Zápis z jednání č. 1/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 8. 1. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:




Jiřina Kavková
Martina Jonášová, Roman Vojta

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o body:
Rozpočtová změna č. 1/2018
Novoborské dotační centrum - akce Křižovatka Velká Bukovina
Dodatek č. 16 ke smlouvě o zneškodňování odpadů
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o body: Rozpočtová změna č. 1/2018,
Novoborské dotační centrum - akce Křižovatka Velká Bukovina, Dodatek č. 16 ke smlouvě o
zneškodňování odpadů.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-1/18: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o body: Rozpočtová změna č. 1/2018,
Novoborské dotační centrum - akce Křižovatka Velká Bukovina, Dodatek č. 16 ke smlouvě o
zneškodňování odpadů.

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Schválení podání žádosti do POV UK /oblast podpory II. - komunikace/
Schválení podání žádosti do PP JSDHO /dopravní automobil/
Schválení podání žádosti do SFDI /chodník a přechod pro chodce v obci V. Bukovina/
Schválení podání žádosti do SZIF /místo pasivního odpočinku v obci V. Bukovina/
Schválení podání žádosti do SZIF /hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa/
Rozpočtová změna č. 1/2018
Novoborské dotační centrum - akce Křižovatka Velká Bukovina
Dodatek č. 16 ke smlouvě o zneškodňování odpadů
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-1/18: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO





Byly odstraněny závady nově vytvořené plochy pro nastupující a vystupující u zastávky
autobusu v Karlovce, směrem od Benešova n/Pl.
Vánoční koncert v kostele v Malé Bukovině byla vydařená akce, účast občanů byla hojná.
Nájemní smlouva na pronájem bytu v budově č.p. 2, Malá Bukovina (us.č. 7-11/17 ze dne
25.9.2017) nebyla uzavřena ze strany žadatele.
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla 6. 1. 2018. Celkový výtěžek činí 14.581,- Kč což je o
2.709,- Kč více než v roce 2017. Rozděleno podle částí obce: Malá Bukovina + Karlovka 8.212,Kč a Velká Bukovina 6.369,- Kč. Celostátní výsledky sbírky ještě nejsou známé.



Opravy v hale a v kuchyni na hřišti probíhají. V současnosti jsou již v těchto prostorách
vyměněná okna, místo okna ve štítové stěně jsou vsazené nové dveře do kuchyně. V kuchyni
nový rozvod vody včetně přívodu přes halu, zrušený průtokový ohřívač a instalovaný bojler,
připravena přípojka vody pro plánovanou kotelnu. V kuchyni je nově el. rozvaděč s jističi
pouze pro opravované prostory a kotelnu, v hale i kuchyni nový el. rozvod se zásuvkami,
vypínači a nová zářivková osvětlovací tělesa. Ještě v zimních měsících, při jednom nepořádku
a před vymalováním, se dále chystá instalace ústředního vytápění – potrubí a radiátorů.

4) Schválení podání žádosti do POV UK /oblast podpory II. - komunikace/
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s možností podat žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 v oblasti podpory 2. Chodníky a místní komunikace. Ve výše
jmenované oblasti podpory 2 je možné žádat o dotaci v maximální výši 350.000,- Kč. U obcí do 500
obyvatel poskytuje Ústecký kraj dotaci ve výši max. 75% uznatelných nákladů akce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2018, oblast podpory 2 - Chodníky a komunikace a závazek spolufinancování projektu v minimální výši
25% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-1/18: ZO schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2018, oblast podpory 2 - Chodníky a komunikace a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 25% z celkových uznatelných nákladů projektu.
5) Schválení podání žádosti do PP JSDHO /dopravní automobil/
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s možností podat žádost o dotaci z Programu
2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje, tematické zadání C – „Krajská podpora
výstavby požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH obcí MV GŘ HZS ČR“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Dopravní automobil pro JSDHO“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-1/18: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Dopravní automobil pro JSDHO“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu.
6) Schválení podání žádosti do SFDI /chodník a přechod pro chodce v obci V. Bukovina/
Státní fond dopravní infrastruktury České republiky do 11. ledna 2018 přijímá žádosti o dotace na
realizaci a výstavbu chodníků. S dostatečným předstihem je proto nutné zajistit všechny podklady
nutné k podání žádosti o dotaci, kterými jsou zejména projektová dokumentace, položkový rozpočet a
příslušná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Žádost o dotaci se bude předkládat v termínu do
11. ledna 2018 na Státní fond dopravní infrastruktury, ve druhém čtvrtletí roku 2018 proběhne
vyhodnocení žádostí a následná realizace by měla probíhat od druhého čtvrtletí roku 2018.
Dle položkového rozpočtu činí celková částka na stavbu chodníku s DPH částku 2,225.982,99 Kč. Z toho
jsou neuznatelné náklady stanovené rozpočtářem v částce s DPH ve výši 148.010,- Kč. Zbývá tedy
s DPH částka 2.077.972,- Kč jako uznatelné náklady akce, kdy z této akce by měla 85 % dotace činit
1.766.276,- Kč a 15 % povinná spoluúčast obce je 311.695,- Kč.
Dle rozdělení na uznatelné a neuznatelné náklady akce je nutno v rozpočtu obce na rok 2018
předpokládat proplacení dotace na tuto akci ve výši 1.766.276,- Kč a současně bude nutno vyčlenit na
finanční spoluúčast obce minimálně částku 667.502,- Kč (148.010,- Kč rozpočtářem stanovené
neuznatelné položky + 311.695,- Kč povinná spoluúčast + 207.797,- Kč předpokládané dodatečné
neuznatelné položky).
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 85 % na akci "Chodník a
přechod pro chodce v obci Velká Bukovina“ do opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky, včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 15 %
z celkových uznatelných nákladů akce.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 5-1/18: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 85 % na akci
"Chodník a přechod pro chodce v obci Velká Bukovina“ do opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky, včetně finanční spoluúčasti obce ve
výši 15 % z celkových uznatelných nákladů akce.
7) Schválení podání žádosti do SZIF /místo pasivního odpočinku v obci V. Bukovina/
Státní zemědělský intervenční fond poskytuje dotaci z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků s podprogramem 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa
pasivního odpočinku. Vzhledem ke skutečnosti, že v obci jsou dětská hřiště, má tak obec možnost
podat žádost o dotaci na „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“.
Podle předběžného rozpočtu na „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ je celková cena bez
DPH 235.000,- Kč a s DPH 284.350,- Kč. Za účelem získání maximálního možného počtu bodů při
hodnocení žádosti je vhodné žádat o dotaci 70% z celkových výdajů projektu včetně DPH ve výši
199.045,- Kč, přičemž se tato částka může realizovaným výběrovým řízením snížit až o cca 25%.
V rámci této dotační akce mohou být pořízeny 1 až 2 altány a lavičky. Žádost o dotaci se bude
pravděpodobně předkládat v druhém měsíci roku 2018 na pobočce Státního zemědělského
intervenčního fondu v Děčíně, ve druhém čtvrtletí roku 2018 proběhne vyhodnocení žádostí a
následná realizace by měla probíhat od třetího čtvrtletí roku 2018.
Na kompletní zajištění administrace tohoto dotačního projektu bude uzavřena příkazní smlouva se
společností Novoborské dotační centrum z.s. Nabídková cena za zajištění kompletní administrace činí
5% z celkové předpokládané obdržené dotace a činí tedy 9.952,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci ve výši 70% na akci „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ do
Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky.
b)
uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ za
nabídkovou cenu 5% z celkové předpokládané obdržené dotace
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-1/18: Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci ve výši 70% na akci „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ do
Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky.
b)
uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Místo pasivního odpočinku – Velká Bukovina“ za
nabídkovou cenu 5% z celkové předpokládané obdržené dotace
8) Schválení podání žádosti do SZIF /hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa/
Státní zemědělský intervenční fond poskytuje dotaci z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků s podprogramem 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků a venkovské krajiny. Vzhledem ke skutečnosti, že obec má v pronájmu hřbitov od
Římskokatolické farnosti Malá Bukovina, má tak možnost podat žádost o dotaci na „Hřbitovní zeď Malá
Bukovina – 2. etapa“.
Podle předběžného rozpočtu na „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ je celková cena bez DPH
645.413,- Kč a s DPH 780.950,- Kč. Za účelem získání maximálního možného počtu bodů při hodnocení
žádosti je vhodné žádat o dotaci 70% z celkových výdajů projektu včetně DPH ve výši 546.665,- Kč,
přičemž se tato částka může realizovaným výběrovým řízením snížit až o cca 25%. Žádost o dotaci se
bude pravděpodobně předkládat v druhém měsíci roku 2018 na pobočce Státního zemědělského
intervenčního fondu v Děčíně, ve druhém kvartálu roku 2018 proběhne vyhodnocení žádostí a
následná realizace by měla probíhat od třetího kvartálu roku 2018.
Na kompletní zajištění administrace tohoto dotačního projektu bude uzavřena příkazní smlouva se
společností Novoborské dotační centrum z.s. Nabídková cena za zajištění kompletní administrace činí
5% z celkové předpokládané obdržené dotace a činí tedy 27.333,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci ve výši 70% na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ do
Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky.
b)
uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění komletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ za
nabídkovou cenu 5% z celkové předpokládané obdržené dotace
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 7-1/18: Zastupitelstvo obce schvaluje
a)
podání žádosti o dotaci ve výši 70% na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ do
Státního zemědělského intervenčního fondu České republiky.
b)
uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na akci „Hřbitovní zeď Malá Bukovina – 2. etapa“ za
nabídkovou cenu 5% z celkové předpokládané obdržené dotace
9) Rozpočtová změna č. 1/2018
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 1/2018. Celé znění rozpočtové změny č. 1/2018 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2018.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-1/18: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2018.
10) Novoborské dotační centrum - akce Křižovatka Velká Bukovina
Obec Velká Bukovina zahájila již v roce 2015 přípravu stavebních úpravy křižovatky silnice II/263 a
silnice III/2637 ve středu obce. Z důvodu požadavků SČVaK na přeložku vodovodu a kanalizace a
z důvodu požadavků dalších orgánů státní správy došlo ke značnému prodloužení přípravy této akce.
Z tohoto důvodu je nutno revokovat původní usnesení Zastupitelstva obce o schválení cenové nabídky
na administraci uvedené akce a současně je nutné schválit uzavření nové příkazní smlouvy na
administraci již připravené dotační akce "Chodník a přechod pro chodce v obci Velká Bukovina".
Státní fond dopravní infrastruktury České republiky do 11. ledna 2018 přijímá žádosti o dotace na
realizaci a výstavbu chodníků. S dostatečným předstihem je proto nutné zajistit všechny podklady
nutné k podání žádosti o dotaci, kterými jsou zejména projektová dokumentace, položkový rozpočet a
příslušná stanoviska dotčených orgánů státní správy.
Na kompletní zajištění administrace tohoto dotačního projektu bude uzavřena příkazní smlouva se
společností Novoborské dotační centrum z. s. Nabídková cena za zajištění kompletní administrace
odpovídá objemu 5,5 % z celkového předpokládaného objemu schválených dotačních prostředků a činí
97.145,18,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 5-6/2015 ze dne 1. 6. 2015 o schválení
nabídky Novoborského dotačního centra o. s. na administraci žádosti o dotaci na projekt „Chodník a
úprava křižovatky – Velká Bukovina“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Novoborským
dotačním centrem z. s. k akci "Chodník a přechod pro chodce v obci Velká Bukovina" za nabídkovou
cenu 5,5% z celkové předpokládané obdržené dotace.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-1/18: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 5-6/2015 ze dne 1. 6. 2015 o
schválení nabídky Novoborského dotačního centra o. s. na administraci žádosti o dotaci na projekt
„Chodník a úprava křižovatky – Velká Bukovina“ a schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Novoborským
dotačním centrem z. s. k akci "Chodník a přechod pro chodce v obci Velká Bukovina" za
nabídkovou cenu 5,5% z celkové předpokládané obdržené dotace.
11) Dodatek č. 16 ke smlouvě o zneškodňování odpadů
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. předložila Dodatek č. 16 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: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-1/18: ZO schvaluje přijetí Dodatku č. 16 ke smlouvě o zneškodňování komunálních,
separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Velká Bukovina.
12) Žádosti


Základní škola Horní Police, okres Česká Lípa, p. o. žádá o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
ve výši 10.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč ZŠ Horní Police jako neúčelový
finanční dar.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-1/18: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč ZŠ Horní Police jako
neúčelový finanční dar.

13) Různé







p. Vojta předložil ZO vyhodnocení nákladů na svoz odpadů v roce 2017. Platba za svoz odpadů dosáhla
v roce 2017 výše cca 126.000,- (dosud nebyla vyčíslena částka za svoz tříděného odpadu od firmy EKOKOM za IV.Q). V porovnání s rokem 2016 bylo dosaženo úspory přibližně 30.000,- Kč.
Letní dětský tábor na hřišti se bude konat v termínu 15. 7. – 11. 8. 2018.
p. Pařez navrhuje zakoupit do haly na hřišti pingpongové stoly.
Dotaz p. Krškové na stav stromů na hřbitově v Malé Bukovině.
Nejvíce poškozené stromy budou v letošním roce odstraněny.
Dotaz p. Hlaváčkové ohledně dokončení úprav u MŠ.
Na oplocení se stále pracuje.

14) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 13 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

