Zápis z jednání č. 3/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 12. 3. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

1) Zahájení:

Jednání zahájil starosta v 18:00 hodin a určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Josef Pařez
Erika Kršková, 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
Místo pasivního odpočinku - Velká Bukovina
Oprava hřbitovní zdi Malá Bukovina - 2. Etapa
Vyhlášení výběrového řízení křižovatka
Vyhlášení výběrového řízení DA pro hasiče
Rozpočtová změna č. 2/2018
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-3/18: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO







Byla doručena žádost o spolupráci při sběru použitých oděvů, obuvi a hraček prostřednictvím
kontejneru s firmou TextilEco a.s. Návrh smlouvy byl podepsán starostou a odeslán
navrhovateli. Nyní čekáme na doručení smlouvy potvrzené druhou stranou. Bude umístěn jeden
kontejner na textil na křižovatce ve Velké Bukovině. Znění smlouvy je přílohou zápisu.
Opravy na hřišti se dokončují. V sobotu 17. 3. Již v hale na hřišti proběhne akce „Karneval pro
děti i dospělé“. Některé práce nebudou do této akce dokončeny, např. instalace kotle
ústředního vytápění. Dodavatel kotle je ohlášen do konce března.
Proběhl úklid výčepu a kuchyně v 1. patře restaurace. Kuchyňka byla vybílena.
Byly provedeny výkopové práce nasmlouvaným bagrem. Vyčištění příkopu
v malé
Bukovině, rozhrnutí hlíny určené k zarovnání nerovností naproti faře v Malé Bukovině, zakopání
kabelu k instalaci dalšího přípojného sloupku el. proudu naproti „škole“ v Malé Bukovině,
úprava cesty poškozené nákladními automobily při vysypávání kontejnerů na tříděný odpad u
dětského hřiště ve Velké Bukovině.

4) Místo pasivního odpočinku - Velká Bukovina
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schválilo na svém zasedání dne 8. 1. 2018 podání žádosti o dotaci
na akci „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ do dotačního podprogramu 129 665 Podpora pro
vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.
Z důvodu nevyhlášení uvedeného podprogramu 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa
pasivního odpočinku pro rok 2018 nebylo možno podat žádost o dotaci na akci „Místo pasivního
odpočinku – Velká Bukovina“ a proto je nutno zrušit již schválené usnesení zastupitelstva obce č. 6-1/18.
Příkazní smlouva mezi obcí Velká Bukovina a Novoborském dotačním centrem z. s. na administraci akce
„Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ nebyla z důvodu nevyhlášení předmětného dotačního
podprogramu podepsána, a proto postačí pouze zrušit schválené usnesení zastupitelstva obce č. 6-1/18.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 6-1/18.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-3/18: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 6-1/18.
5) Oprava hřbitovní zdi Malá Bukovina - 2. Etapa
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schválilo na svém zasedání dne 8. 1. 2018 podání žádosti o dotaci na
akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ do dotačního podprogramu 129 662 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Podávání žádostí o dotace do tohoto dotačního podprogramu bylo v elektronickém dotačním prostředí
RISPF umožněno od 5. 2. 2018. V dotačních pravidlech bylo uvedeno, že žádosti o dotace budou
přijímány do 23. 2. 2018. Dne 14. 2. 2018 Státní zemědělský intervenční fond vyhlásil informaci o
výpadku systému EDS/SMVS a zároveň dne 14. 2. 2018 informoval žadatele o dotaci, že dne 9. 2. 2018
došlo k vyčerpání částky určené na podprogram žádostí 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny (výše disponibilní výzvy 130 mil. Kč) a byl z tohoto důvodu zastaven příjem
žádostí o dotace.
Z důvodu ukončení přijmu žádostí o dotace do podprogramu 129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny je tedy nutno administrativně ukončit platnost již podepsané příkazní
smlouvy mezi obcí Velká Bukovina a Novoborským dotačním centrem z. s., která řeší podání žádosti o
dotaci do podprogramu 129 662. Novoborské dotační centrum z. s. proto vyhotovilo dodatek č. 1
k příkazní smlouvě k akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2.etapa“, ve které mění rozsah díla v článku 1.
Předmět smlouvy a v článku 5. Cena. Uzavřením dodatku č. 1 dojde k řádnému administrativnímu
ukončení platnosti příkazní smlouvy, která řešila podání žádosti o dotaci do podprogramu 129 662
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s Novoborským
dotačním centrem z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Hřbitovní zeď Malá
Bukovina – 2.etapa“.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-3/18: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě s
Novoborským dotačním centrem z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2.etapa“.
6) Vyhlášení výběrového řízení křižovatka
Za účelem již podané žádosti o dotaci k realizaci akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – úprava
křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“ je nutno s předstihem provést zadávací řízení pro
výběr zhotovitele uvedené akce.
Ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky dojde k posouzení předložených
žádostí o dotace a vyhlášení podpořených projektů v druhém kvartálu roku 2018. Následně bude obec
vyzvána k doložení dokumentů nutných k vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy budou
poskytovatelem dotace vyžadovány doklady o proběhlém zadávacím řízení. Je tedy nutné schválit
vyhlášení zadávacího řízení tak, aby mohli být osloveni vytipovaní uchazeči o tuto zakázku, a současně
budou v rámci maximální transparentnosti veškeré dokumenty zadávacího řízení zveřejněny na profilu
zadavatele obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
a)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pohodlně a bezpečně po obci
Velká Bukovina“
b)
vyhlášení zadávacího řízení „Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina“
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-3/18: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
a)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pohodlně a bezpečně po obci
Velká Bukovina“
b)
vyhlášení zadávacího řízení „Pohodlně a bezpečně po obci Velká Bukovina“
7) Vyhlášení výběrového řízení DA pro hasiče
Obci Velká Bukovina byla schválena dotace na realizaci akce „Dodávka hasičského dopravního
automobilu“. Ze strany Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdržela obec dne
5.2.2018 Registraci akce, kdy po jejím obdržení je nutné neprodleně schválit zadávací řízení malého
rozsahu na akci „Dodávka hasičského dopravního automobilu“ a zároveň vyhlásit zadávací řízení
„Dodávka hasičského dopravního automobilu“ pro výběr dodavatelů pro tuto akci. Je tedy nutné schválit
vyhlášení zadávacího řízení tak, aby mohli být osloveni uchazeči o tuto zakázku, a současně budou v

rámci maximální transparentnosti veškeré dokumenty zadávacího řízení zveřejněny na profilu
zadavatele obce. Po ukončení výběrového řízení a podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem akce bude
podepsána kupní smlouva spolu s dalšími doklady odeslána na Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR pro účely vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka hasičského dopravního
automobilu“
b)
vyhlášení zadávacího řízení „Dodávka hasičského dopravního automobilu“
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-3/18: Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka hasičského dopravního
automobilu“
b)
vyhlášení zadávacího řízení „Dodávka hasičského dopravního automobilu“
8) Rozpočtová změna č. 2/2018
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 2/2018. Celé znění rozpočtové změny č. 2/2018 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 2/2018.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-3/18: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 2/2018.
9) Žádosti


Žádost o majetkoprávní vypořádání (prodej) nemovité věci – pozemku ve vlastnictví obce Velká
Bukovina, na které je umístěna část silnice č. III/2637 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Jedná se o pozemek
2
p. č. 2632/1 o výměře 60 m ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina.
(záměr prodeje zveřejněn dle us. č. 3-2/17 na úřední desce od 7. 2. do 23. 2. 2018 bez vznesených
připomínek)
2
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 2632/1 o výměře 60 m , ostatní plocha – ostatní
komunikace, k.ú. Velká Bukovina do vlastnictví Ústeckého kraje dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
2
Usnesení č. 7-3/18: ZO schvaluje prodej p.p.č. 2632/1 o výměře 60 m , ostatní plocha – ostatní
komunikace, k.ú. Velká Bukovina do vlastnictví Ústeckého kraje dle přiložené žádosti.



Žádost o pronájem p. p. č. 2667/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Velká Bukovina.
(záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 7. 2. do 23. 2. 2018 bez vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem p. p. č. 2667/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Velká
Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-3/18: ZO schvaluje pronájem p. p. č. 2667/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú.
Velká Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.

10) Různé





Dotaz p. Půlpána na možnost opravy cesty v Karlovce od č.p. 68
k č.p. 36 (
Plán opravy cest v roce 2018 již byl stanoven podáním žádosti o dotaci. Oprava tohoto úseku cesty
vyžaduje vyšší náklady (opakované vymílání vodou tekoucí ze svahu – nutná oprava asfaltem).
Požadavek p. Půlpána o přistavení výsuvného žebříku na údržbu čapího hnízda.
Starosta domluví s p. Kotoučem.
Návrh na zakoupení certifikované sestavy klouzačky a dvou houpaček v ceně cca 60.000,- Kč na dětské
hřiště v Malé Bukovině náhradou za současnou necertifikovanou, která byla dodána sponzorským
darem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zakoupení certifikované sestavy klouzačky a dvou houpaček v ceně cca
60.000,- Kč na dětské hřiště v Malé Bukovině.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-3/18: ZO schvaluje zakoupení certifikované sestavy klouzačky a dvou houpaček v ceně cca
60.000,- Kč na dětské hřiště v Malé Bukovině.

11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 25 hod.

Josef Pařez
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

