Zápis z jednání č. 2/22 zastupitelstva obce Velká Bukovina
konaného dne 23. 2. 2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ
Přítomni:

dle přiložené presenční listiny: Erika Kršková, Jaroslav Kucharovič, Jaroslav Pokorný, Pavel
Šťastný, Roman Vojta
Marta Hejlová, 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 5 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
Erika Kršková, Pavel Šťastný

2) Schválení programu jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Schválení programu jednání
Informace od posledního jednání ZO
Stav finančních prostředků ke dni 31.1.2022
Elektronické úřední desky – nové podání žádosti
Podání žádosti do POV Ústeckého kraje 2022
Dodatek ke smlouvě – knihovna
Smlouva o poskytnutí dotace – ÚK – Obec Velká Bukovina
Žádosti
a) Žádost č.j. OVB 116/2022 – Návrh na pořízení změny Územního plánu Velká Bukovina
b) Žádost č.j. OVB 117/2022 o povolení výjimky na pálení suchého rostlinného materiálu
c) Žádost č.j. OVB 160/2022 o prominutí sankce
d) Žádost č.j. OVB 033/2022 o poskytnutí daru z rozpočtu obce
e) Žádost č.j. OVB 050/2022 o pronájem části pozemku
f) Žádost č.j. OVB 164/2022 BabyBox

10) Diskuze
11) Závěr
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
Usnesení č. 1-2/22: ZO Velká Bukovina schvaluje předložený program jednání v plném rozsahu.
3) Informace od posledního jednání ZO (příloha č.1)
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Jsou známé výsledky Tříkrálové sbírky. V naší obci bylo vybráno 23.294,- Kč.
Proběhla schůzka s Novoborským dotačním centrem ohledně možnosti podání žádosti o dotaci
na elektronické úřední desky.
Byla podána žádost o dotaci na obnovu Božích muk v Malé Bukovině.
V úterý 1.3.2022 bude provedena kontrola splnění podmínek dotace na pořízení mobiliáře do
obce poskytovatelem dotace. Kontrola byla již jednou odložena z důvodu nemoci.
5.3.2022 se bude konat masopustní průvod. V letošním roce bude pozměněna organizace
průvodu. Průvod vyrazí z Malé Bukoviny od bývalého obchodu, okolo kostela směrem do Velké
Bukoviny a tam kolem dětského hřiště na hřiště FK. Na hřišti budou připravené vepřové hody a
zábava.
Byla geodeticky zaměřena cesta z Velké Bukoviny do Karlovky a u geodetických značek
označena kolíky navíc. Zaměstnanci obce již začali cestu čistit od náletů a nežádoucích dřevin.

➢
➢

➢

➢
➢

Dosud byla každá podaná žádost o dotaci na rekonstrukci cesty zamítnuta, takže obec započne
s její obnovou postupně a v menším rozsahu z vlastních prostředků.
Před konáním kulturních akcí na sále ve Velké Bukovině byl sál malířskou firmou vybílen.
Byla opravena chodba v 1.NP budovy OÚ. Stěny i strop byly nově nataženy do lepidla,
vyštukovány a vybíleny, vyměněna svítidla, natřené zárubně a mříže, zazděný nepoužívaný
vchod do obchodu, odstraněny mříže od tohoto vchodu apod.
Proběhla schůzka se zástupcem firmy Galileo, která je poskytovatelem obecních internetových
stránek. Připravují se nové internetové stránky obce. Firma Galileo nově poskytuje obdobnou
službu, jako je služba „Hlášení rozhlasu“, kterou obec využívá a za její poskytování platí. Galileo
nám tuto službu poskytne k ostatním službám zdarma.
Závěrečné vyúčtování akce „Křižovatka Velká Bukovina“ bylo opět odloženo o šest měsíců
z důvodu nesrovnalostí v evidenci katastru nemovitostí.
Byly dodány zbývající nádoby na posypový materiál, takže obecní komunikace v kopci s větším
stoupáním jsou vybaveny těmito nádobami.

Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bere na vědomí předložené informace od posledního jednání ZO.
4) Stav finančních prostředků plnění rozpočtu k 31.1.2022
Pokladna
ČSOB
ČNB
KB

99.825,00 Kč
642.995,82 Kč
3,016.016,14 Kč
3,674.145,50 Kč

Celkem

7,432.982,46 Kč

Zastupitelstvo obce Velká Bukovina bere na vědomí stav finančních prostředků ke dni 31. 1. 2022.
5) Elektronické úřední desky – nové podání žádosti (příloha č.2)
Obec Velká Bukovina podala dne 14.5. 2021 žádost o dotaci do Výzvy č. 7 LAG Podralsko z.s. na realizaci
projektu „Elektronické úřední desky Velká Bukovina“. Tato žádost o dotaci sice byla schválena, ale
v rámci závěrečné kontroly poskytovatele dotace byla projektu ukončena další administrace. Důvodem
ukončení administrace bylo zejména ta skutečnost, že ve vydaných územních souhlasech ze 14.5. 2021
bylo výslovně uvedeno, že předmětem územního souhlasu je stavba samostatně stojící elektronické
úřední desky GALILEO KIOSEK 46S. Poskytovatel dotace rozporuje zejména to, že v územních souhlasech
je uveden konkrétní typ elektronické úřední desky, přičemž cenový marketing byl realizován až 7.7.
2021.
V reakci na obdržené Oznámení o ukončení administrace žádosti o dotaci ze dne 8.12. 2021 obec
připravila a dne 29.12. 2021 odeslala na Ministerstvo zemědělství České republiky žádost o přezkum
k Přezkumné komisi Ministerstva zemědělství České republiky. V podané žádosti o přezkum se obec
domáhá zrušení ukončení administrace žádosti o dotaci a nařízení dalšího pokračování administrace
projektu "Elektronické úřední desky Velká Bukovina“. Tato žádost o přezkum byla Ministerstvem
zemědělství zamítnuta. Proto obec připravuje k podání opakovanou žádost o dotaci do Výzvy č. 8 LAG
Podralsko, kdy příjem žádostí bude zahájen 1.3. 2022. Obec zajistí vydání nových územních souhlasů bez
uvedení konkrétního typu elektronické úřední desky a rovněž zajistí aktualizaci všech souvisejících
dokumentů.
V opakované žádosti o dotaci bude žádána 80% dotace na pořízení 3 kusů elektronických úředních
desek, a to 1 x typ Z 43 (závěsná na zeď na budovu obecního úřadu) a 2 x S 43 (samostatně stojící na
betonovém základu v částech Karlovka a Malá Bukovina). Akci je nutno předfinancovat v plném rozsahu
a dotace je proplacena zpětně po ukončení realizace projektu.
Přílohy: územní souhlas s uvedením konkrétního typu elektronické úřední desky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % na akci "Elektronické
úřední desky Velká Bukovina“ do Výzvy MAS č.8 PRV vyhlášené LAG Podralsko z.s.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 2-2/22: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % na akci
"Elektronické úřední desky Velká Bukovina“ do Výzvy MAS č.8 PRV vyhlášené LAG Podralsko z.s.

6) Podání žádosti do POV Ústeckého kraje 2022 (příloha č.3)

Obec Velká Bukovina podala žádost o dotaci na pořízení a instalaci 1 ks závěsné elektronické úřední
desky do Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2022. Důvodem podání žádosti o dotaci na
tuto jednu elektronickou úřední desku je to, že v dotačních pravidlech Ústeckého kraje je výslovně
uvedeno, že „Získaná dotace může být použita jako spoluúčast financování dotačního titulu z jiného
dotačního titulu z jiné instituce (např. MMR, SZIF …).“.
Obec totiž současně připravuje opakované podání žádosti o dotaci do Výzvy MAS č.8 PRV vyhlášené LAG
Podralsko z.s., kde bude žádáno o dotaci na pořízení 1 ks závěsné elektronické úřední desky a 2 ks
samostatně stojících elektronických úředních desek.
Do Výzvy MAS č.8 PRV vyhlášené LAG Podralsko z.s. je připravována žádost o dotaci na pořízení 1 ks
závěsné elektronické úřední desky a 2 ks samostatně stojících elektronických úředních desek.
Žádost o dotaci na projekt "Elektronická úřední deska Velká Bukovina“ byla podána v pondělí 21.2. 2022,
protože je zastupitelstvu obce předkládána pouze na vědomí. Připravovaná žádost o dotaci do Výzvy
MAS č.8 PRV vyhlášené LAG Podralsko z.s. bude podána dne 1.3. 2022.
Příloha: žádost o dotaci na projekt "Elektronická úřední deska Velká Bukovina“ do Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje na rok 2022.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud by byl schváleny obě žádosti o dotace (z Ústeckého kraje a
z LAG Podralsko z.s.), tak by 1 ks závěsné elektronické úřední desky měla obec zcela zdarma bez
vynaložení vlastních finančních prostředků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci ve výši 60 % na akci "Elektronická úřední
deska Velká Bukovina“ do Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2022.
7) Dodatek ke smlouvě – knihovna (příloha č.4)
Obec Velká Bukovina obdržela návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci
knižních fondů pro Obecní knihovnu Velká Bukovina. Na základě tohoto dodatku poskytne Městské
knihovně Děčín, příspěvkové organizaci, na nákup knižních fondů pro Obecní knihovnu ve Velké
Bukovině na rok 2022 částku 13. 000,- Kč (slovy třinácttisíc Kč), rovnoměrně rozdělenou mezi dvě splátky
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje Dodatek ke smlouvě o nákupu,
zpracování a distribuci knižních fondů pro Obecní knihovnu ve Velké Bukovině evidenční číslo MK ČR
4610, uzavřené ve Velké Bukovině dne 12.4.1996.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 3-2/22: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje Dodatek ke smlouvě o nákupu,
zpracování a distribuci knižních fondů pro Obecní knihovnu ve Velké Bukovině evidenční číslo MK ČR
4610, uzavřené ve Velké Bukovině dne 12.4.1996.
8) Smlouva o poskytnutí dotace – ÚK – Obec Velká Bukovina (příloha č.5)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 016/11Z/2021 za dne 13.12.2021 bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 ve výši 1 331 900 Kč na realizaci projektu „Pořízení manipulačního prostředku pro
bioodpad Velká Bukovina“. Ústeckým krajem byla zaslána obci Velká Bukovina SMLOUVA O POSKYTNUTÍ
INVESTIČNÍ DOTACE číslo 22/SML0090/SoPD/ZPZ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE číslo
22/SML0090/SoPD/ZPZ v jejím úplném předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 4-2/22: Zastupitelstvo obce schvaluje SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE číslo
22/SML0090/SoPD/ZPZ v jejím úplném předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

9) Žádosti
a)

Žádost č.j. OVB 116/2022 – Návrh na pořízení změny Územního plánu Velká Bukovina
(příloha č.6)

Předsedající navrhuje žádost zaevidovat a se změnou ÚP vyčkat do roku 2023, informovat občany o
možnosti podávat návrhy pro změnu ÚP. Podavatel si ke svému návrhu zajistí kladné stanovisko CHKO a
st. úřadu Děčín.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina po projednání odkládá pořízení změny Územního
plánu na rok 2023.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 5-2/22: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina po projednání odkládá pořízení změny
Územního plánu na rok 2023.
b)

Žádost č.j. OVB 117/2022 o povolení výjimky na pálení suchého rostlinného materiálu
(příloha č.7)

Zastupitelstvo obce Velká Bukovina projednalo žádost čj. OVB 117/2022 o povolení výjimky z OZV
č.2/2015 jež stanovuje zákaz pálení suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho
odstranění.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje povolení výjimky z OZV č. 2/2015 jež
stanovuje zákaz pálení suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění.
Pálení bude provedeno za podmínek určených ve vyjádření k žádosti.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 6-2/22: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje povolení výjimky z OZV č. 2/2015 jež
stanovuje zákaz pálení suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění.
Pálení bude provedeno za podmínek určených ve vyjádření k žádosti
c)

Žádost č.j. OVB 160/2022 o prominutí sankce (příloha č.8)

Fotbalový klub Velká Bukovina žádá o prominutí sankce ve výši 4.500,-Kč za porušení smluvních ujednání
veřejnoprávní smlouvy č. DVB 1/2020. Sankce činí 3% a 6% z celkové poskytnuté částky 50. 000,- Kč.
Vyúčtování bylo dodatečně doloženo.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí sankce Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina
ve výši 4.500,-Kč za porušení smluvních ujednání Veřejnoprávní smlouvy č. DVB 1/2020
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 7-2/22: Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí sankce Fotbalovému klubu FK Velká
Bukovina ve výši 4.500,-Kč za porušení smluvních ujednání Veřejnoprávní smlouvy č. DVB 1/2020
d)

Žádost č.j. OVB 033/2022 o poskytnutí daru z rozpočtu obce (příloha č.9)

Fotbalový klub FK Velká Bukovina žádá o poskytnutí finančního daru na činnost klubu dle přílohy žádosti
na rok 2022. Viz zápis z jednání č. 1/22 konaného dne 19. 1. 2022 bod č.10 d)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 40.000,- Kč
Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina na činnost klubu dle přílohy žádosti na rok 2022.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 8-2/22: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí finančního daru 40.000,- Kč
Fotbalovému klubu FK Velká Bukovina na činnost klubu dle přílohy žádosti na rok 2022.
e)

Žádost č.j. OVB 050/2022 o pronájem části pozemku (příloha č.10)

Obec Velká Bukovina obdržela dne 19.1. 2022 žádost p.
o pronájem části pozemku
p.č.2856 k.ú. Velká Bukovina.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje žádost p.
o pronájem
části pozemku p.č. 2856 k.ú. Velká Bukovina.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 9-2/22: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje žádost p.
o
pronájem části pozemku p.č. 2856 k.ú. Velká Bukovina.

f)

Žádost č.j. OVB 164/2022 BabyBox (příloha č.11)

Obec velká Bukovina obdržela žádost společnosti BABYBOX –
a
pomáhají
odloženým dětem, z.s. o finanční dar na výměnu babyboxu v Nemocnici Děčín za nový zdokonalený typ.
Po projednání žádosti navrhuje p. Šťastný dar ve výši 5.000,- Kč.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí peněžitého daru z.s. BABYBOX
ve výši 5. 000,- Kč.
Průběh hlasování: 5 pro / 0 proti / 0 zdržel se
Usnesení č. 10-2/22: Zastupitelstvo obce Velká Bukovina schvaluje poskytnutí peněžitého daru z.s.
BABYBOX ve výši 5. 000,- Kč.
10) Diskuse
11) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19 : 20 hod.

Roman Vojta
zapisovatel

………………………….

Erika Kršková
ověřovatel zápisu

………………………………

Jaroslav Kucharovič
starosta

……………………………

Pavel Šťastný
ověřovatel zápisu

………………………………

