Zápis z jednání č. 12/18 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 12. 11. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Marta Hejlová, Petra Hlaváčková, Erika Kršková, Jaroslav
Kucharovič, Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Jaroslav Pokorný, Roman Vojta

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Rozpočtová změna
Vytápění a zabezpečení objektu kabin a haly na fotbalovém hřišti
Žádosti
Různé
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-12/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání








V pondělí 29. 10. 2018 bylo Obci Velká Bukovina firmou Techsport s.r.o. Brno na OÚ předáno
nové vozidlo Ford Tranzit, dopravní automobil pro JSDH obce. Jedná se o historicky první úplně
nový hasičský automobil ve Velké Bukovině. Jeho pořízení za celkovou cenu 851.840,- Kč bylo
možné za přispění dvou dotací. Na jeho zakoupení přispělo GŘ HZS částkou 425.920,- Kč,
Ústecký kraj přispěl částkou 300.000,- Kč a Obec Velká Bukovina doplatila zbývajících 125.920,Kč z ceny automobilu plus 27.225,- Kč za administraci dotace GŘ HZS.
Dne 31. 10. 2018 proběhlo na OÚ dílčí přezkoumání hospodaření obce Velká Bukovina odborem
kontroly Ústeckého kraje za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018. Závěr dílčího přezkoumání
hospodaření zní „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Akce „úprava křižovatky sil. II/263 a sil. III/2637, Velká Bukovina“ pokračuje. Byla dokončena
první část stavby od křižovatky směrem k MŠ. Druhá část na protilehlé straně vozovky je před
dokončením. Zde se čeká pouze na přepojení telefonního vedení CETIN a následně pokládku
živičného povrchu v zálivu autobusové zastávky. Od středy 14. 11. 2018 bude přesunuta
autobusová zastávka ve směru do Žandova a začnou práce na třetí části stavby - u čekárny.
V úterý 13. 11. 2018 se bude v Praze konat školení "Obec a povolování kácení dřevin rostoucích
mimo les", kterého se zúčastní p. Kucharovič a p. Šťastný.

4) Rozpočtová změna č. 10/2018
ZO Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 10/2018 (na účet byly připsány
peníze z dotace na hasičský automobil od GŘ HZS). Celé znění rozpočtové změny č. 10/2018 je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 10/2018.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-12/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 10/2018.
5) Vytápění a zabezpečení objektu kabin a haly na fotbalovém hřišti
Předsedající informoval o doručení dvou zpracovaných nabídek instalace kotle na tuhá paliva
s automatickým podavačem Varimatik VM45. První nabídka na částku celkem 174.013,- Kč, druhá
nabídka na částku celkem 135.207,45 Kč. Zabezpečení objektu spočívá v instalaci mříží na všechny
vchodové dveře.

Starosta p. Kucharovič navrhuje přijmout nabídku č. 2 za 135.207,45 Kč a instalovat kotel a mříže na
hřišti ještě v letošním roce.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí nabídky na instalaci kotle na tuhá paliva
s automatickým podavačem Varimatik VM45 v částce celkem 135.207,45 Kč a rozhoduje o instalaci kotle
a mříží na hřiště ještě v roce 2018.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-12/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí nabídky na instalaci kotle na tuhá paliva
s automatickým podavačem Varimatik VM45 v částce celkem 135.207,45 Kč a rozhoduje o instalaci kotle
a mříží na hřiště ještě v roce 2018.
6) Žádosti


Doručené žádosti o povolení kácení dřevin (kompetence Obecního úřadu, ne Obce) se začnou
vyřizovat po konání školení "Obec a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les", kterého se
13.11. 2018 zúčastní p. Kucharovič a p. Šťastný.



Žádost nájemce prodejny v 1.NP budovy OÚ o výměnu zářivky nad pultem.
Již byl kontaktován elektrikář, který výměnu provede v tomto, nebo následujícím týdnu.



Žádost o odprodej p.p.č. 160/8, p.p.č. 160/9, p.p.č. 160/13, p.p.č. 127, st.p.č. 97, k.ú. Malá
Bukovina.
Záměr prodeje bude zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17.



MŠ Velká Bukovina žádá ZO Velká Bukovina o schválení přijetí věcného daru od firmy Sauer Žandov,
a.s. Předmětem poskytnutí věcného daru je zhotovení bočního vchodu do zahrady MŠ Velká
Bukovina ze zámkové dlažby v ceně 14.437,70 Kč.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí věcného daru MŠ Velká Bukovina od firmy
Sauer Žandov, a.s. - zhotovení bočního vchodu do zahrady ze zámkové dlažby v ceně 14.437,70 Kč.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-12/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí věcného daru MŠ Velká Bukovina od firmy
Sauer Žandov, a.s. - zhotovení bočního vchodu do zahrady ze zámkové dlažby v ceně 14.437,70 Kč.

7) Různé






p. Pokorný:
 U hřbitova ve Velké Bukovině jsou zbytky větví z pokáceného dubu.
Bude upozorněn
který dřevo od obce koupil s podmínkou úplného úklidu.
 Nad hasičskou zbrojnicí v křižovatce k bytovkám je ve vozovce nebezpečná díra.
Již zde bylo řešeno při předchozích jednáních zastupitelstva a na SÚS bylo několikrát urgováno.
Naposledy při osobní schůzce na místě s
vedoucím TSÚ Děčín.
 O závěru dílčího přezkoumání hospodaření obce, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
informovat občany.
 Zápisy z jednání ZO nechávat na internetových stránkách obce trvale.
Zápisy zůstávají na stránce ÚŘEDNÍ DESKA v aktuálním roce do 31. 12. a potom se automaticky
přesouvají do archivu ÚD daného roku, kde je lze dohledat. Pokud některé dohledat nelze, mohla se
stát chyba při přesunu stránek k novému poskytovateli. Archiv prověří, popř. zápisy doplní p. Vojta.
p. Kucharovič:
 seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce a návrhem rozpočtu MŠ na rok 2019. Návrh
rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a rozeslán zastupitelům e-mailem k seznámení a
připomínkování.
p. Hejlová:
 Podává návrh na změnu úředních hodin Obecního úřadu pro veřejnost od 2. 1. 2019 každý pracovní
den od 8 do 17 hodin, především pro zajištění dostupnosti služeb Czech Point pro všechny
spoluobčany.
Návrh na rozšíření úředních hodin není opodstatněný. Od začátku roku 2018 služby Czech Point
k pořízení výpisu jakéhokoli druhu využili pouze tři občané a ověření podpisu, nebo listiny proběhlo
v 85 případech. Úřední hodiny Obecního úřadu jsou denně a to pondělí a středa 8 – 17hod, úterý a
čtvrtek 8 – 14:30 a pátek 8 – 12hod. Je to rozsah srovnatelný s úředními hodinami Magistrátu
města Děčín, či Krajským úřadem. Naopak jsou úřady, kde mají úřední hodiny pouze v pondělí a ve
středu.



p. Vojta:
 Jak naložit se starým hasičským vozidlem DA Fiat Ducato nyní po zakoupení nového dopravního
automobilu. Automobil bez větší investice do oprav již neprojde technickou kontrolou.
p. Vojta podává návrh vozidlo nafotit a nabídnout k prodeji za 20.000,- Kč. Třeba je někdo schopný
si ho opravit svépomocí bez vysokých nákladů. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej hasičského vozidla DA Fiat Ducato, RZ 5U8
9785, r.v. 1996 za cenu 20.000,- Kč.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-12/18: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej hasičského vozidla DA Fiat Ducato, RZ
5U8 9785, r.v. 1996 za cenu 20.000,- Kč.



p. Hejlová:
 Co bude se starou autobusovou čekárnou po přesunutí zastávky na nové místo za křižovatkou.
p. Kucharovič podává návrh autobusovou čekárnu v rámci stavby odstranit a místo osázet zelení.
Obec pro čekárnu nemá v současné době využití a po jejím odstranění se mj. zlepší výhled do
křižovatky. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh odstranit zděnou autobusovou čekárnu ve
Velké Bukovině na rozcestí a prostor osázet zelení.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-12/18: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh odstranit zděnou autobusovou čekárnu ve
Velké Bukovině na rozcestí a prostor osázet zelení.

8) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 55 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Jaroslav Pokorný
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

