Zápis z jednání č. 9/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 7. 8. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Martina Jonášová, Erika Kršková, Jaroslav Kucharovič,
Josef Pařez, Miroslav Půlpán, Roman Vojta
Jiřina Kavková omluvena

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Roman Vojta
Martina Jonášová, Miroslav Půlpán

Na úvod předsedající navrhl rozšířit program jednání o bod:
 Rozpočtová změna č. 5/2017
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o bod Rozpočtová změna č. 5/2017.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-9/17: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o bod Rozpočtová změna č. 5/2017.
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Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-9/17: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO











AOPK ČR zaslala vyrozumění o udělené pokutě ve výši 200,- Kč za nepovolené kácení dřeviny rostoucí
mimo les na p.p.č. 2452/2 v k. ú. Karlovka.
Byla poskytnuta dotace z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků,
podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Informace byla
obci sdělena Novoborským dotačním centrem z. s., smluvním administrátorem žádosti, ještě čekáme
na písemné rozhodnutí.
Bylo předáno staveniště, ve středu 9. 8. 2017 budou zahájeny práce na opravě hřbitovní zdi v Malé
Bukovině.
Byla provedena oprava el. instalace v havarijním stavu v kuchyni MŠ.
Komunikace v Malé Bukovině u č.p. 51
bude opravena asfaltovým recyklátem s prostřikem
emulzí a zaválcováním koncem srpna, nejpozději začátkem září.
Byl proveden opakovaný úklid prostoru na ukládání bioodpadu v Karlovce na křižovatce. Díky
nevyžádanému nevhodnému shrnutí větví neznámou technikou na hromadu nešla hmota nakládat a
štěpkovat a musela být spálena. Vlivem spalování došlo ke škodě na majetku občanů. Bude řešeno
s pojišťovnou. Do vyčištěného a urovnaného prostoru byly přemístěny i kontejnery na tříděný odpad.
Na objekt č.p. 13 ve Velké Bukovině (hospoda U Karbouse) byla od 1. 8. 2017 uzavřena Smlouva o
nájmu na 1 rok, s nájemným ve výši 2.600,- Kč/měs.
Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem v Malé Bukovině, poškozená vandalem, bude opravena
do konce roku 2017 s nákladem cca 35.000,- Kč.

4) Rozpočtová změna č. 5/2017
ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 5/2017. Celé znění rozpočtové změny č. 5/2017 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 5/2017
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-9/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 5/2017
5) Odpady
Do budoucna je třeba vyřešit systém fungování kontejneru na bioodpady. Umístění u silnice,
především u silnice II. třídy v Karlovce není optimální. Zastavují zde i kolemjedoucí automobily a do
kontejneru na bioodpad vyhazují nevhodný odpad. Stejně tak i do kontejnerů na odpad tříděný.
Starosta navrhuje zakoupení třetího kontejneru a tyto umisťovat v každé části obce pouze na víkendy
s platností od měsíce září. Možnost zakoupení dalšího kontejneru bude projednána s účetní obce ve
vztahu k rozpočtu, podle výsledku se bude postupovat dále.
6) Pohádkový les
Akce pohádkový les se bude konat v sobotu 26. 8. 2017 cestou od komunikace Žandov – Volfartice
k Velkému rybníku v Karlovce. V případě nepříznivého počasí na hřišti. Sraz účinkujících ve 13:00 hod u
hasičské zbrojnice. Začátek akce postupně od 14:30 – 15:30 vstupem pohádkovou bránou. Odměny
pro děti mají
nakoupené,
zajistí účinkující na jednotlivá
stanoviště, kostýmy dodá
7) Svatováclavská pouť 2017
Z předběžného programu Svatováclavské pouti 2017 vypadla skupina By The Way, v uvolněném čase
vystoupí skupina Optimik. Namísto plánovaného vystoupení skupiny Katapult se uskuteční vystoupení
skupiny Děda Mládek Illegal Band. Bude vystaveno 50 – 60 ks automobilových veteránů (retro
automobily), které budou vystaveny zdarma.
8) Žádosti


2

Žádost o odprodej p.p.č. 2634 o výměře 163 m , ostatní plocha – komunikace, k.ú. Velká Bukovina
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od 10. 7. do 26. 7. 2017 bez vznesených připomínek)
2
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 2634, ostatní plocha o výměře 163 m k.ú. Velká Bukovina
zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
2
Usnesení č. 4-9/17: ZO schvaluje prodej p.p.č. 2634, ostatní plocha o výměře 163 m k.ú. Velká
Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.

9) Různé





U č.p. 204 ve Velké Bukovině je vadné svítidlo VO
U zastávky autobusu v Karlovce, směrem od Benešova n/Pl je vhodné vytvořit plochu pro nastupující a
vystupující. Nyní jsou nuceni vstupovat do trávy a silničního příkopu.
Plechový přístřešek na zastávce autobusu v Malé Bukovině u křížku dosluhuje, je třeba v nejbližší
budoucnosti řešit jeho náhradu.
U bývalé prodejny Jednoty v Malé Bukovině neodtéká kanalizační vpusť. Je třeba zajistit její vyčištění.
Následující vpusť v místech
již odtéká.

10) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 00 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Martina Jonášová
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Miroslav Půlpán
ověřovatel zápisu

………………………………

