Zápis z jednání č. 11/16 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 7. 11. 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny je přítomno všech sedm členů ZO

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Martina Jonášová, Josef Pařez

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Domácí ČOV
Směnná smlouva k.ú. Malá Bukovina
Prodej pozemků
Rozpočtová změna č. 7/2016
Zhodnocení akce Halloween
Žádosti
Různé
Závěr
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Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-11/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
3) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:


Informace o naplňování rozpočtu ke dni 30. 9. 2016
Příjmy
5,758.898,43 Kč
Výdaje
3,990.791,09 Kč
Rozdíl
1,768.107,34 Kč

89,12%
60,66%



Stav finančních prostředků ke dni 31. 10. 2016:
KB
3,177.653,55 Kč
ČSOB
647.496,30 Kč
ČNB
112.077,69 Kč
Pokladna
67.688,00 Kč



Byl dodán dokument Stanovisko ES k realizované akci a dosaženým přínosům snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení Velká Bukovina.
V následujícím týdnu bude podepsána Smlouva o výpůjčce a Smlouva o budoucí kupní smlouvě
s majitelem objektu č.p. 2, Malá Bukovina.
Byly instalovány nové sloupy a svítidlo VO na komunikaci u č.p. 199
Před Halloweenem byla nově vymalována hala na fotbalovém hřišti.
Byl vydán souhlas s možností odpracování 150 hodin obecně prospěšných prací v Obci Velká Bukovina.
Čekáme na kontaktování pracovníkem Probační a mediační služby.






4) Domácí ČOV
K tématu výzvy SFŽP č. 11/2016, jejímž cílem je prevence či omezení znečištění povrchových a
podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren
odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či

ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV bude
uspořádáno veřejné projednávání s občany v sobotu 12. 11. od 13:00 hod na hřišti ve Velké Bukovině a
od 16:30 na faře v Malé Bukovině. Občanům byly do domovních schránek vloženy pozvánky.
5) Směnná smlouva k.ú. Malá Bukovina
Směna p.p.č. 519/33, trvalý travní porost, k. ú. Malá Bukovina za p.p.č. 2829/3, 2829/4 a
2829/5, vše zahrada, vše k. ú. Velká Bukovina s Farmou Huníkov „Pod Sedlem“, spol. s r.o.
(zveřejněno na úřední desce od 14. 10. do 31. 10. 2016 bez vznesených připomínek).
Návrh usnesení: ZO schvaluje směnu pozemků p.p.č. 519/33, trvalý travní porost, k. ú. Malá Bukovina
za p.p.č. 2829/3, 2829/4 a 2829/5, vše zahrada, vše k. ú. Velká Bukovina s Farmou Huníkov „Pod
Sedlem“, spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-11/16: ZO schvaluje směnu pozemků p.p.č. 519/33, trvalý travní porost, k. ú. Malá
Bukovina za p.p.č. 2829/3, 2829/4 a 2829/5, vše zahrada, vše k. ú. Velká Bukovina s Farmou Huníkov
„Pod Sedlem“, spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
6) Prodej pozemků
Žádost o odprodej p.p.č. 538/5, p.p.č. 538/6 a p.p.č. 975/42, vše ostatní plocha, k.ú. Malá Bukovina.
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 14. 10. do 31. 10. 2016 bez vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 538/5, p.p.č. 538/6 a p.p.č. 975/42, vše ostatní plocha, k.ú.
Malá Bukovina Farmě Huníkov „Pod Sedlem“, spol. s r.o.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-11/16: ZO schvaluje prodej p.p.č. 538/5, p.p.č. 538/6 a p.p.č. 975/42, vše ostatní plocha,
k.ú. Malá Bukovina Farmě Huníkov „Pod Sedlem“, spol. s r.o.
7) Rozpočtová změna č. 7/2016
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s rozpočtovou změnou č. 7/2016. Celé znění rozpočtové změny
č. 7/2016 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 7/2016
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-11/16: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 7/2016
8) Zhodnocení akce Halloween
Začátek lampionového průvodu byl zvolen v nevhodnou dobu. Příště zvolit odchod dříve. Pro děti
vydařená akce s dobrou účastí občanů. Večerní zábava se s úspěchem nesetkala, účast byla minimální.
Příště zvážit jiné podmínky konání zábavy, nebo zda ji vůbec pořádat.
9) Žádosti


Ústní žádost o umístění svítidla VO na křižovatce komunikace III/2637 a komunikace na p.p.č. 2637/3
k.ú. Velká Bukovina
. Místním šetřením byla shledána oprávněnost požadavku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje umístění svítidla VO na křižovatce komunikace III/2637 a komunikace na
p.p.č. 2637/3 k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-11/16: ZO schvaluje umístění svítidla VO na křižovatce komunikace III/2637 a
komunikace na p.p.č. 2637/3 k.ú. Velká Bukovina.

10) Různé


ZO bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů, který předložil Krajský úřad Ústeckého kraje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů s Krajským úřadem Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-11/16: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů s Krajským úřadem Ústeckého kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy.











Ředitelka MŠ Velká Bukovina předložila Návrh rozpočtu MŠ pro rok 2017 s celkovými náklady ve výši
204.500,- Kč. Celé znění Návrhu rozpočtu je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina pro rok 2017 ve výši 204.500,- Kč.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 1 zdržel se.
Usnesení č. 7-11/16: ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovina pro rok 2017 ve výši 204.500,Kč.
Diskuse o možnostech pronájmu haly na hřišti. ZO se dohodlo přiměřeně zachovat schéma ceníku
zavedeného FK Velká Bukovina. Je třeba vypracovat konkrétní ceník a podmínky, které budou
následně předloženy ke schválení.
ZO Velká Bukovina projednalo opětovné zařazení žádosti o státní dotaci na akci „Oprava pomníku
obětem I. světové války Velká Bukovina“ (viz. bod 3 jednání ZO 10/16) do výběrového dotačního řízení
MO pro rok 2017.
Návrh usnesení: ZO schvaluje opětovné zařazení žádosti o státní dotaci na akci „Oprava pomníku
obětem I. světové války Velká Bukovina“ do výběrového dotačního řízení MO pro rok 2017.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-11/16: ZO schvaluje opětovné zařazení žádosti o státní dotaci na akci „Oprava pomníku
obětem I. světové války Velká Bukovina“ do výběrového dotačního řízení MO pro rok 2017.
p. Půlpán shrnul rozpracované a nedokončené akce obce za rok 2016.

11) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 20 : 05 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez
ověřovatel zápisu

………………………………

