Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany č. 8/2018
termín:
místo:
přítomni:

30. 10. 2018, 16:30 hodin
Obecní úřad Bukovany
dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení a uvítání přítomných (současný starosta)
2. Ověření účasti členů zastupitelstva a platnosti voleb
3. Schválení programu zasedání
4. Slib členů zastupitelstva
5. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Stanovení způsobu volby orgánů obce
7. Určení uvolněných a neuvolněných funkcí
8. Volba starosta
9. Předání řízení jednání nově zvolenému starostovi obce
10. Volba místostarosty
11. Zřízení výborů a komisí
12. Stanovení výše odměn
13. Veřejné zakázky
14. Pastvina u Bukovan
15. Projekt na odbahnění rybníku Kovárny a projekt na rekonstrukci hráze
16. MMR - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
17. Veřejnoprávní smlouva s Obcí Milín
18. Ostatní – diskuze
19. Závěr

jednání zahájil starosta obce
k bodu 1:
Současný starosta přivítal přítomné.
k bodu 2:
Starosta ověřil účast členů nově zvoleného zastupitelstva podle Osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva a dle občanských průkazů. Byla potvrzena platnost voleb do
zastupitelstva obce.
K bodu 3:
Starosta předložil program ustanovujícího zasedání zastupitelstva. Na základě telefonátu
Ing. Pavla Nekla, starosty Obce Milín, byl doplněn bod Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí
Bukovany a Obcí Milín, o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adresa a nemovitostí. Nikdo z přítomných nepodal připomínku ani
žádost na doplnění programu.
Průběh hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0
Usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání ustanovujícího zasedání
zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2018
Sejmuto dne: 19. 11. 2018

k bodu 4:
Starosta přečetl slibu členů zastupitelstva: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a
řídit se Ústavou a zákony České republiky." Následně jej všichni zastupitelé stvrdili
výrokem „Slibuji“ a svým podpisem pod slib.
k bodu 5:
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zápisem z ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce byl pověřen pan Ing. David Kaiser,
ověřovateli pan Bc. Vratislav Šrajer, DiS., a pan Jaroslav Slavík.
Průběh hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem ustanovujícího zasedání zastupitelstva obce pana
Ing. Davida Kaisera, ověřovateli zápisu pana Bc. Vratislava Šrajera, DiS., a pana
Jaroslava Slavíka.
K bodu 6:
Stanovení způsobu volby orgánů obce. Starosta navrhuje tajnou volbu starosty a
místostarosty. Pro veřejnou volbu se nevyjádřil žádný z přítomných. Starosta se zároveň
dotázal přítomných, zda se někdo vzdává kandidatury na místo starosty a místostarosty.
Kandidatury na místo starosty a místostarosty se vzdal pan Bc. Vratislav Šrajer, DiS. a pan
Jaroslav Slavík.
Průběh hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje tajnou volbu starosty a místostarosty.
K bodu 7:
Starosta navrhuje všechny funkce – starostu, místostarostu i zastupitele, jako funkce
neuvolněné. V případě, že by probíhala větší akce na delší dobu, měsíc a více,
zastupitelstvo má možnost některou z funkcí určit jako uvolněnou, i v průběhu volebního
období.
Průběh hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje všechny funkce – starostu, místostarostu i zastupitele jako
neuvolněné.
k bodu 8:
Volba starosty – starosta předal hlasovací lístky zastupitelům, kde byli vyškrtnuti 2
zastupitelé, viz bod 7. Poté každý z kandidátů zaškrtl svého kandidáta do funkce starosty.
Ing. David Kaiser obdržel 4 hlasy z celkem 5 platných hlasů.
Jiří Macoun obdržel 1 hlas z celkem 5 platných hlasů.
Lubor Vopat obdržel 0 hlasů z celkem 5 platných hlasů.
ZO schvaluje pana Ing. Davida Kaisera starostou Obce Bukovany.

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2018
Sejmuto dne: 19. 11. 2018

k bodu 9:
V řízení jednán nadále pokračuje Ing. Kaiser, který poděkoval zastupitelům za
znovuzvolení do funkce starosty.
k bodu 10:
Volba místostarosty. Starosta předal zastupitelům hlasovací lístky, z nichž byli vyškrtnuti 2
zastupitelé, kteří se vzdali možnosti být voleni do funkce místostarosty. Zároveň byl
vyškrtnut i již zvolný nový starosta.
Jiří Macoun obdržel 5 hlasů z celkem 5 platných hlasů.
Lubor Vopat obdržel 0 hlasů z celkem 5 platných hlasů.
Pan Jiří Macoun rovněž poděkoval za znovuzvolení na funkce místostarosty.
ZO schvaluje pana Jiřího Macouna místostarostou Obce Bukovany.
k bodu 11:
Zřízení kontrolního výboru, finančního výboru a stavební komise a zvolení jejich předsedů.
Starosta všem členům zastupitelstva spolu s pozvánkou na ustanovující zasedání ZO předal
flashdisk s vyhláškami obce, zákony, příručkou pro zastupitelé obcí, základními
informacemi o výborech a jinými dokumenty, aby měli tyto informace pro případ potřeby u
sebe a měli tak základní přehled pro ustanovující zastupitelstvo.
Starosta navrhuje předsedou kontrolního výboru pana Lubora Vopata, předsedou
finančního výboru pana Bc. Vratislava Šrajera, DiS., a předsedou stavební komise pana
Jaroslava Slavíka. Nikdo nepodal proti návrhu námitky.
Starosta dále informoval, že každý z předsedů je povinen oslovit a vybrat 2 občany, kteří
budou členy jejich výboru či komise. Během kalendářního roku by se měly výbory a
komise sejít nejméně 2x a vyhotovit zápis, který bude následně předložen zastupitelstvu.
Průběh hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
ZO schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Lubora Vopata, předsedou
finančního výboru pana Bc. Vratislava Šrajera, DiS., předsedou stavební komise
pana Jaroslava Slavíka.
K bodu 12:
Stanovení výše odměn členům zastupitelstva, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn zastupitelstev územních samosprávných celků. Starosta navrhuje následující výše:
- funkce starosty: 65% z maximální možné částky určené pro neuvolněného starostu,
- funkce místostarosty: 35% z maximální možné částky pro neuvolněného místostarostu,
- člen zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru či komise: 100% z max. částky
stanovené uvedeným nařízením.
ZO schvaluje výše odměny - funkce starosty 65% z maximální možné částky
určené pro neuvolněného starostu, funkce místostarosty: 35% z maximální
možné částky pro neuvolněného místostarostu, člen zastupitelstva, který je
zároveň předsedou výboru či komise: 100% z max. částky stanovené
uvedeným nařízením.
K bodu 13:
Starosta se dne 8. 10. 2018 zúčastnil školení Elektronické zadávání veřejných zakázek,
které je pro všechny zadavatele platné od 18. 10. 2018. Veřejné zakázky je od uvedeného
Vyvěšeno dne: 4. 11. 2018
Sejmuto dne: 19. 11. 2018

data nutné zadávat pouze v elektronické podobě přes některý elektronický nástroj.
Komerční nástroje jsou placené, Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí nástroj bezplatný,
který má však některé nedostatky. Zadavatel může mít pouze jeden aktivní profil.
Vysvětlení zadávacího řízení a nabídky lze podávat pouze elektronicky. Následující otevírání
nabídek neprobíhá veřejně. Výzvy k dodatečnému vysvětlení lze zaslat emailem
s elektronickým podpisem (popř. přes DS či zmíněný elektronický nástroj). Pozvánky lze
následně zaslat klasicky poštou či emailem. Informace lze nají na www.portal-vz.cz,
http://sovz.cz, www.dobrepraxe.cz
Zadávání zakázek malého rozsahu, které se týkají především naší obce, zůstává
nedotčeno.
ZO bere na vědomí.
k bodu 14:
Pastvina u Bukovan – dne 18. 10. 2018 byla provedena kontrola ze strany Agentury
ochrany přírody a krajiny, pobočka pro Středočeský kraj. Provedené práce byly
zkontrolovány a podepsán předávací protokol bez připomínek. Výzva na rok 2019 bude
vypsána během ledna 2019. Starosta navrhuje, že by mohlo dojít k pastvě severní strany,
která se letos kosila a jihovýchodní část by se opět mohla kosit. Tuto záležitost
prokonzultuje s RNDr. Ondřejem Sedláčkem.
k bodu 15:
Projekt na odbahnění rybníku Kovárny a projekt na rekonstrukci hráze – bod stažen
z jednání, práce na projektech probíhají, prozatím nebyl návrh předložen.
ZO bere na vědomí.
K bodu 16:
Ministerstvo pro místní rozvoj bude na přelomu prosince 2018/ledna 2019 vypisovat
dotační program DT4 na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obci (obnova
kapliček, sakrálních soch, křížků, božích muk a úpravu nejbližšího prostranství). Dotace činí
max. 70% uznatelných výdajů, max. výše dotace Kč 300.000,-.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo v lednu 2018 podat žádost o dotaci na opravu kapličky
v Holušicích, starosta navrhuje podání žádosti v tomto novém období. Zastupitelé si
prostudují podmínky, o podání žádosti bude rozhodnuto na příštím zasedání ZO.
k bodu 17.
Veřejnoprávní smlouva – starosta předložil návrh veřejnoprávní smlouvu s Obcí Milín o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adresa
a nemovitostí. Obec Milín již návrh smlouvy schválila.
Průběh hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Bukovany a Obcí
Milín, o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí.

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2018
Sejmuto dne: 19. 11. 2018

K bodu 18:
Starosta informuje, že starosta i místostarosta je povinen podat oznámení o osobním
zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích na konci funkčního období i na
začátku nového volebního období, i když je znovuzvolen
Starosta se informuje, zda by byl někdo pro pořízení vánoční světelné výzdoby na sloupy
veřejného osvětlení. Nikdo se kladně nevyjádřil. Pan Jaroslav Slavík navrhuje vysazení
vánočního stromu před obecním úřadem. Starosta namítá, že je třeba, aby si
zorganizování této akce vzal někdo na starost.
Termín dalšího zasedání ZO bude 23. 11. 2018 od 18:00 hod, následné 14. 12. 2018 od
18:00
Kontejner na nářadí, pojízdný žebřík atd. P. Šrajer zjistí cenu kontejneru.
k bodu 19:
Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast
V Bukovanech dne 30. října 2018

Zapsal:

Ing. David Kaiser

Zápis ověřili: Bc. Vratislav Šrajer, DiS.

………………………………………
Ing. David Kaiser, starosta

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2018
Sejmuto dne: 19. 11. 2018

Jaroslav Slavík

