Zápis z jednání č. 9/20 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 14. 10. 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
Omluveni:
0
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
Marta Hejlová, Jaroslav Pokorný

Na úvod předsedající navrhl změnu a rozšíření programu jednání o body:

Vypuštění bodu – Vozidlo LIAZ

Rozšíření o bod – Revokace usnesení č.12-1/20

Rozšíření o bod – Podání žádosti o dotaci Dětské hřiště Karlovka.
2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Rozpočtové opatření č. 8/2020 – dotace MŠ
Stav finančních prostředků ke dni 30. 9. 2020
Výběrové řízení „HŘBITOV VELKÁ BUKOVINA“ – Schválení dokumentů, komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Pomník Velká Bukovina – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu a
schválení smlouvy o dílo na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“.
Návrh na realizaci obecního vrtu /studny
Revokace usnesení č. 12-1/20
Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Dětské hřiště Malá
Bukovina a Karlovka“
Žádosti
Závěr

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-9/20: ZO Velká Bukovina schvaluje upravený program jednání.
3) Informace od posledního jednání ZO









Byly podepsány Smlouvy o poskytování odborných služeb č.110953/2020, č.110954/2020, č.110970/2020 a
č.110971/2020 mezi smluvními stranami Obec Velká Bukovina a AXIOM engineering s.r.o.
Uběhlo pětileté období od pořízení územního plánu, který je možné aktualizovat, nebo změnit. Dle
informací Odboru územního plánování Magistrátu města Děčín obnáší změna územního plánu finančně cca
100.000,- Kč, které je povinen zaplatit ten, kdo změnu vyvolal. Proto je vhodné, aby změnu územního plánu
vyvolalo co nejvíce žadatelů, mezi které se úhrada rozdělí. V současnosti Obec Velká Bukovina eviduje
pouze dvě žádosti o změnu. Z toho důvodu se v tomto období územní plán obce měnit nebude.
Jako každý rok byl aktualizován povodňový plán obce.
Probíhá pasportizace majetku obce (komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značení apod.). Po dokončení
pasportizace budou podklady vloženy do mapového portálu Gramis, používaného obcí.
Proběhla schůzka s Ing. Arch
ohledně zadání zhotovení studie na rekonstrukci budovy bývalého
obchodu ve Velké Bukovině. Z budovy by v budoucnu mohl vzniknout bezbariérový Obecní úřad.
Ing. Arch
zhotoví i návrh na rekonstrukci studny na p.p.č. 873/10 v Malé Bukovině umístěné na
komunikaci mezi č.p. 28 a č.p. 29.
Myslivecké sdružení Ostrý dokončilo oplocení pozemku p.č. 140/1 k.ú. Velká Bukovina (stráň proti OÚ).

4) Rozpočtové opatření č. 7/2020
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem rozpočtové změny č. 8/2020. Celé znění rozpočtové

změny č. 8/2020 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 8/2020.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové změny č. 8/2020.
5) Stav finančních prostředků ke dni 30. 9. 2020
Pokladna
ČSOB
ČNB
KB
Celkem

113.393,00 Kč
644.304,06 Kč
1,772.512,69 Kč
3,557.651,32 Kč
6,087.861,07 Kč

6) Výběrové řízení „HŘBITOV VELKÁ BUKOVINA“ – Schválení dokumentů, komise pro otevírání obálek,
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
Obec Velká Bukovina má schválenou dotaci z Ministerstva zemědělství z programu č. 129 660 Údržba a obnova
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny ve výši 109.722,00 Kč na obnovu hřbitova ve Velké Bukovině. Celkové
náklady na realizaci této dotační akce jsou vyčísleny částkou 162.007,00 Kč s DPH, z toho dotace je schválena ve výši
109.722,00 Kč z celkových nákladů akce a vlastní spoluúčast obce v takovém případě tedy činí 52.285,00 Kč s DPH.
Ve výběrovém řízení je přepokládáno zahájit realizaci stavebních prací v březnu 2021 a termín dokončení je
plánován do konce července 2021. Výzva k podání nabídek bude zveřejněna na profilu zadavatele obce Veká
Bukovina, v zájmu zajištění rovného přístpu ke všem potencionálním uchazečům o tuto veřejnou zakázku nebudou
cíleně oslovováni vybraní potencionální zhotovitelé. Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Hřbitov Velká Bukovina“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Hřbitov Velká Bukovina“ a pověřuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
a náhradníky členů komise ve složení:
a pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
a náhradníky členů komise ve složení:
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Hřbitov Velká Bukovina“ a pověřuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
a náhradníky členů komise ve složení:
,
a pověřuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
,
,
a náhradníky členů komise ve složení:
,
,
.
7) Pomník Velká Bukovina – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu a
schválení smlouvy o dílo na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“.
V souvislosti se schválenou žádostí o dotaci na opravu kamenného kříže z 1. světové války v obci Velká Bukovina,
bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele akce. Dne 10. 9. 2020 bylo na profilu zadavatele obce Velká Bukovina
zveřejněné a vyhlášené výběrové řízení. Termín pro podání nabídek byl stanoven na 25. 9. 2020 do 10:00 hod.
Celkem byla podána 1 nabídka od uchazeče o tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.
Dne 29. 9. 2020 následně proběhlo výběrové řízení na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká
Bukovina“, na kterém byla posuzována jedna nabídka:
Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
Kč bez DPH podala firma Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch a
rest., Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“, kterou je nabídka uchazeče Mgr. Vít
Mudruňka, Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696, za nabídkovou cenu
Kč bez DPH,
Kč včetně DPH a schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava kamenného kříže z 1.
světové války, Velká Bukovina“ s vítězným uchazečem Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická
1067, 182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká
Bukovina“ mezi obcí Velká Bukovina a uchazečem Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická 1067,
182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 4-9/20: Zastupitelstvo obce po projednání rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká Bukovina“, kterou je nabídka uchazeče Mgr. Vít
Mudruňka, Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696, za nabídkovou cenu
Kč bez DPH,
Kč včetně DPH a schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava kamenného kříže z 1.
světové války, Velká Bukovina“ s vítězným uchazečem Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická
1067, 182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696.

Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava kamenného kříže z 1. světové války, Velká
Bukovina“ mezi obcí Velká Bukovina a uchazečem Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická 1067,
182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696.
8) Návrh na realizaci obecního vrtu /studny
Starosta podává návrh na vybudování obecního vrtu / studny v prostoru u fotbalového hřiště Velká Bukovina.
Přesnou výši částky na zhotovení vrtu je možné stanovit až po provedení hydrogeologického posudku. Cena
hydrogeologického posudku činí 10.000,- Kč.
V souvislosti s dlouhodobě přetrvávajícím problémem, který se týká zalévání plochy fotbalového hřiště a s následným
záměrem obce na vybudování nových sportovních ploch a zázemí v této části obce, navrhuji vybudování vrtu /
studny, jejíž zdroj by mohl sloužit jako závlahová voda pro fotbalové hřiště a přilehlá sportoviště, pro obecní zeleň,
potřeby obce a potřeby SDH a JSDH Velká Bukovina.
Zastupitel p. Šťastný navrhuje zhotovit nejdříve pouze hydrogeologický posudek a až potom rozhodnout o dalším postupu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh zhotovit hydrogeologický posudek z důvodu
ověření možnosti provedení vrtu v prostoru fotbalového hřiště.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 5-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje návrh zhotovit hydrogeologický posudek z důvodu
ověření možnosti provedení vrtu v prostoru fotbalového hřiště.
9) Revokace usnesení č. 12-1/20
Usnesení č. 6-9/20: ZO Velká Bukovina revokuje usnesení č. 12-1/20.
10) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Dětské hřiště Malá
Bukovina a Karlovka“
Starosta navrhuje podat žádost o dotaci z programu „Podpora obnova a rozvoje venkova“ na akci „Dětské hřiště
Malá Bukovina a Karlovka.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu „DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ na realizaci akce „Dětské hřiště malá Bukovina a Karlovka“.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 7-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova“ z podprogramu „DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ na realizaci akce „Dětské hřiště malá Bukovina a Karlovka“.

11) Žádosti
KOMPAKT spol. s r.o. žádá o finanční dar 10.000,- Kč jako příspěvek na pořízení vozidla pro Dětský domov a
Školní jídelnu, Česká Kamenice, příspěvková organizace, v projektu „Sociální automobil“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč KOMPAKT
spol. s r.o. žádá o finanční dar 10.000,- Kč jako příspěvek na pořízení vozidla pro Dětský domov a Školní jídelnu,
Česká Kamenice, příspěvková organizace, v projektu „Sociální automobil“.
Průběh hlasování: 0 pro / 7 proti / 0 zdržel se.
K tomuto návrhu nebylo přijato usnesení.


Ředitelka Základní školy Horní Police, p.o. žádá o poskytnutí finančního daru na činnost školy dle žádosti pro
rok 2021 ve výši 10.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního účelového daru 10.000,- Kč
Základní škole Horní Police na činnost dle žádosti na rok 2021.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 8-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního účelového daru 10.000,- Kč
Základní škole Horní Police na činnost dle žádosti na rok 2021.


 Český svaz včelařů z.s., ZO Žandov žádá o poskytnutí finančního daru na podporu činnosti organizace dle žádosti
na rok 2021 ve výši 3.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 3.000,- Kč Českému svazu
včelařů z.s., ZO Žandov na podporu činnosti dle žádosti v roce 2021.
Průběh hlasování: 6 pro / 1 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 9-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 3.000,- Kč Českému
svazu včelařů z.s., ZO Žandov na podporu činnosti dle žádosti v roce 2021.

 Fotbalový klub FK Velká Bukovina žádá o poskytnutí finančního daru na činnost klubu dle přílohy žádosti na rok
2021 ve výši 50.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního účelového daru 50.000,- Kč
Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina na činnost klubu dle přílohy žádosti na rok 2021.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 10-9/20: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního účelového daru 50.000,Kč Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina na činnost klubu dle přílohy žádosti na rok 2021.




František Kučera, Radix Aliter s.r.o., Severní 1478/1, 405 02 Děčín žádá o odprodej pozemku p.p.č. st.12, zastavěná
plocha a nádvoří - zbořeniště, k.ú. Velká Bukovina.
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 28. 9. do 14. 10. 2020 bez vznesených připomínek)
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. st.12, zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, k.ú. Velká
Bukovina.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 11-9/20: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. st.12, zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, k.ú.
Velká Bukovina.
Obec Velká Bukovina, řeší možnost získání dotace na výsadbu stromů /lip malolistých/ kolem zdi hřbitova v Malé
Bukovině. Nyní má možnost na základě dohody s AOPK ČR získat finanční příspěvek ve výši 36.800,- Kč na vysázení
8ks lip malolistých na p.p.č. 402/8 k.ú. Malá Bukovina.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje uzavření dohody o realizaci managenentových opatření s Agenturou
ochrany přírody a krajiny a pověřuji starostu podpisem této dohody.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení: č.12-9/20 ZO Velká Bukovina schvaluje uzavření dohody o realizaci managenentových opatření
s Agenturou ochrany přírody a krajiny a pověřuji starostu podpisem této dohody.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.

13) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19 : 25 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Marta Hejlová
………………………………
ověřovatel zápisu

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Jaroslav Pokorný
………………………………
ověřovatel zápisu

