Zápis z jednání č. 1/20 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 22. 1. 2020 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
0

Omluveni:
1) Zahájení:

Jednání zahájil a vedl starosta obce v 18:00 hodin.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho konání byla
zveřejněna podle §93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce Obecního úřadu Velká Bukovina
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce. Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno
je 7 členů z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva obce Velká Bukovina byl vyložen k nahlédnutí
v kanceláři OÚ a proti zápisu nebyly vzneseny námitky. Předsedající dále určil zapisovatele a
ověřovatele zápisu.

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Petra Hlaváčková
Erika Kršková, Pavel Šťastný

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Prezentace fa. – CBS Nakladatelství s.r.o.
Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2019
Odměny členů ZO
Tříkrálová sbírka Velká Bukovina
Podání žádosti o dotaci na obnovu válečného hrobu obětem 1. světové války ve Velké Bukovině
Podání žádosti o dotaci na obnovu válečného hrobu obětem 1. světové války v Malé Bukovině
Podání žádosti o dotaci do POV Ústeckého kraje „Chodník pro pěší - Velká Bukovina – Karlovka“
Podání žádosti o dotaci do Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020
Ústeckého kraje „Bukovinská pouť“
Prodej pozemku p.č.77 v k.ú. Velká Bukovina
Směna pozemků p.č. 2638/1 a p.č. 1911/7 k.ú. Velká Bukovina
Směna pozemku p.č. 148 k.ú. Velká Bukovina
Směna části pozemku p.č. 883/2k.ú. Malá Bukovina
Nájemní smlouvy – zařízení internet č.p. 2 Malá Bukovina
Podání žádosti o dotaci „Dětské hřiště Karlovka“
Žádosti
Různé
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Závěr
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Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-1/20: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního zasedání





Byla uzavřena smlouva na tisk našeho vlastního zpravodaje (viz. Zápis z jednání č. 11/19, bod
č.17). Šéfredaktorkou časopisu bude pí.
, které budou občané, složky, nebo
organizace posílat své příspěvky. Ona je graficky zpracuje v profesionálním editoru a připravené
číslo zpravodaje odešle do tiskárny.
Starosta již užívá nový obecní automobil Dacia Duster, který byl dodán v prosinci.
Starosta oslovil některé uživatele obecních pozemků s nabídkou odprodeje a naopak majitelům
pozemků, které užívá obec (zejména pozemky pod komunikacemi) nabídl odkoupení či směnu





pozemků obcí. Řízení, jehož výsledkem bude majetkoprávní narovnání vlastnických vztahů
v několika případech již probíhá.
Magistrátu města Děčín byla opětovně zaslána žádost o snížení rychlosti na 30 km/hod na
asfaltové místní komunikaci v Karlovce.
Proběhla schůzka se zástupcem CBS Nakladatelství s.r.o. (viz. bod č.4)
Byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných

památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020
(obnova Božích muk – křížku v Malé Bukovině).
 Proběhla částečná oprava a úprava kuchyně v 1. patře Restaurace U Karbouse.
 Začalo kolaudační řízení na akci úprava křižovatky Velká Bukovina. Magistrát města
Děčín vydal souhlasná stanoviska.
 V obci Velká Bukovina proběhla Tříkrálová sbírka.
4) Prezentace fa. – CBS Nakladatelství s.r.o.
Zástupkyně CBS Nakladatelství s.r.o. seznámila zastupitele s projektem „Česko z nebe“ ve kterém se
jedná o edici knih s leteckými snímky. V současné době je zpracováván region Děčínsko. Kniha je obvykle
vydána ve dvojjazyčném provedení, v našem příhraničním regionu dokonce v trojjazyčném, navíc
s němčinou. V knize může být kromě určitého počtu fotografií obce i prezentace obce formou článku.
Cena obecnějšího vydání knihy pro partnery (obce) je 399,- Kč, na trhu se prodává za 629,- Kč.
Další možností vydání knihy je „Partner na míru“, kde je obci poskytnuto více prostoru pro prezentaci.
Z důvodu vydání skutečně na míru je nutný odběr min. 150 ks knih, přičemž cena zůstává stále 399,- Kč
bez DPH 10%. Každá další kniha nad 150 ks je za cenu 169,- Kč.
Starosta navrhuje zakoupit 150 ks knih z edice „Partner na míru“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh zakoupit 150 ks knih z edice
„Partner na míru“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh zakoupit 150 ks knih z edice
„Partner na míru“.
5) Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2019
Pokladna
ČSOB
ČNB
KB
Celkem

0,00 Kč
644.981,85 Kč
712.032,69 Kč
5,105.384,49 Kč
6,462.399,03 Kč

6) Odměny členů ZO
Starosta seznámil zastupitele s aktuálním zněním přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, platným od 1. 1. 2020, podle které lze členům
zastupitelstev zvýšit odměny za výkon funkce.
V současné době je platná výše odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Velká
Bukovina dle Usnesení č. 12-11/18 následovně:
předseda výboru ZO: 1.700,- Kč
člen výboru ZO: 1.500,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.230,- Kč
P. Hlaváčková navrhuje nechat odměny v dosavadní výši.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh ponechat odměny v dosavadní výši.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh ponechat odměny v dosavadní
výši.
7) Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla dne 4. 1. 2020. Celkový výtěžek sbírky činí 16.400,- Kč což je o
1.397,- Kč více než v roce 2019. Rozděleno podle částí obce: Malá Bukovina + Karlovka 9.300,- Kč a Velká
Bukovina 7.100,- Kč.

Starosta poděkoval doprovodu Třech králů i samotným dětem, představitelům Třech králů za ochotu a
dobře odvedenou práci.
8)

Podání žádosti o dotaci na obnovu válečného hrobu obětem 1. světové války ve Velké Bukovině
Obec Velká Bukovina má na svém území evidován v evidenci Ministerstva obrany České republiky
válečný hrob, který se nachází na hřbitově ve Velké Bukovině. Po předchozí dohodě s příslušným
pracovištěm Ministerstva obrany České republiky byla připravena žádost o dotaci na akci „Oprava
kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“. V rámci této akce bude opraven pomník na
hřbitově, na jehož obnovu má obec zpracován restaurátorský záměr a položkový rozpočet od
restaurátora Mgr. Víta Mudruňky PhDr. Celkové náklady na opravu pomníku jsou vyčísleny částkou
146.410 Kč, z toho dotace bude žádána ve výši 80% z celkových nákladů akce, tj. 117.128 Kč a a vlastní
spoluúčast obce činí 29.282 Kč. Termín pro podání žádostí o dotace ve webovém prostřední portálu
RISPF je do 31.1. 2020. Akci není nutno předfinancovat, schválená dotace je připsána na účet žadatele
před vlastním zahájením restaurátorských prací na válečném hrobě. Z časového hlediska bude v lednu
2020 podána žádost o dotaci. V průběhu první poloviny roku 2020 bude žádost o dotaci posouzena a
budou zveřejněny informace o přidělení či nepřidělení dotace. V listopadu / prosinci 2020 by obec v
případě schválení dotace měla obdržet Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní
realizace obnovy válečného hrobu a vyúčtování akce proběhne v roce 2021. Podání žádosti o dotaci tedy
nebude mít vliv na schválený rozpočet obce Velká Bukovina pro rok 2020.
Na zajištění povinných příloh k žádosti o dotaci, na vytvoření profilu obce na portálu RISPF a na podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany České republiky bude vystavena objednávka pro Novoborské
dotační centrum z.s., náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, IČ: 26556197. Cena bez DPH za kompletní
administraci podání žádosti o dotaci je 5% z nárokovaných dotační prostředků ve výši 117.128 Kč, tedy
5.856,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z programu 107290 – Zachování
a obnova historických hodnot I na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“
b) investiční záměr k realizaci akce akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 4-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z programu 107290 – Zachování
a obnova historických hodnot I na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“
b) investiční záměr k realizaci akce akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“

9) Podání žádosti o dotaci na obnovu válečného hrobu obětem 1. světové války v Malé Bukovině
Obec Velká Bukovina má na svém území evidován v evidenci Ministerstva obrany České republiky zaniklý
válečný hrob, který se nacházel v prostoru za sochou sv. Jana Nepomuckého v Malé Bukovině. Po
předchozí dohodě s příslušným pracovištěm Ministerstva obrany České republiky byla připravena žádost
o dotaci na akci „Obnova bývalého válečného hrobu Malá Bukovina“. V rámci této akce bude obnoven
pomník padlým, který se nacházel v Malé Bukovině, na jehož obnovu má obec zpracován restaurátorský
záměr a položkový rozpočet od restaurátora MgA. Miroslava Žána.
Celkové náklady na obnovení zaniklého pomníku jsou vyčísleny částkou 660.660 Kč, z toho dotace bude
žádána ve výši 80% z celkových nákladů akce, tj. 528.000,- Kč a a vlastní spoluúčast obce v takovém
případě činí 132.660,- Kč. Termín pro podání žádostí o dotace ve webovém prostřední portálu RISPF je
do 31.1. 2020. Akci není nutno předfinancovat, schválená dotace je připsána na účet žadatele před
vlastním zahájením restaurátorských prací na válečném hrobě.
Z časového hlediska bude v lednu 2020 podána žádost o dotaci. V průběhu první poloviny roku 2020
bude žádost o dotaci posouzena a budou zveřejněny informace o přidělení či nepřidělení dotace. V
listopadu / prosinci 2020 by obec v případě schválení dotace měla obdržet Registraci akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Vlastní realizace obnovy válečného hrobu a vyúčtování akce proběhne v roce 2021.
Podání žádosti o dotaci tedy nebude mít vliv na schválený rozpočet obce Velká Bukovina pro rok 2020.
Na zajištění povinných příloh k žádosti o dotaci, na vytvoření profilu obce na portálu RISPF a na podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany České republiky bude vystavena objednávka pro Novoborské
dotační centrum z.s., náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, IČ: 26556197. Cena bez DPH za kompletní
administraci podání žádosti o dotaci je 5% z nárokovaných dotační prostředků ve výši 528.000,- Kč, tedy
26.400,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z programu 107290 – Zachování
a obnova historických hodnot I na akci „Obnovení bývalého válečného hrobu Malá Bukovina“
b) investiční záměr k realizaci akce akci „Obnovení bývalého válečného hrobu Malá Bukovina“

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 5-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 80% z celkových uznatelných nákladů z programu 107290 – Zachování
a obnova historických hodnot I na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“
b) investiční záměr k realizaci akce akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“
10) Podání žádosti o dotaci do POV Ústeckého kraje „Chodník pro pěší - Velká Bukovina – Karlovka“
Vzhledem k předpokládané ceně plánované obnovy komunikace pro pěší z Velké Bukoviny do Karlovky
na p.p.č. 2789/1 k.ú. Velká Bukovina je provedení akce možné pouze za přispění dotace. Pro rok 2020
žádné ministerstvo nevyhlásilo vhodný dotační titul. Je možnost zažádat o dotaci z „Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2020“ v maximální výši 350.000,- Kč. Nejnižší cena z předběžně poptávaných
nabídek na zhotovení akce činí 660.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 350.000,Kč z celkových uznatelných nákladů z „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020“ na akci
„Oprava komunikace Karlovka“ a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu obce částku odpovídající povinné
spoluúčasti žadatele.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 6-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši
350.000,-Kč z celkových uznatelných nákladů z „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020“ na
akci „Oprava komunikace Karlovka“ a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu obce částku odpovídající povinné
spoluúčasti žadatele.
11) Podání žádosti o dotaci do Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 Ústeckého kraje
„Bukovinská pouť“
Starosta navrhuje podat žádost o dotaci do Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020
Ústeckého kraje na akci „Bukovinská pouť“, stejně jako každý rok v posledních letech. V žádném
z uplynulých roků nám dotace na konání pouti nebyla přidělena.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 Ústeckého kraje“ na akci „Bukovinská pouť“ a zavazuje
se vyčlenit v rozpočtu obce částku odpovídající povinné spoluúčasti žadatele.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu
podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 Ústeckého kraje“ na akci „Bukovinská pouť“ a zavazuje
se vyčlenit v rozpočtu obce částku odpovídající povinné spoluúčasti žadatele.
12) Prodej pozemku p.č. st.77 v k.ú. Velká Bukovina
Žádost o prodej p.p.č. st.77, zastavěná plocha – nádvoří, zbořeniště o výměře 290 m2, k.ú. Velká
Bukovina.
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 10. 12. do 26. 12. 2019 bez vznesených
připomínek)
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. st.77, zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště
o výměře 290 m2, k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-1/20: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. st.77, zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 290 m2, k.ú. Velká Bukovina.
13) Směna pozemků p.č. 2638/1 a p.č. 1911/7 k.ú. Velká Bukovina
Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů ve vlastnictví pozemků především pod místními a
účelovými komunikacemi vyhlásil starosta dle usnesení č. 3-2/17 záměr směny části p.p.č. 2638/1,
ostatní plocha – ostatní komunikace a p.p.č. 1911/7, zahrada, obě k.ú. Velká Bukovina
(záměr směny zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 10. 12. do 26. 12. 2019 bez vznesených
připomínek).
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje směnu části p.p.č. 2638/1, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 57 m2 a p.p.č. 1911/7, zahrada o výměře 14 m 2, obě k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-1/20: ZO Velká Bukovina schvaluje směnu části p.p.č. 2638/1, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 57 m2 a p.p.č. 1911/7, zahrada o výměře 14 m 2, obě k.ú. Velká Bukovina.

14) Směna pozemku p.č. st.148 k.ú. Velká Bukovina
Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů ve vlastnictví pozemků především pod místními a
účelovými komunikacemi vyhlásil starosta dle usnesení č. 3-2/17 záměr směny p.p.č. st.148, zastavěná
plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 450 m2, k.ú. Velká Bukovina
(záměr směny zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 10. 12. do 26. 12. 2019 bez vznesených
připomínek).
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje směnu p.p.č. st.148, zastavěná plocha a nádvoří –
zbořeniště o výměře 450 m2, k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-1/20: ZO Velká Bukovina schvaluje směnu p.p.č. st.148, zastavěná plocha a nádvoří –
zbořeniště o výměře 450 m2, k.ú. Velká Bukovina.
15) Směna části pozemku p.č. 883/2 k.ú. Malá Bukovina
Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů ve vlastnictví pozemků především pod místními a
účelovými komunikacemi vyhlásil starosta dle usnesení č. 3-2/17 záměr směny části p.p.č. 883/2, ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 180 m2, k.ú. Malá Bukovina
(záměr směny zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 10. 12. do 26. 12. 2019 bez vznesených
připomínek).
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje směnu části p.p.č. 883/2, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 180 m2 , k.ú. Malá Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-1/20: ZO Velká Bukovina schvaluje směnu části p.p.č. 883/2, ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 180 m2 , k.ú. Malá Bukovina.
16) Nájemní smlouvy – zařízení internet č.p. 2 Malá Bukovina
Na střeše budovy č.p. 2 Malá Bukovina mají umístěné vysílací zařízení dva poskytovatelé internetu, kteří
platili nájemné dosavadnímu majiteli budovy. Po změně vlastníka budovy na Obec Velká Bukovina
budou zhotoveny nové smlouvy s nájemci. S prvním nájemcem, kterým je Ralsko Net s.r.o. bude
uzavřena smlouva od 1.1. 2020 za dosavadních podmínek – nájemné 36.000,- Kč/rok a 1.402,- Kč
paušální sazba za spotřebu el. energie. Druhý nájemce Nej.cz, s.r.o. zatím smlouvu nedodal.
17) Podání žádosti o dotaci „Dětské hřiště Karlovka“
Vzhledem k záměru obce vybudovat dětské hřiště v místní části Karlovka navrhuje starosta podat žádost
o dotaci ve výši 70% z celkových uznatelných nákladů akce z programu „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“, podprogramu „DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ a z této dotace částečně dovybavit i dětská hřiště v ostatních částech obce. Předběžná
cenová nabídka na zhotovení hřiště činí 774.871,- Kč včetně oplocení i brány hřiště Karlovka a Malá
Bukovina. Po odečtení předpokládané 70% dotace zbývá finanční podíl obce cca 240.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 70% z
celkových uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, podprogramu „DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na akci „Dětské hřiště
Malá Bukovina, Karlovka“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 12-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 70% z
celkových uznatelných nákladů z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, podprogramu „DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na akci „Dětské hřiště
Malá Bukovina, Karlovka“.
18) Žádosti
 Správa a údržba silnic, středisko Česká Kamenice žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
(12 ks stromů podél silnic)
Vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci Obecního úřadu.
 Český svaz včelařů Žandov, z.s. žádá o příspěvek 5.000,- Kč na nákup léčiv a nových matek za účelem
obnovy uhynulých včelstev.
Starosta navrhuje žádost zamítnout z důvodu doručení po termínu určeném k podávání žádostí.
S finančním darem tak nebylo počítáno při schvalování rozpočtu obce na rok 2020.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh finanční dar Českému svazu včelařů
Žandov, z.s. neposkytnout z důvodu pozdního doručení žádosti.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 13-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh finanční dar Českému svazu
včelařů Žandov, z.s. neposkytnout z důvodu pozdního doručení žádosti.
19) Různé
 Předsedající přečetl zastupitelům písemné poděkování spokojeného občana obce za krásný kulturní
program při rozsvěcení vánočního stromu i za další akce pořádané během roku pro dospělé a děti.
 Z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů ve vlastnictví pozemků především pod místními a
účelovými komunikacemi oslovil starosta majitele p.p.č. 62/1, ostatní plocha – neplodná půda, k.ú.
Velká Bukovina o odprodej části parcely na které se nachází obecní komunikace. Majitelé
s odprodejem vyjádřili písemný souhlas za částku 100,- Kč/m2. Výměra bude určena geometrickým
plánem pro oddělení části pozemku dle vzájemné dohody účastníků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje zakoupení části p.p.č. 62/1, ostatní
plocha – neplodná půda, k.ú. Velká Bukovina na které se nachází obecní komunikace za částku 100,Kč/m2. Výměra bude určena geometrickým plánem pro oddělení části pozemku dle vzájemné dohody
účastníků.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 14-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje zakoupení části p.p.č. 62/1,
ostatní plocha – neplodná půda, k.ú. Velká Bukovina na které se nachází obecní komunikace za
částku 100,- Kč/m2. Výměra bude určena geometrickým plánem pro oddělení části pozemku dle
vzájemné dohody účastníků.
 Proběhla schůzka s Ing. Arch.
na které byly projednány možnosti úprav hřbitova Velká
Bukovina (dodá studii), kabiny na hřišti doporučil odbourat a postavit nové, jako nejlevnější variantu
(po dodání starých plánů kabin dodá studii), byla projednána budova č.p.2 Malá Bukovina a úpravy
parku u č.p. 175 ve Velké Bukovině.
 Do žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště zahrnout i betonové pingpongové stoly a dvě
nové vahadlové houpačky na hřiště Malá Bukovina.
 P. Šťastný – jak pokračuje přemístění vodoměru na hřbitov Velká Bukovina.
Bylo předáno paní Strnadové k řešení.
 P. Šťastný nabízí kontakt na dodavatele sazenic stromů ze soukromé lesní školky.
 P. Šťastný – stížnost na časté znečištění vozovky v úseku od BPS k Obecnímu úřadu.
 J. Pokorný – stížnost na znečištění komunikace u Rybínů.
20) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 1/2020. Celé znění
rozpočtové změny č. 1/2020 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 1/2020.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 15-1/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 1/2020.
21) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20 : 00 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Pavel Šťastný
ověřovatel zápisu

………………………………

