Zápis z jednání č. 1/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 9. 1. 2017 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

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Dotace POV
Různé
Závěr

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

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-1/17: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO


V sobotu 7. 1. 2017 proběhla první část Tříkrálové sbírky v Malé Bukovině a části Karlovky. Druhá část
sbírky v Karlovce a Velké Bukovině se bude konat o následujícím víkendu 14. – 15. 1. 2017.

4) Dotace POV
ZO bylo seznámeno s výzvou Ústeckého kraje Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 a s
oblastmi ve kterých lze zažádat o podporu. Po projednání možností se ZO rozhodlo podat jednu žádost
o podporu v oblasti Obnova a rozvoj venkovské zástavby – hřbitovy a ohradní zdi (další etapa opravy
hřbitovní zdi v Malé Bukovině). V této oblasti je podpora poskytována ve výši 75% z celkových
uznatelných nákladů, max. však do výše 250.000,- Kč. Druhou žádost v oblasti Zlepšení životního
prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady (nákup techniky na údržbu zeleně v obci).
V této oblasti je podpora poskytována ve výši 75% z celkových uznatelných nákladů, max. však do výše
50.000,- Kč. Žádosti o podporu se podávají do 26. 2. 2017.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2017 v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby – hřbitovy a ohradní zdi s povinnou
spoluúčastí obce ve výši 25% celkových uznatelných nákladů projektu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-1/17: ZO schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2017 v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby – hřbitovy a ohradní
zdi s povinnou spoluúčastí obce ve výši 25% celkových uznatelných nákladů projektu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2017 v oblasti podpory 3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání
s odpady s povinnou spoluúčastí obce ve výši 25% celkových uznatelných nákladů projektu.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-1/17: ZO schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2017 v oblasti podpory 3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny,
nakládání s odpady s povinnou spoluúčastí obce ve výši min. 25% celkových uznatelných nákladů
projektu.

5) Různé





p. Půlpán seznámil ZO s výpočtem předpokládaných úspor při instalaci stmívačů na ovládání VO.
Starosta pověřuje p. Půlpána zajištěním a instalací zařízení ve všech třech částech obce.
p. Vojta předložil ZO vyhodnocení nákladů na svoz odpadů v roce 2016. Zavedením lístkového systému
svozů a následným zvýšením množství tříděného odpadu dosáhla roční úspora za svoz odpadů částky
485.000,- Kč v porovnání s rokem 2015.
p. Pařez upozorňuje na nutnost přepisu odběru vody a elektřiny na hřišti z FK na obec. Pan Půlpán na
základě plné moci zajistí převod na ČEZ a zjistí podmínky převodu a současně možnosti opravy a
úpravy přípojky a vodoměru na SČVaK.

6) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 55 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

