Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bukovany č. 02/2018
termín:

23. 3. 2018 18.00 hodin

místo:

Obecní úřad Bukovany

přítomni:

dle prezenční listiny

Program jednání:
1. Zahájení a uvítání přítomných
2. Schválení programu zasedání
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové opatření č. 1/2018
5. Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet za rok 2017
6. Petice za doplacení odměn členů volební komise Rekonstrukce cesty
7. Žádost o dar SRPŠ
8. Žádost o dar Základní organizace – Český svaz včelařů
9. Oprava kaple Holušice
10. Žádost o rekonstrukci komunikace III. třídy
11. Dálnice D4
12. Žádost o příspěvek BabyBox
13. Ostatní
14. Závěr
Jednání zahájil starosta obce
k bodu 1:
Starosta přivítal přítomné
k bodu 2:
Starosta přečetl program jednání a nechal o něm hlasovat;
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání ustavujícího zasedání.
k bodu 3:
Zápisem ze zasedání ZO byl pověřen pan Lukáš Voska, ověřovateli paní Hana Pivoňková a
pan Lubor Vopat.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem pana Lukáše Vosku a ověřovateli paní Hanu Pivoňkovou a
pana Lubora Vopata
k bodu 4:
Rozpočtové opatření č. 1
Starosta informuje o rozpočtovém opatření č. 1, příjmy zvýšeny o Kč 2500,- na
Kč 48700,-.
Usnesení:
ZO bere na vědomí

Vyvěšeno dne: 30. 3. 2018
Sejmuto dne: 14. 4. 2018

k bodu 5:
Zpráva o výsledku hospodaření a závěrečný účet za rok 2017
Starosta informoval o provedené kontrole, předložil zprávu o výsledku hospodaření za
rok 2017. Celkové příjmy za rok 2017 činily Kč 1.681.326,13, celkové výdaje
Kč 1.300.379,39.
Zastupitelstvo zprávu a závěrečný účet projednalo a schvaluje bez výhrad.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje výsledek hospodaření a závěrečný účet za rok 2017.
k bodu 6:
Petice za doplacení odměn členů volební komise.
Zastupitelstvo projednalo petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí, zaslanou
panem Patrikem Korandou. Pan Vopat navrhuje vyplacení Kč 500,- členům volebních
komise při prezidentských volbách. Zastupitelé souhlasí.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje vyplacení Kč 500,- každému členovi volební komise při prezidentských
volbách
k bodu 7:
Žádost o dar SRPŠ na dětský karneval.
Vzhledem ke krátkému času mezi zaslanou žádostí a konáním karnevalu, starosta obce
poskytl z obecního rozpočtu Kč 1000,- na dětský karneval na ZŠ a MŠ Chraštice.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
k bodu 8:
Žádost o dar Základní organizace – Český svaz včelařů
Zastupitelstvo žádost projednalo. Starosta navrhuje poskytnout dar Kč 2000,-. Pan Vopat
navrhuje Kč 3000,-.
Hlasování o poskytnutí daru v hodnotě Kč 2000,Průběh hlasování: pro: 4
proti: 1
zdržel se: 0
Hlasování o poskytnutí daru v hodnotě Kč 3000,Průběh hlasování: pro: 0
proti: 4
zdržel se: 1
Usnesení:
ZO schválilo poskytnou dar v hodnotě Kč 2000,- Základní organizaci – Český svaz
včelařů, Chraštice
k bodu 9:
Oprava kaple Holušice.
Starosta kontaktoval senátora Karla Schwarzenberga, ohledně finanční nebo materiální
podpory opravy kaple Panny Marie v Holušicích. K. Schwarzenberg prostřednictvím
asistentky přislíbil materiální pomoc. Žádost o dotaci z Min. zemědělství se nepodařilo
podat, neboť v den otevření příjmu žádostí byl systém nedostupný, poté se podařilo
žádost rozpracovat a při dopracování všech podkladů byl již příjem žádostí uzavřen
z důvodu vyčerpání všech prostředků pro dané období. To považuje starosta za nesmyslné, neboť nemůže být jisté, že jsou všechny podané žádosti správné a budou
proplaceny. Pan Vopat kontaktoval truhláře o nacenění repase oken a vchodových dveří,
během dubna bude provedena prohlídka střechy pokrývačem.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
Vyvěšeno dne: 30. 3. 2018
Sejmuto dne: 14. 4. 2018

k bodu 10:
Starosta zaslal jako každý rok na Středočeský kraj žádost o rekonstrukci komunikace III.
třídy. Odpověď Ing. Jiřího Frkala, vedoucího oddělení pozemních komunikací: „Vážený
pane starosto, k vašemu dopisu ze den 7.2.2018 jsem požádal o stanovisko Krajskou
správu a údržbu silnic (KSUS). Její stanovisko se od vašeho jednání v roce 2017
nezměnilo: „silnice III/10250 přes obec Bukovany je stále zařazená v zásobníku oprav,
jedná se o silnici III. třídy, kterých je na oblasti Benešov KSÚS SK celkem 1341 kilometrů
a nemálo jich je v podobném stavu jako ta ve vaší obci, některé jsou i v daleko horším
stavu. Při výběru silnic na celkovou opravu dostávají většinou přednost dopravně více
zatížené silnice vyšší třídy. Z financí od státu dále rozhoduje multikriteriální hodnocení a
diagnostika systému CLEVERA. Z těchto důvodů je silnice udržována běžnou údržbou
dostupnými technologiemi ale tím dodavatelé údržbových prací KSÚS SK ať se snaží
sebelépe novou silnici udělat nedokážou.“ Vzhledem k tomu, že máte v obci plán na
předělání kanalizace a hrozí i zasahování do komunikace je potřeba toto řešit před
případnou celkovou opravou. K rozšíření hráze rybníku a tím i komunikace máme kladné
stanovisko. Vše by bylo dobré projednat na místě a hlavně stanovit koordinaci veškerých
prací. Obnova a vyčištění příkopů by se provedla zároveň s opravou komunikace,
případně může tyto práce ještě před celkovou opravou objednat KSÚS SK u svého
dodavatele. Obnovu aleje Jírovce maďal prověří dendrolog KSÚS, spolupráce na obnově
je samozřejmě vítaná. Vzhledem k výše uvedenému doporučuji uskutečnit koordinační
schůzku u vás na obci – navrhuji ve druhé polovině března. Na této schůzce bychom po
prohlídce stavu komunikace III/10250 domluvili možnosti řešení vámi uváděných
problémů. Prosím ujměte se svolání této schůzky.“
Starosta domluvil termín schůzky na 10. 4. 2018. Domluví ještě s panem Petrem Sojkou
obnovu a dosadbu jírovce okolo příjezdové komunikace do Bukovan od Chraštiček.
Usnesení:
ZO bere na vědomí.
k bodu 11:
Dálnice D4
Dne 5. 3. 2018 proběhla prezentace novinek v projektových přípravách D4, společností
Valbek. Nově jsou na Čmíně plánovány 2 kruhové křižovatky s nadjezdem. U Vrančic
nadchod, který Milín nechce, ŘSD musí převést vlastnictví na Vrančice. Nadjezd přes
silnici na Kozárovice navrhován jako dvouotvorový o šíři 15m, výška 4,65m. Jedna část
pro silnici, druhá část pro průchod zvěře. Nadjezdy jsou převáděny do vlastnictví obcí,
pokud jsou na komunikacích ve vlastnictví obce. Proti tomu se ohradil p. Soukup,
starosta Zalužan. Vlastník má povinnost se o nadjezd starat, opravovat.
Na obec bude zaslána EIA, 30 dnů na prostudování. Poté bude schůzka s připomínkami
v Milíně. Pozemkový úřad musí provést pozemkové úpravy okolo dálnice, zástupci chtějí
ale v obcích provést kompletní pozemkové úpravy v dotčených obcích. V Chraštičkách
bude dálnice v zářezu 2,6m. Stavební povolení počítají obdržet 3/2019, začátek stavby
na jaře 2020. Starosta se informoval, jak jsou plánovány protihlukové bariéry
v Chraštičkách. Plánovány jsou po obou stranách, ale samozřejmě nevýhodně pro obec
Bukovany – po levé straně směrem na Prahu až okolo obydlené části Chraštiček, po pravé
straně až u samoty. Výsledky budou ve studii EIA, ke které budeme mít možnost se
vyjádřit.
Usnesení:
ZO bere na vědomí

Vyvěšeno dne: 30. 3. 2018
Sejmuto dne: 14. 4. 2018

k bodu 12:
Žádost o finanční dar Baby Box
Starosta obdržel žádost o příspěvek na BabyBox ve Strakonicích. Zastupitelstvo žádost
projednalo a nechalo o ní hlasovat
Průběh hlasování: pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO zamítá poskytnout finanční dar na Baby Box ve Strakonicích
k bodu 13:
Územní plán
Starosta žádá pana Vopata o kontaktování zpracovatele a pokračování na zhotovení
územního plánu.
Odměny zastupitelů
Odměny budou nyní zasílány na bankovní účty, nikoli v hotovosti.
Účetnictví
Účetnictví je nyní instalováno a zpracováváno na obecním PC, což by bylo nutné provést
i s připravovaným GDPR – pověřencem pro ochranu osobních údajů, které musí mít každá
obec zvolena do 25. 5. 2018. V souvislosti s tím starosta informuje, že první schůzka se
uskuteční v neděli dne 25. 3. 2018.
Probační činnosti
Starosta byl kontaktován Probační službou Příbram. V obci bude vykonávat jedna osoba
veřejně prospěšné práce.
Zámecká slavnost
Vzhledem k finanční situaci léčebny nebylo jisté, zda se bude letošní rok konat zámecká
slavnost. Nakonec ředitel konání odsouhlasil, program však bude dle slov pana Plecitého
omezen. Na taneční zábavě bude hrát kapela Dlouhá noc.
Jarní brigáda
Zastupitelstvo se dohodlo na termínu 21. 4. 2018.
Pouťová zábava
Bude se konat dne 8. 9. 2018, starosta kontaktuje kapelu Signál.
k bodu 15:
Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a v 20:30 zasedání ukončil.
V Bukovanech dne 28. března 2017
Zapsal:
Upravil:

Lukáš Voska
Ing. David Kaiser

Zápis ověřili:

Hana Pivoňková

…………………………………….
Ing. David Kaiser, starosta
Vyvěšeno dne: 30. 3. 2018
Sejmuto dne: 14. 4. 2018

Lubor Vopat

