:
1) Zahájení:

Jednání zahájil a vedl starosta obce v 18:00 hodin.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho konání byla
zveřejněna podle §93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Velká Bukovina
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 6 členů z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce Velká Bukovina byl vyložen k nahlédnutí
v kanceláři OÚ a proti zápisu nebyly vzneseny námitky. Předsedající dále určil zapisovatele a
ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Marta Hejlová, Roman Vojta

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Nájemní smlouvy – zařízení internet č.p. 2 Malá Bukovina
Schválení přílohy č.2 Řádu veřejného pohřebiště obce Velká Bukovina
Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2019
Žádosti
Různé
Závěr

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

Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-2/20: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání


Byly podány žádosti o poskytnutí dotace:
 na obnovu Božích muk – křížku v Malé Bukovině
 na akci „Bukovinská pouť“
 na obnovu válečného hrobu obětem 1. světové války ve Velké Bukovině
 na obnovu válečného hrobu obětem 1. světové války v Malé Bukovině
 na úpravu márnice na hřbitově ve Velké Bukovině.
 na obnovu komunikace pro pěší z Velké Bukoviny do Karlovky
 na akci „Dětské hřiště Malá Bukovina, Karlovka“



Byly připraveny a podepsány smlouvy na poskytnutí finančního daru s organizacemi, které obec
finančně podporuje:
 ČSCHPH ZO Velká Bukovina
 FK Velká Bukovina
 Základní škola Horní Police
 Český rybářský svaz, z.s., MO Žandov
 Český svaz včelařů z.s., ZO ČSV Benešov nad Pl.



Geodet
začal zaměřovat pozemky určené ke směně. Až bude vše dokončeno, podá se
na stavební úřad žádost o dělení pozemků.





Proběhlo jednání se zástupcem firmy Tewiko, ohledně změn a doplnění v předložené nabídce
na zhotovení nového dětského hřiště, které vyplynuly z posledního jednání ZO . Dále na schůzce
byla probrána možnost zhotovení multifunkčního hřiště v prostoru za brankou.
V souvislosti s možností vybudování multifunkčního hřiště jednal starosta o možnosti koupě či
směny se zástupcem fy. Agro MP, s.r.o., která vlastní přilehlé využitelné pozemky.

4) Nájemní smlouvy – zařízení internet č.p. 2 Malá Bukovina
(Viz bod č.16 jednání ZO č. 1/20) Od minulého jednání ZO došlo k upřesnění poskytovatelů internetu,
kteří mají umístěné vysílací zařízení na střeše budovy č.p. 2 Malá Bukovina. První nájemce, kterým je
Nej.cz, s.r.o. platil dosud nájemné 36.000,- Kč/rok a 1.402,- Kč paušální sazbu za spotřebu el. energie.
Nyní bude uzavřená smlouva s výší nájemného 38.000,- Kč/rok včetně el. energie
Druhý nájemce Ralsko Net s.r.o. platil dosud nájemné ve výši 15.000,- Kč/rok. Starosta navrhuje uzavřít
nájemní smlouvy s těmito poskytovateli internetu za daných podmínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh uzavřít nájemní smlouvy s
poskytovateli internetu, kteří mají umístěné vysílací zařízení na střeše budovy č.p. 2 Malá Bukovina za
následující částky:
Nej.cz, s.r.o. 38.000,- Kč/rok včetně spotřeby el. Energie.
Ralsko Net s.r.o. ve výši 15.000,- Kč/rok.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-2/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh uzavřít nájemní smlouvy s
poskytovateli internetu, kteří mají umístěné vysílací zařízení na střeše budovy č.p. 2 Malá Bukovina za
následující částky:
Nej.cz, s.r.o. 38.000,- Kč/rok včetně spotřeby el. Energie.
Ralsko Net s.r.o. ve výši 15.000,- Kč/rok.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
5) Schválení přílohy č.2 Řádu veřejného pohřebiště obce Velká Bukovina
Starosta předkládá Zastupitelstvu obce Velká Bukovina přílohu č.2 Řádu veřejného pohřebiště obce
Velká Bukovina. V bodu 1. nabízí možnost pronájmu hrobového místa na více než 5 let (5 let, 10 let,
nebo 15 let), kdy se cena pronájmu nezvyšuje, pouze násobí úměrně délce období. V bodu 2. zavádí
poplatek za odstranění hrobu, o jehož další pronájem nemá nájemce zájem. Jedná se o odstranění hrobu
obcí. Možnost odstranění hrobu vlastními prostředky nájemce zůstává po dohodě zachována.
Příloha č.2 Řádu veřejného pohřebiště obce Velká Bukovina je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh Přílohy č.2 Řádu veřejného
pohřebiště obce Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-2/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh Přílohy č.2 Řádu veřejného
pohřebiště obce Velká Bukovina.
6) Stav finančních prostředků ke dni 31. 1. 2020
Pokladna
ČSOB
ČNB
KB
Celkem

83.671,00 Kč
644.908,51 Kč
712.012,69 Kč
5,189.063,06 Kč
6,629.655,29 Kč

7) Žádosti
Ředitelka Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. žádá Obec Velká Bukovina o schválení převedení
hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. za rok 2019 ve výši 29.443,99 Kč do
rezervního fondu školy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje převedení hospodářského výsledku
Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. za rok 2019 ve výši 29.443,99 Kč do rezervního fondu školy.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-2/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje převedení hospodářského výsledku
Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. za rok 2019 ve výši 29.443,99 Kč do rezervního fondu školy.


Ředitelka Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. žádá Obec Velká Bukovina o schválení použití
rezervního fondu školy na vyrovnání záporného hospodářského výsledku z roku 2017 -16.198,13 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje použití rezervního fondu školy na vyrovnání
záporného hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. z roku 2017 -16.198,13 Kč.



Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-2/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje použití rezervního fondu školy na
vyrovnání záporného hospodářského výsledku Mateřské školy Velká Bukovina, p.o. z roku 2017 16.198,13 Kč.
8) Různé
 V sobotu 7. března se bude konat masopust, myslivci darují guláš, hudba je objednaná (harmonikáři
Hapi band).
 Na křižovatce byly doplněny patníky a červené sloupky k označení místa pro přecházení. Vyvrácená
značka již byla postavena. Korodující zábradlí se bude znovu natírat v souladu se záručními
podmínkami.
 Po vichřici Sabine byla poškozená asfaltová lepenka na střeše kabin na hřišti na ploše cca 15 m2. Již
bylo nahlášeno na pojišťovnu. Nová lepenka je již na hřišti, střechu se zavázal opravit p. J. Blažek.
9) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18 : 40 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Marta Hejlová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

