Zápis z jednání č. 10/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 1. 10. 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
Josef Pařez, Miroslav Půlpán

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Rozpočtová změna č. 9/2018
Žádosti
Různé
Závěr

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

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-10/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání








Proběhla Svatováclavská pouť. Akci lze ve všech směrech označit za zdařilou. Náklady činily cca
270.000,- Kč, sponzorské dary a ostatní příjmy cca 100.000,- Kč. Po odečtení zaplatila obec ze
svého rozpočtu za konání pouti zaokrouhleno 170.000,- Kč.
Byly pokáceny nebezpečné stromy ve Velké a Malé Bukovině.
Nabourané zábradlí na můstku u č.p. 195 ve Velké Bukovině a zábradlí před budovou OÚ bylo
vyměněno za nové. Postupně by měla být obnovena ve stejném stylu všechna zábradlí na
můstcích ve vlastnictví obce, v případě dohody s vlastníky i na můstcích ostatních.
Začaly práce na kotelně na hřišti ve Velké Bukovině. Zatím byl vybetonován základ pro komín,
bude následovat vyzdění komína, podlaha v kotelně, úprava stěn, výměna dveří.
Připomínka pana
na nekvalitní práci při opravě komunikace byla prověřena a
kontrolou nebyly shledány závady. Nutno zohlednit, že se jedná o opravu povrchu málo
2
využívané komunikace technologií s nižší cenou oproti povrchu asfaltovému. Oprava 1m
2
komunikace použitou technologií stojí cca 200,- Kč a 1 m asfaltového povrchu stojí cca 1.000,Kč.

4) Rozpočtová změna č. 9/2018
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 9/2018 (náklady a příjmy spojené
s konáním pouti). Celé znění rozpočtové změny č. 9/2018 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 9/2018.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-10/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 9/2018.
5) Žádosti


ČSCHPH ZO Velká Bukovina žádá o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na činnost spolku v
roce 2018 ve výši 17.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 17.000,- Kč ČSCHPH ZO
Velká Bukovina jako neúčelový finanční dar.
Průběh hlasování: 5 pro / 2 proti / 0 zdržel se.

Usnesení č. 3-10/18: ZO Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 17.000,- Kč ČSCHPH
ZO Velká Bukovina jako neúčelový finanční dar.


Vlastníci pozemků
k.ú. Karlovka žádají o změnu Územního
plánu obce Velká Bukovina. Jedná se o změnu zařazení výše uvedených ploch z plochy smíšené
nezastavěného území na plochy bydlení z důvodu záměru výstavby RD.
Žádost je evidována a při nejbližší změně Územního plánu bude zohledněna. Před zahájením
procesu změny ÚP je třeba návrh projednat s dotčenými orgány, především s těmi, které při
pořízení aktuálního ÚP nesouhlasily se zahrnutím dotčené části území do zastavitelného území
obce.

6) Různé
Stížnost majitele sousedního pozemku na únik drůbeže a nečistot z chovu na části pronajatého obecního
pozemku
k.ú. Velká Bukovina a na volný pohyb psa po pozemku stěžovatele. Nájemci byla
zaslána výzva ke zjednání nápravy.
 Předseda kontrolního výboru ZO předal zápis z kontroly usnesení ZO od jednání č. 13/17 po č. 9/18.
 Dotaz p.
na vytýčení odprodávaného obecního pozemku. V terénu chybí vytyčovací body.
R. Vojta bude konzultovat s geodetickou firmou, která vytyčení provedla.
 Dotaz p. Půlpána na možnosti využití aktuálně vyhlášené „Podpory opatření na rybnících a malých
vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ určené mj. na rekonstrukce, opravy a odbahnění nerybochovných
rybníků a malých vodních nádrží.
Tato podpora by k využití obcí vyhovovala skoro ve všech bodech, pouze z důvodu následujícího
ukazatele by nemohla být přidělena. „Podpora nebude poskytnuta, pokud je do předmětu podpory
zaústěna nečištěná odpadní voda“. Tímto bodem jsou z podpory vyjmuty všechny tři rybníky v Malé
Bukovině, které nás trápí nejvíce.
 1. 10. 2018 vydal Odbor správních činností Magistrátu města Děčín stavební firmě VF SITE s.r.o.
Rozhodnutí o zvláštním užívání silnic č. III/2637 a II/263 po úpravy křižovatky Velká Bukovina. Bez tohoto
rozhodnutí nemohly být práce dosud zahájeny.


7) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 15 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Josef Pařez
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

