Zápis z jednání č. 2/21 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 10. 2. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Marta Hejlová, Erika Kršková, Jaroslav Kucharovič,
Jaroslav Pokorný, Pavel Šťastný, Roman Vojta
Petra Hlaváčková

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 6 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:

Roman Vojta
Marta Hejlová, Jaroslav Pokorný

2) Schválení programu jednání:
Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Stav finančních prostředků ke dni 31. 1. 2021
Návrh Řádu veřejného pohřebiště
Návrh smlouvy o pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti
Návrh Ceníku nájmu a služeb na veřejném pohřebišti
Žádosti
Diskuze
Závěr

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

Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-2/21: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program jednání.
3) Informace od posledního jednání ZO










Proběhla schůzka s geodetem a bylo upřesněno vytýčení pozemků a zadáno zhotovení
geometrických plánů pro rozdělení pozemků z důvodu prodeje částí pozemků (p.p.č. 1, zahrada,
p.p.č.1956, zahrada, p.p.č. st.142/2, zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, všechny k.ú. Velká
Bukovina)
Vytvořen návrh nového Řádu pohřebiště dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Vytvořen návrh nové Smlouvy o nájmu hrobového místa.
Vytvořen návrh Ceníku nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst.
Nabídka respirátorů občanům a jejich objednání.
Předsedající přečetl zastupitelům písemné (e-mail) poděkování spokojeného občana za zimní
údržbu příjezdové cesty k domu.
V květnu opět proběhne kontrola hospodaření (audit) kontrolory z KÚÚK.
AOPK zaslala NESOUHLASNÉ závazné stanovisko k realizaci záměru Rekonstrukce propustků
v rámci realizace akce REKO silnice II/263 – hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice.

4) Stav finančních prostředků ke dni 31. 1. 2021
Pokladna
ČSOB
ČNB
KB

102.249,00 Kč
643.990,09 Kč
2,304.815,29 Kč
3,374.594,17 Kč

Celkem

6,425.648,55 Kč

5) Návrh Řádu veřejného pohřebiště (příloha č. 1)
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Řádu veřejného pohřebiště obce Velká
Bukovina. Po projednání znění Řádu veřejného pohřebiště nemá Zastupitelstvo obce Velká Bukovina
námitek proti návrhu a souhlasí s jeho odesláním ke kontrole na KÚÚK v předloženém znění.
6) Návrh smlouvy o pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti (příloha č. 2)
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Po
projednání znění Smlouvy o nájmu hrobového místa nemá Zastupitelstvo obce Velká Bukovina proti
návrhu námitek. Ke schválení Smlouvy dojde až na základě odsouhlasení Řádu veřejného pohřebiště
KÚÚK.
7) Návrh Ceníku nájmu a služeb na veřejném pohřebišti (příloha č. 3)
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bylo seznámeno s návrhem Ceníku nájmu a služeb na veřejném
pohřebišti. Po projednání znění Ceníku nájmu a služeb na veřejném pohřebišti nemá Zastupitelstvo obce
Velká Bukovina proti návrhu námitek. Ke schválení Ceníku dojde až na základě odsouhlasení Řádu
veřejného pohřebiště KÚÚK.
8) Žádosti
p.
, Velká Bukovina
, žádá o odprodej pozemku p.p.č.1956, zahrada a pozemku
p.p.č. st.142/2, zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, obě k.ú. Velká Bukovina. (příloha č. 4)
(záměr prodeje zveřejněn na úřední desce dle us.č. 3-2/17 od 13.1. do 28. 1. 2021 bez
vznesených připomínek)
Starosta upozorňuje na fakt, že po části předmětných parcel vede obecní komunikace a není v zájmu
obce odprodat parcely jako celek. Geometrický plán pro rozdělení pozemků byl již předběžně připraven.
Zájemce o koupi s odprodejem části pozemků a s úhradou geometrického plánu pro rozdělení pozemků
souhlasí.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej části (63 m2) p.p.č. st.142/2, zastavěná plocha a
nádvoří - zbořeniště, a části (127 m2) p.p.č. 1956, zahrada, obě k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 2-2/21: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej části (63 m2) p.p.č. st.142/2, zastavěná plocha a
nádvoří - zbořeniště, a části (127 m2) p.p.č. 1956, zahrada, obě k.ú. Velká Bukovina.


p.
,
, Děčín, žádá o odprodej části (370 m 2) p.p.č. 1710/4, zahrada, k.ú.
Karlovka. (příloha č. 5)
Zastupitelstvo obce Velká Bukovina již řešilo žádost o prodej či pronájem p.p.č. 1710/4 v minulosti na
jednání ZO č. 8/19 dne 4. 9. 2019. Obec Velká Bukovina získala pozemek před nedávnou dobou směnou
za účelem zřízení dětského hřiště, neboť v části Karlovka jiný vhodný pozemek nevlastní.
Rozhodnutí ZO stále trvá a starosta navrhuje pozemek neprodávat ze stejného důvodu, jako v roce 2019.
Návrh usnesení: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh neprodávat, či nepronajímat p.p.č. 1710/4 k.ú.
Karlovka ani její část.
Průběh hlasování: 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 3-2/21: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh neprodávat, či nepronajímat p.p.č. 1710/4 k.ú.
Karlovka ani její část.


9) Diskuse


Byly prodiskutovány informace ohledně svozu tříděného i komunálního odpadu v obci.

10) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19 : 45 hod.

Petra Hlaváčková
zapisovatel

………………………….

Pavel Šťastný
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Roman Vojta
ověřovatel zápisu

………………………………

