Zápis z jednání č. 3/15 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 2. 3. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

dle presenční listiny je přítomno šest členů ZO, Miroslav Půlpán omluven

Ověřovatelé zápisu:

Josef Pařez, Roman Vojta

1) Zahájení, schválení programu jednání:
Jednání zahájil starosta v 17:00 hodin.
ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání, který je přílohou zápisu.
2) Informace z OÚ od posledního jednání ZO:
-

-

-

-

-

-

-

oprava komunikace na p.p.č. 2782 k.ú. Karlovka
byla prozatím
ukončena ve stavu dle informací z jednání ZO č. 2/15. Náklady na opravu dosud činí 130.680,Kč vč. DPH
zpevnění části účelové komunikace na p.p.č. 2680 k.ú. Velká Bukovina (za MŠ), bylo prozatím
ukončeno ve stavu dle informací z jednání ZO č. 2/15. O další povrchové úpravě se uvažuje až
po dokončení stavby, kdy komunikace nebude poškozována těžkou technikou. Náklady na
opravu dosud činí 24.000,-Kč vč. DPH
pro velký zájem byly přikoupeny vstupenky na muzikál Aida, uváděný v hudebním divadle
Karlín. Vstupenky je možné zakoupit do 15.3.2015 na OÚ. Neprodané vstupenky budou
nabídnuty v okolních obcích.
Informace o možném výskytu komplikací při vítání občánků s ohledem na zákon o ochraně
osobních dat.
Byly podány žádosti o poskytnutí dotace na:
 vybudování dětského hřiště v Malé Bukovině,
 na dokončení výměny LED svítidel VO ve Velké Bukovině
 1.etapu opravy zdi hřbitova v Malé Bukovině
Informace z jednání se zástupcem dotační kanceláře. Je možné podat žádost o dotaci na:
 zařízení pro svoz a zpracování bioodpadu (nosič kontejnerů, kontejner,
štěpkovač),
 na vytápění budovy OÚ tepelným čerpadlem (dotace zahrnuje i rozvody
tepla)
 řešení křižovatky ve Velké Bukovině s hlavním zaměřením na bezpečnost.
Nabídka projekční činnosti na akci: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci – úprava křižovatky
silnic II/263 a III/2637, Velká Bukovina. Nabídka je přílohou zápisu.
ZO jednomyslně schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na stavební úpravu
křižovatky silnic II/263 a III/2637, Velká Bukovina projekční kanceláři ProProjekt s.r.o. dle
nabídky.
Majitel budovy č.p. 2 v Malé Bukovině a pozemků st.p.č. 2, p.p.č. 477, p.p.č. 928, p.p.č. 490/2
všechny v k.ú. Malá Bukovina žádá o odklad rozhodnutí o prodeji nemovitostí o tři týdny.
ZO jednomyslně schvaluje žádost o odklad rozhodnutí o prodeji nemovitostí budovy č.p. 2
v Malé Bukovině a pozemků st.p.č. 2, p.p.č. 477, p.p.č. 928, p.p.č. 490/2 všechny v k.ú. Malá
Bukovina o tři týdny.

3) Kontrola úkolů – příprava masopustu, řešení odběru bioodpadu BPS Bukovina
Úkoly byly splněny.
4) Projednání podání žádostí o dotace
ZO jednomyslně schvaluje podání žádosti o dotaci na zařízení pro svoz a zpracování
bioodpadu (nosič kontejnerů, kontejner, štěpkovač).
ZO jednomyslně schvaluje podání žádosti o dotaci na vytápění budovy OÚ tepelným
čerpadlem (dotace zahrnuje i rozvody tepla)
5) Vyhláška o odpadech
ZO se seznámilo s návrhem vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, připravenou starostou, projednalo
její text a souhlasí s jejím odesláním na odbor dozoru a kontroly MV ČR.
6) Žádosti




Pan
žádá o odprodej dřeva z pokácených třešní na zahradě MŠ Velká
Bukovina.
ZO jednomyslně schvaluje odprodej dřeva
za cenu 100,-Kč /m3
Český svaz včelařů Žandov, o.s. žádá o finanční příspěvek na podporu činnosti.
ZO schvaluje 5 hlasy / 1 se zdržel poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti
Českému svazu včelařů Žandov, o.s. ve výši 1.500,- Kč.
Pan
žádá o odprodej kačírku zbylého z úpravy terénu u budovy OÚ.
ZO jednomyslně schvaluje odprodej kačírku zbylého z úpravy terénu u budovy OÚ za
pořizovací cenu.

7) Různé:



8) Závěr :

ZO jednomyslně schvaluje záměr zřídit věcné břemeno – služebnosti ve prospěch ČEZ
Distribuce, s.r.o. na p.p.č. 2637/5, 2651/1, 2653/1, 2653/2, 2656, 2849 vše k.ú. Velká
Bukovina, obec Velká Bukovina.
Zasedání ZO se na pozvání zúčastnil
p
informoval ZO o možnostech zvýšení bezpečnosti v obci a možnosti spolupráce
s Městskou policií Česká Kamenice.
Jednání bylo ukončeno v 20 : 00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Zapsala:
Jiřina Kavková

………………………….

Josef Pařez

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta

………………………………

