Zápis z jednání č. 6/17 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 5. 6. 2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

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

1) Zahájení:

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

Určený zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Jiřina Kavková
Erika Kršková, Josef Pařez

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Rozpočtová změna č. 3/2017
Schválení pronájmu pozemku, prodeje pozemku
Žádosti
Různé
Závěr
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-6/17: ZO schvaluje navržený program jednání.

3) Informace z OÚ od posledního zasedání ZO
Česká inspekce životního prostředí na základě přijatého anonymního podnětu provedla kontrolu ořezu
jasanu ztepilého na pozemku p.č. 1514/19 k.ú. Velká Bukovina v majetku obce Velká Bukovina.
Zjištěné skutečnosti považuje ČIŽP za porušení zákona č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a
krajiny, a ukládá obci pokutu a povinnost uhradit náklady řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č.
500/2004 Sb., Zákon správní řád.
 Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 22. 2. 2017 byla Ústeckým krajem poskytnuta obci
Velká Bukovina investiční dotace ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu „Technika na údržbu zeleně“.
Z prostředků obce a poskytnuté dotace byl na údržbu zeleně v obci zakoupen sekací traktor STARJET
P4 a dvě sekačky Husqvarna v celkové hodnotě 153.070,- Kč.
 Noc kostelů proběhne v pátek 9. 6. 2017 od 18.00 hod. Od 18:00 hod. se bude konat koncert
hudebního seskupení
z Děčína.
 1.června 2017 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí Ústeckého kraje ve třídění
odpadů „Skleněná popelnice 2016“. Vyhlašovatelem soutěže je Ústecký kraj. Ocenění každoročně
přebírá také „Skokan roku“, tedy město či obec, která se v meziročním srovnání výsledků třídění
odpadů posunula o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul v rámci soutěže Skleněná popelnice
2016 získala naše obec skokem o 30 míst!
 Ve středu 5. 4. 2017 proběhla kontrolní prohlídka objektu svolaná. Majitelům objektu bylo na místě
nařízeno budovu zabezpečit v termínu do 31. 8. 2017 tak, aby neohrožovala okolí. S konečným
vydáním rozhodnutí se čeká na posudek statika, který byl při prohlídce přítomen.
 Stavebním úřadem v Benešově nad Ploučnicí byla na vědomí obci Velká Bukovina doručena Výzva ke
zjednání nápravy závad objektu Malá Bukovina č.p. 90 (bývalý mlýn) ve lhůtě do 31. 8. 2017 a to dle
návrhu opatření ze statického posouzení objektu ze dne 12. 4. 2017.
 22. 5. 2017 byla podána a úspěšně zaevidována žádost o poskytnutí účelové investiční dotace MV – GŘ
HZS ČR v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2018, podprogram 2 - pořízení nového
dopravního automobilu.
 Z důvodu nízkého počtu zaměstnanců na VPP byla uzavřena dohoda o provedení práce na půl úvazku
s panem








Na webových stránkách obce je k dispozici zdarma ke stažení aplikace „V obraze“ (modrá ikona vlevo
nahoře). Po kliknutí na modrý obrázek se zobrazí více informací. Aplikace je vhodná k informování
občanů, vlastnících chytrý telefon, o nově umístěných zprávách na stránky obce.
V sobotu 27. 5. 2017 proběhla akce „Kácení máje“ s taneční zábavou, které se zúčastnilo cca 70
občanů. Akci lze považovat za vydařenou.
27. 5. 2017 se jednotka SDH Velká Bukovina s technikou zúčastnila oslav 150. výročí založení SDH
v Novém Boru.

4) Rozpočtová změna č. 3/2017
ZO bylo seznámeno s návrhem Rozpočtové změny č. 3/2017. Celé znění rozpočtové změny č. 3/2017 je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 3/2017
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-6/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 3/2017
5) Schválení pronájmu pozemku, prodeje pozemku
2



Žádost o pronájem p.p.č. 1514/19, trvalý travní porost (8138 m ) k.ú. Velká Bukovina.
(záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 5. 5. do 21. 5. 2017 bez vznesených připomínek)
2
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem p.p.č. 1514/19, trvalý travní porost (8138 m ) k.ú. Velká
Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
2
Usnesení č. 3-6/17: ZO schvaluje pronájem p.p.č. 1514/19, trvalý travní porost (8138 m ) k.ú. Velká
Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.



Žádost o odprodej p.p.č. 72, zahrada (240 m ) v k. ú. Malá Bukovina.
(záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce od 24. 4. do 10. 5. 2017 bez vznesených připomínek)
2
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 72, zahrada (240 m ) v k. ú. Malá Bukovina zájemci dle
přiložené žádosti.
Průběh hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
2
Usnesení č. 4-6/17: ZO schvaluje prodej p.p.č. 72, zahrada (240 m ) v k. ú. Malá Bukovina zájemci dle
přiložené žádosti.

2

6) Žádosti


Byla podána žádost o umístění kontejneru na textil v obci.
Možnost umístění kontejneru bude prověřena.

7) Různé













V Karlovce u autobusové zastávky je prohnutý sloup telefonního vedení a kabely nad komunikací jsou
příliš prověšené.
Zajistí p. Vojta
Nutno dořešit
terénní úpravy za autobusovou zastávkou v Karlovce.
Zajistí p. Kucharovič
p. Půlpán žádá pozvat
biologa Povodí Ohře, s. p., ke konzultaci kácení dřevin v korytě
Bukovinského potoka a šetření
Zajistí p. Vojta
p. Půlpán navrhuje poděkovat
za reprezentaci obce, např. formou článku
v Regionálním zpravodaji.
Zajistí p. Vojta
p. Pařez připomíná nutnost zajistit nájemní smlouvu na areál hřiště Velká Bukovina s provozovatelem
dětského tábora.
Zajistí p. Vojta
Je třeba zajistit posekání pozemků kolem hřiště křovinořezem a odstranění navezených větví do
začátku prvního běhu dětského tábora.
Provedou zaměstnanci obce, zajistí p. Kucharovič.
Zaměstnancům obce byly vytištěny a předány mapy katastru obce s vyznačenými obecními pozemky.
Prioritně budou udržovány (posekány) pozemky ve vlastnictví obce, potom pozemky podél komunikací
na straně přilehlé od příkopu ke komunikaci. Pozemky soukromých vlastníků sousedící s pozemky
obecními nebudou nadále udržovány z důvodu nízkého počtu zaměstnanců.

8) Závěr :

Jednání bylo ukončeno v 19 : 15 hod.

Jiřina Kavková
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Josef Pařez
ověřovatel zápisu

………………………………

