Zápis z jednání č. 5/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 4. 5. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno šest členů ZO, Martina Jonášová omluvena

Ověřovatelé zápisu:

Monika Kucharovičová, Josef Pařez

1) Zahájení
Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.
2) Schválení programu jednání:
-

ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou
zápisu.

3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:
 Byla odeslána druhá výzva k odstranění černé skládky na p.p.č. 2829/1 a 2829/2 k.ú.
Karlovka. První výzvu si adresát nepřevzal, druhou již ano. Pokud nebude skládka v termínu
odstraněna, bude postupováno dle § 47 zákona č.200/1990 Sb., zákon o přestupcích.
 Byla přidělena dotace z POV Ústeckého kraje 2015 ve výši 231.000,- Kč na projekt „Oprava
hřbitovní zdi“ v Malé Bukovině.
 V úterý 5. 5. 2015 proběhne schůzka s projektantem projekční kanceláře ProProjekt s.r.o.
ohledně akce stavební úpravy křižovatky silnic II/263 a III/2637, Velká Bukovina.
 Pokračují práce na opravě hasičské zbrojnice. Byla vybagrována podlaha, bude následovat
navezení a zhutnění kamene a zhotovení betonu.
 Informace o naplňování rozpočtu ke dni 31. 3. 2015
Příjmy
1,607.761,82 Kč
Výdaje
1,790.300,91 Kč
Rozdíl
- 182.539,09 Kč

27,96%
31,14%

 Stav finančních prostředků ke dni 30.4. 2015:
KB
Postkonto
ČNB
Pokladna

531.775,81 Kč
1,547.670,42 Kč
631,99 Kč
17.451,00 Kč

4) Kontrola úkolů
 Odpoledne nejen pro seniory - úkoly byly splněny.
 Lampionový průvod, čarodějnice - úkoly byly splněny.
 Starosta tlumočil
rozhodnutí ZO nehradit jako kupující daň z prodeje
nemovitosti.
se ještě nevyjádřil.

5) Spolufinancování opravy hřbitovní zdi v Malé Bukovině
-

ZO jednomyslně schvaluje spolufinancování akce „Oprava hřbitovní zdi“ nad rámec dotace
z vlastních zdrojů.

6) Pouť 2015
Dlouhodobě probíhá jednání s provozovateli pouťových atrakcí o ceně a jaké atrakce jsou
schopni poskytnout.
7) Zhodnocení proběhlých akcí
 Lampionový průvod, čarodějnice: Neočekávaně velký zájem, příště více buřtů, zbytek je
možné uskladnit na OÚ do mrazáku na příští akci. Na přání maminek pořádat příště průvod
ještě dříve i pro malé děti. Jestli v 18:00, nebo 18:30 již není rozhodující, světelné podmínky
jsou v tuto dobu stejné.
 Odpoledne nejen pro seniory: akce byla vydařená, lidé se pobavili, avšak účast v poměru
k nákladům neúměrně nízká. Konání dalšího odpoledne je nízkým zájmem ohroženo.
8) Žádosti

žádá o odprodej p.p.č. 2638/3 k.ú. Velká Bukovina
- ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2638/3 k.ú. Velká Bukovina
9) Různé
 J. Pařez: dotaz na systém fungování údržby zahrady v MŠ.
Ředitelka MŠ domlouvá sekání trávy přímo s vedoucím zaměstnanců údržby obce panem
Takže záleží, kdy požádá o posekání zahrady.
 M. Půlpán: kdy budou naplno spuštěny nové internetové stránky Obce Velká Bukovina.
Chceme zachovat původní, zavedenou adresu stránek. Převedení adresy nějaký čas trvá. Paní
byla o spuštění nových stránek požádána po schválení na předchozím jednání ZO.
10) Diskuse
Starosta připomněl zastupitelům systém nakládání s dotací na pořízení nových svítidel VO,
kdy proinvestování její části je možno rozložit na více let. Z diskuse vyplynulo, že nejvhodnější
bude pořídit všechna svítidla najednou, z důvodu jednotnosti typu, kvality a ceny. Konečné
rozhodnutí bude přijato až po oznámení rozhodnutí o přidělení dotace.
13) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 18 : 50 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Monika Kucharovičová

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez

………………………………

