Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bukovany č. 4/2018
termín:

18. 05. 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. Studie revitalizace obecního rybníka
5. Územní plán
6. Plán rozvoje sportu
7. Směrnice s nakládání s osobními údaji
8. Hlášení rozhlasu
9. Žádost o sponzorská dar Linka bezpečí
10. Žádost o sponzorská dar Asociace Radost
11. Žádost o odkoupení pozemku
12. Rozpočtové opatření
13. Počet zastupitelů pro volební období 2018-2022
14. Ostatní
15. Závěr
k bodu 1:
Starosta přivítal přítomné a zahájil zasedání
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 pan Lubor Vopat a pan
Jiří Macoun.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem pana Lukáše Vosku a ověřovateli pana Lubora Vopata a
pana Jiřího Macouna
k bodu 4:
Studie revitalizace obecního rybníka, kterou vypracovala společnost …………………………….
………….. Minimální hranice pro úspěšné čerpání dotace z Operačního programu životního
prostřední, osa 4.4, je 55 bodů. Dle odhadu je bodové hodnocení rybníka Kovárny 70 b.
Vypracování projektové dokumentace Kč 64.000,- bez DPH, vypracování, podání a správa
žádosti Kč 20.000,- bez DPH
Usnesení:
ZO studii projednalo. Starosta kontaktuje ještě dalšího projektanta, současné dvě
cenové nabídky nechá přepracovat s rozšířením hráze.
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k bodu 5:
Byl doručen opravený návrh územního plánu k připomínkám. Starosta obce přednesl své
připomínky ke zpracovanému materiálu – chybné kontaktní údaje, torzo kříže na návsi
místo sochy Sv. Jana Nepomuckého, doplnit možnost likvidace odpadních vod o biofiltry,
pověřeným zastupitelem spolupracujícím s pořizovatelem je pan Lubor Vopat, další
různé písařské překlepy. Ostatní zastupitelé připomínky nepředložili.
Návrh územního plánu je k nahlédnutí na obecním úřadě dle dohody s některým ze
zastupitelů.
Pan Lubor Vopat domluví veřejné jednání s projektantem, Ing. Šmolíkem, kde budou
občané s územním plánem seznámeni.
Usnesení:
ZO bere na vědomí.
k bodu 6:
Obec má zákonnou povinnost podle novely zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu,
která nabyla účinnosti 1. 1. 2017, do 18 měsíců od nabytí účinnosti zpracovat plán
rozvoje sportu v obci a zajistit jeho plnění.
Starosta obce vypracoval návrh plánu rozvoje sportu a předložil jej zastupitelům
k připomínkám. Nikdo ze zastupitelů neměl k plánu rozvoje a sportu připomínky a
nechalo o něm tedy hlasovat.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje plán rozvoje sportu
k bodu 7:
Vzhledem k blížící se platnosti nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů
od 25. 5. 2018, předložil starosta návrh Směrnice pro nakládání s osobními údaji.
ZO návrh směrnice projednalo bez připomínek a nechalo o ni hlasovat
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji.
k bodu 8:
Starosta předložil nabídku od společnosti ……………………….., ……………………………., pro
hromadné rozesílání emailů, SMS, možnost propojení s webovými stránkami,
facebookovým profilem a aplikací pro chytré mobilní telefony.
Vzhledem k absenci místního rozhlasu a starším občanům, kteří nemají přístup na
internet, popř. se nedostanou k úřední desce, starosta považuje tuto nabídku jako
vhodnou alternativu (rovněž doporučen takovýto systém informování občanů ze strany
Stř. kraje a HZS Stř. kraje při podzimní kontrole).
Měsíční paušál činí Kč 449,- bez DPH, cena 1 SMS Kč 0,65 bez DPH. Starosta domluvil
snížení ceny na Kč 299,- bez DPH, cena za 1 SMS Kč 0,75 bez DPH. Jednorázový aktivační
poplatek činí Kč 2000,- bez DPH. Od 1. června služba poběží ve tříměsíční zkušební době
zdarma, kde je limit 500 SMS zdarma. Občané budou informováni prostřednictvím
letáčků, jak se mohou pro tuto službu registrovat.
Usnesení:
ZO nabídku projednalo, služba poběží ve zkušební tříměsíční době a následně bude
rozhodnuto, zda bude nadále využívána či nikoli.
k bodu 9:
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Žádost o sponzorský dar – Linka bezpečí, ve výši Kč 2.000,-.
ZO žádost projednalo a nechalo o ní hlasovat
Průběh hlasování: pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO zamítlo žádost o sponzorský dar pro Linku bezpečí.
k bodu 10:
Žádost o sponzorský dar – Asociace Radost.
ZO žádost projednalo a nechalo o ní hlasovat
Průběh hlasování: pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO zamítlo žádost o sponzorský dar pro Asociaci Radost
k bodu 11:
Pan ……………………… žádá o odkoupení pozemku 157/3, v kat. území Holušice u Kozárovic,
za cenu Kč 35.000,-.
ZO žádost projednalo. Pan Vopat namítá, že by došlo k omezení přístupnosti obecního
lesa, s čímž se zastupitelé ztotožňují. Rovněž nabízená částka je nízká.
Průběh hlasování: pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO zamítá prodej pozemku 157/3, v kat. území Holušice u Kozárovic
V 19:30 pan Voska Lukáš opustil zasedání zastupitelstva.
k bodu 12:
Starosta předložil rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjmy navýšeny o Kč 18.000,- na
Kč 2.556.700,-, výdaje zvýšeny o Kč 223.000,- na Kč 3.428.000,-. Výdaje především na
opravu mostku v Sedlečku, územní plán, péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, volby a
činnost místní správy.
Průběh hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, příjmy navýšeny o Kč 18.000,- na
Kč 2.556.700,-, výdaje zvýšeny o Kč 223.000,- na Kč 3.428.000,k bodu 13:
Na základě § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je zastupitelstvo
povinno stanovit počet zastupitelů zastupitelstva na následující volební období 20182022. Pro obce do 500 obyvatel činí počet zastupitelů 5 – 15.
ZO se dohodlo, že zastupitelstvo bude pro nadcházející volební období stále pětičlenné.
Průběh hlasování: pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje 5 členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022.
k bodu 14:
Dětský den – starosta informoval, že má prozatím zamluveno půjčení skákacího hradu na
23. června pro případ pořádání dětského dne. V tento den se ovšem konají rybářské
závody. Termín dětského dne bude upřesněn, starosta zruší rezervaci skákacího hradu.
Vytyčení hranice pozemku, parc. č. 157/2 – bylo provedeno nové vytyčení hranice
pozemku, neboť malou částí do tohoto pozemku zasahuje trafostanice. ČEZ nyní dává
tyto zábory dohromady a pozemky odkupuje.
Během května dojde k výměně světel v Sedlečku.
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k bodu 15:
» Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a v 20:15 zasedání ukončil.
V Bukovanech dne 23. května 2017
Zapsal:

Lukáš Voska

Zapsal a upravil:

Ing. David Kaiser

Zápis ověřili:

Lubor Vopat

…………………………………….
Ing. David Kaiser, starosta
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Jiří Macoun

