Zápis z jednání č. 9/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 3. 9. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:
Omluveni:

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

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 bod:

Rozpočtová změna č. 8/2018
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o bod: Rozpočtová změna č.
8/2018
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu jednání o bod: Rozpočtová změna
č. 8/2018
2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Rozpočtová změna č. 8/2018
Žádosti
Různé
Závěr

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

Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání









Proběhlo jednání s firmou Water Solar Technology Ltd. – branch o.s ohledně možnosti zavedení
úsekového měření rychlosti v obci. Prvním krokem je zajištění spolupráce s úřadem, který by
zpracovával přestupky. Je to náročná agenda na plný úvazek pro jednoho úředníka. Je třeba
oslovit MěÚ Benešov n/Pl, nebo Magistrát města Děčín, zda mají kapacitu ke zpracování
přestupků z tohoto měření.
Je plánovaná oprava komunikace II/263 od hranic Ústeckého kraje (od cihelny) do České
Kamenice. Oprava povrchu vozovky včetně propustků pod komunikací a uličních vpustí.
V projektu je v úseku procházejícím Velkou Bukovinou počítáno s rekonstrukcí třech vpustí a
vybudování dvou nových. Realizace akce přichází v úvahu nejdříve v roce 2019.
15. 8. 2018 proběhlo dle plánu předání staveniště „úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637,
Velká Bukovina“ firmě VF SITE s.r.o. V současnosti jsou již na křižovatce vyznačeny body
geometrického zaměření.
Do dnešního dne byly přislíbeny finanční sponzorské dary na konání Svatováclavské pouti ve
výši 45.000,- Kč. Žádný ze sponzorů si nepřeje být prezentován na propagačních materiálech.
Byly dokončeny plánované opravy komunikací v obci. Připomínka pana
na nekvalitní
práci bude prověřena, případně bude zakázka reklamována.

4) Rozpočtová změna č. 8/2018
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 8/2018 (na účet byly připsány
peníze z dotace na hasičský automobil). Celé znění rozpočtové změny č. 8/2018 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 8/2018.

Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 8/2018.
5) Žádosti












Žádost o odprodej části p.p.č. 2679/1 k.ú. Velká Bukovina.
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 7. 8. do 23. 8. 2018 bez vznesených
připomínek).
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej části p.p.č. 2679/1, ostatní plocha – ostatní
2
komunikace, k.ú. Velká Bukovina o výměře cca 230m (výměra bude upřesněna dle geometrického
plánu pro oddělení části pozemku) zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej části p.p.č. 2679/1, ostatní plocha – ostatní
2
komunikace, k.ú. Velká Bukovina o výměře cca 230m (výměra bude upřesněna dle geometrického
plánu pro oddělení části pozemku) zájemci dle přiložené žádosti.
Žádost o odprodej p.p.č. 873/5, ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Malá Bukovina.
Po projednání žádosti ZO nesouhlasí s odprodejem pozemku. Prodejem p. p. č. 873/5 by se
zabránilo případnému přístupu na pozemky dalších vlastníků, ke kterým není jiná přístupová cesta.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
Žádost o odprodej části p.p.č. 2640/1, ostatní plocha ostatní komunikace, části p.p.č. 4, zahrada a
části p.p.č. 1, zahrada vše v k.ú. Velká Bukovina.
Po projednání žádosti ZO nesouhlasí s odprodejem částí pozemků dle žádosti.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
Žádost o vyčištění odpadů – okamžité vyřešení neodtékající vody z lapolu na prodejně potravin
v budově OÚ.
Septik byl vyvezen fi Spilka & Syn, uliční vpusť před budovou OÚ propláchnuta hasičskou cisternou.
Akutní situace byla nakonec vyřešena nájemcem pročištěním ucpaných odpadů z lapolu, který se
nalézá přímo v prodejně a jeho provoz je vázán na činnost nájemce. Lapol a potrubí bylo vyčištěno
na náklady obce před zahájením nájmu v roce 2017.
Ústní žádost pana
o řešení problému s vodou přitékající z polí a podmáčející jeho a
sousední pozemky.
Proběhne místní šetření, kde bude posouzena možnost řešení.
Ústní žádost p. Krškové o instalaci dopravního zrcadla u výjezdu od bytového domu č.p. 105 v Malé
Bukovině. V tomto místě je při výjezdu špatný rozhled vpravo, směrem na Dolní Habartice.
Ještě jedno zrcadlo je na skladě, bude zaměstnanci obce instalováno.

6) Různé






Zjistit možnost nákupu dalších dopravních zrcadel a vytipovat místa vhodná k jejich instalaci (např.
v Malé Bukovině u „mlýna“).
V době konání pouti 22. 9. 2018 bude vyznačena zóna zákazu stání v obci Malá Bukovina. Zákaz stání
bude kontrolován PČR.
Starosta p. Kucharovič prohlédl dutou a prasklou lípu na prostranství naproti bývalé škole v Malé
Bukovině, posoudil její stav jako nebezpečný a doporučil její pokácení. Pokácení by mělo proběhnout
ještě do konání pouti z důvodu možného ohrožení života a zdraví přítomných osob.
p. Jonášová upozorňuje na zvětšující se díru ve vozovce kolem uzávěru vodovodní přípojky u odbočky
k bytovkám na křižovatce.

7) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 07 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

