Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bukovany č. 3/2018
termín:

20. 4. 2018 18.00 hodin

místo:

Obecní úřad Bukovany

přítomni:
omluven:

dle prezenční listiny
Lubor Vopat

Program jednání:
1. Zahájení a uvítání přítomných
2. Schválení programu zasedání
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rybník Kovárny – cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace
5. Cenové nabídky na vchodové dveře do pohostinství
6. Rekonstrukce toalet v pohostinství
7. Veřejné osvětlení
8. Rekonstrukce můstku v Sedlečku
9. Změna dodavatele
10. Ukončení posuzování
11. Pozemkové úpravy
12. GDPR
13. 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: 4
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 Jiří Macoun.
Průběh hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem pana Lukáše Vosku a ověřovateli paní Hanu Pivoňkovou a
pana Jiřího Macouna
k bodu 4:
Nabídka projektové dokumentace k rekonstrukci a odbahnění rybníka Kovárny k dotačnímu titulu z MZe od společnosti LEGENE s. r. o., činí Kč 150.040,- vč. DPH (výkresová a
textová část, rozbor sedimentu, hydrologická data ČHMI, geodetické zaměření, geodetický průzkum, manipulační řád, kategorizace vodního díla, inženýrská činnost).
Prozatím starosta nechal vypracovat geotechnický průzkum hráze, který je k nahlédnutí
na OÚ. Dne 10. 4. 2018 se konala na obci schůzka se zástupci Stř. kraje a KSÚS vč.
projektanta Ing. Klementy, kde byl předložen geotechnický průzkum. Pan Ing. Jiří Frkal,
vedoucí oddělení pozemních komunikací a dopravní infrastruktury sdělil, že komunikaci
celou projeli a její stav je nevyhovující. Oprava bude zahrnuta do plánu oprav na rok
2019, popř. pokud se podaří ušetřit na ostatních zakázkách, realizovala by se oprava
Vyvěšeno dne: 27. 4. 2018
Sejmuto dne:

ještě letos na podzim. S případným rozšířením hráze zástupci Středočeského kraje
souhlasí, doporučení je uvedeno i ve zmíněném průzkumu. Je třeba včas rozhodnout,
zda se bude provádět rekonstrukce opěrné zdi hráze, případně její posunutí s rozšířením
hráze. To je třeba sdělit i na kraj, aby byly všechny práce koordinovány.
Zastupitelstvo se dohodlo na rozšíření hráze, paní Pivoňková navrhuje o 1m. Starosta se
informuje, zda je takové rozšíření dostačující.
S panem Šímou z KSÚS starosta domluvil vyčištění příkopů okolo komunikace. Zároveň
upozornil na potřebu „stržení“ krajnice na začátku obce, kde jsou vpustě od dešťové
kanalizace odděleny nánosy bahna a trávy.
Rovněž se starosta informoval na možnost spolupráce obce a kraje na dosadbě a
případné výměně kaštanů na příjezdové komunikaci od Chraštiček. Dne 8. dubna
s Bc. Sojkou úsek prošli, napočítali 18 ks na dosadbu. Pan Šíma informoval, že stav
současných stromů posoudí dendrolog Stř. kraje. Vzhledem k situaci, že již není klid
vegetačního období, akce bude provedena na podzim či na jaře 2019.
Usnesení:
ZO bere na vědomí. Bude učiněna poptávka ještě u jiné projektové kanceláře,
geodeta a popř. na rozbor sedimentu.
k bodu 5:
Cenové nabídky na plastové vchodové dveře do pohostinství. Starosta učinil poptávku u
třech společností. Jednokřídlé, kdy by bylo třeba přizdít část příčky, se pohybují v ceně
od 26.000,- do 34.000,-, dvoukřídlé od 35.000,- do 49.000,-.
Zastupitelé nabídky projednalo a shodli se, že ceny jsou příliš vysoké. Prozatím budou
ponechány původní a o výměně bude rozhodnuto na podzim.
Usnesení:
ZO bere nabídky na vědomí a výměnu dveří bude znovu projednávat na podzim.
k bodu 6:
Starosta učinil poptávku na cenovou nabídku na rekonstrukci toalet v pohostinství.
Zastupitelstvo nabídku projednalo. V nabídce jsou uvedeny nové obklady pouze
v místech výměny vody a odpadů. Starosta navrhuje výměnu kompletních obkladů
v částech s umyvadly a pisoáry. V místech toalet jsou již nyní odlišné obklady a do nich
by se při rekonstrukci nezasahovalo.
Usnesení:
ZO bere na vědomí, bude požádáno o úpravu cenové nabídky
k bodu 7:
Loni došlo k výměně vedení veřejného osvětlení od křižovatky směrem k rybníku
Veselému. Dosud byly zapůjčeny 3 typy LED svítidel a bylo třeba objednat nová. Starosta
z důvodu jednotnosti v Sedlečku objednal 6ks LIVO 40 a 1ks LIVO 60 (na křižovatku).
Původně zamýšlená instalace vč. pohybových čidel není možná, neboť jsou možné pouze
pro nejslabší světla tohoto typu. Bylo by možné řešit přídavným prvkem do rozvaděče,
kdy by např. od 23:00 hod do 4:00 hod výkon světel poklesl na 30%. Regulace vychází na
Kč 8500,-, což je vzhledem k napojení 4 světel neekonomické. Starosta zjistí, zda by i
zbývající světla od křižovatky směrem k Bukovanům šla napojit na rozvaděč v Sedlečku,
poté by případně přicházela v úvahu instalace regulace.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
k bodu 8:
Rekonstrukce můstku v Sedlečku, jehož stav je havarijní. Během května – června bude
provedena oprava pravé části. Vzhledem k plánované výstavbě elektrické přípojky za
potokem v září 2018, bude levá část opravena v součinnosti s touto akcí.
Vyvěšeno dne: 27. 4. 2018
Sejmuto dne:

Starosta má k nabídce připomínku ohledně zábradlí, že by nebylo vhodné z jeklu a
přidělané na chemickou kotvu. Bude učiněna zvlášť poptávka na zábradlí.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
k bodu 9:
Starosta obdržel cenové porovnání nákladů na elektřinu od společnosti Bel Energo. Dle
informace lze smlouvu u ČEZ a. s. vypovědět i během roku, nejen ke konci, jako dosud.
Zastupitelstvo srovnání projednalo, a dohodlo se, že případnou změnu dodavatele
ponechá na novém zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb.
Usnesení:
ZO bere na vědomí.
k bodu 10:
Krajský úřad Středočeského kraje informuje o ukončení procesu posuzování vlivů záměru
„Občanský větrný park Kozárovice“ na životní prostředí dle § 23 odst. 2 zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
k bodu 11:
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Příbram, informuje o zahájení
řízení Komplexní pozemkové úpravy v kat. území Bukovany u Kozárovic.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
k bodu 12:
25. 3. 2018 se starosta a Ing. Fairaislová zúčastnil první schůzky s pověřencem pro
ochranu osobních údajů, panem Jakubem Iranem, ze SMS ČR. Nyní je třeba především
vyplnit tabulku Kontrolní záznamy - agendy, v nichž obec pracuje s osobními údaji.
Je třeba dopracovat spisový řád obce, směrnici o ochraně osobních údajů apod.
Usnesení:
ZO bere na vědomí.
k bodu 13:
Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a v 19:30 zasedání ukončil.
V Bukovanech dne 25. dubna 2017
Zapsal:

Lukáš Voska

Zápis ověřili:

Hana Pivoňková

…………………………………….
Ing. David Kaiser, starosta
Vyvěšeno dne: 27. 4. 2018
Sejmuto dne:

Upravil:

Ing. David Kaiser

Jiří Macoun

