Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bukovany č. 9/2018
termín:

23. 11. 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. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Dálnice D4
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Avízo výzev MAS Podbrdsko
8. Publikace pro nově zvolené zastupitele
9. Nabídka CBS Nakladatelství - fotomapa
10. Projekt plánování sociálních služeb – MAS Podbrdsko
11. Ostatní
12. 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 Ing. David Kaiser, ověřovateli pan Lubor Vopat a
pan Jiří Macoun.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje zapisovatelem pana Ing. Davida Kaisera, ověřovateli pana Lubora
Vopata a pana Jiřího Macouna
k bodu 4:
Starosta informuje, že mu byla zaslána opravená Smlouva o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-6006966/3 Sedlečko u Bukovan v. v. NN náves, pozemky parc. č.
515/1, 533/1, 533/3 v kat. území Bukovany u Kozárovic – chybné jméno starosty. Smlouva
podepsána a vrácena zpět na Elmoz Czech s. r. o.
Usnesení:
ZO bere na vědomí

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2018
Sejmuto dne:14. 12. 2018

k bodu 5:
Ing. Šambergerová emailem sděluje, že v pátek 9. 11. 2018 bylo na Cnii zveřejněno
Stanovisko EIA k záměru D4 v úseku II/118 – Milín – Mirotice, viz odkaz
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP479
Zároveň přišla žádost z Valbek s. r. o., o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin a
následnou náhradní výsadbou. Zastupitelstvo se dohodlo, že s kácením dřevin souhlasí,
náhradní výsadbu bude požadovat okolo jižní strany nově vybudované příjezdové silnice
do Bukovan a v místech, která jsou v návrhu územního plánu zakreslena pro výsadbu
zeleně.
Usnesení:
ZO schvaluje závazné stanovisko ke kácení dřevin a následnou náhradní
výsadbu.
k bodu 6:
Účetní předložila starostovi návrh rozpočtu na rok 2019, který jej předkládá zastupitelstvu
k projednání. Hlavní část výdajů tvoří uvažované odbahnění a rekonstrukce rybníka
Kovárny + kanalizace na pozemku parc. č. 541/1, na kterou by se potencionálně mohlo
napojit 11 objektů. Přečištěná voda by byla svedena do rybníka Kovárny.
Starosta navrhuje vyměnit opět několik světel za nová, úsporná LED a rozšířit osvětlení o 1
ks naproti obecnímu úřadu, v místech u „ponocného“. Místostarosta informuje, že bude
potřeba vyměnit vedení veřejného osvětlení podél komunikace na pozemku parc. č. 541/1,
LED světla by se vyměnila v tomto úseku. U obou případů by bylo vhodné vedení
instalovat pod zem. Starosta kontaktuje projektanta.
Z výše uvedeného starosta navrhuje zvýšit výdaje na veřejné osvětlení na Kč 65.000,-.
Na minulém zastupitelstvu byl předložen návrh na koupi kontejneru (12x2,5x2,8), který by
sloužil jako sklad – lavice, traktor, parket aj. Instalován by byl na patkách vedle jižního
štítu budovy OÚ. Dle informace Bc. Vratislava Šrajera, DiS., by pořízení, instalace a
související práce vycházeli okolo Kč 150.000,-. Starosta vidí jako vhodnější variantu
přístavbu v uvedeném místě. Prostor nad přístavbou by mohl být poté využit v případě
vestavby nad obecním úřadem. Pan Jaroslav Slavík na základě zaměření vyhotoví cenovou
kalkulaci na přístavbu. Zastupitelstvo se dohodlo navýšit výdaje o Kč 250.000,- na
výstavbu skladovacích prostor.
V loňském roce se nepodařilo získat dotaci od MMZ na opravu kaple v Holušicích. Letos
bude vypsána nová výzva. Z tohoto důvodu starosta navrhuje zvýšení výdajů
o Kč 200.000,-, pan Lubor doplňuje opravu kaple v Bukovanech. Zastupitelstvo se dohodlo
na zařazení položky na opravu sakrálních staveb Kč 250.000,-.
Starosta navrhuje zvýšit výdaje na péči o veřejnou zeleň z Kč 60.000,- na Kč 80.000,-.
Naopak v příjmech chybí příjmy za sběr tříděného odpadu cca Kč 40.000,-, v případě
úspěšné žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb navrhuje navýšit příjmy
o Kč 175.000,- a o finanční příspěvek na péči o veřejnou zeleň 60.000,- z AOPK.
Navrhované změny starosta předloží starosta účetní k zapracování.
Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje změny v návrhu rozpočtu na rok 2019:
1. zvýšení výdajů:
a) o Kč 30.000,- na Kč 65.000,- na veřejné osvětlení,
b) o Kč 250.000,- na přístavbu (skladovací prostory),
c) o Kč 250.000,- na opravu sakrálních staveb (kaple Bukovany a Holušice),
d) o Kč 20.000,- na Kč 80.000,- na péči o veřejnou zeleň.
Vyvěšeno dne: 29. 11. 2018
Sejmuto dne:14. 12. 2018

2. zvýšení příjmů:
a) o Kč 40.000,- za sběr tříděné odpadu,
b) o Kč 175.000,- dotace na rekonstrukci kaple,
c) o Kč 60.000,- dotace na péči o veřejnou zeleň.
k bodu 5:
Obnova místní komunikace na pozemku parc. č. 421/50. Pan Lubor Vopat předložil
cenovou nabídku od pana Luboše Hájka. Cena Kč 90.208,Průběh hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje cenovou nabídku na obnovu místní komunikace, cena Kč 90.208,-.
k bodu 7:
Starosta předkládá avíza výzev MAS Podbrdsko, které bude vypisovat dne 15. 2. 2019.
Starosta navrhuje výzvu č. 2 – OPŽP – Ochrana a údržba veřejné zeleně – a to okolo
Ovčína rekonstrukce severní a jižní cesty, instalace nového mobiliáře (info tabule, lavičky)
a obnova aleje podél komunikace (okolo jižní cesty, kde se začalo s prořezávkou a
čištěním již loni). Starosta zjistí bližší informace, jaké dokumenty jsou třeba k podání
žádosti
Usnesení:
ZO bere na vědomí
K bodu 8:
MV ČR zaslalo elektronickou publikaci pro nově zvolené zastupitele, které starosta
zastupitelům přeposlal. Zároveň tato publikace byla vydána v tištěné podobě a je
k bezplatně k dispozici, byla rovněž zastupitelům předána.
Usnesení:
ZO bere a na vědomí
k bodu 9:
Pan Lubomír Sedlák, CBS Nakladatelství s. r. o., telefonicky kontaktoval starostu a poté
zaslal nabídku na vypracování Fotomapy z leteckého snímku. Na mapě jsou zvýrazněna
důležitá místa, které si obec vybere fotografie detailů, důležité body, elektronická verze
pro webové stránky. Rozměr tabule je 150x100 na plastové desce (Kč 7.890, druhá a další
Kč 2.690,- bez DPH), popř. kombinace plast-hliník (Kč 8.990,-, druhá a další Kč 3.790,- bez
DPH). Dřevěný stojan se stříškou vč. patek Kč 8.010,- bez DPH a instalace.
Zastupitelstvo nabídku projednalo a nemá o ni zájem.
Průběh hlasování: pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
Usnesení:
ZO zamítá nabídku od společnosti CBS Nakladatelství na vypracování fotomapy.
k bodu 9:
Dne 4. prosince 2018 se od 15:00 na MěÚ Březnice koná setkání ohledně projektu
plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko. Za obec se zúčastní starosta
k získání podrobnějších informací, nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o účast.
Starosta dodává, že v první polovině roku bylo rozdáno cca 25 dotazníků, z nichž se vrátily
pouze 2.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
Vyvěšeno dne: 29. 11. 2018
Sejmuto dne:14. 12. 2018

k bodu 10:
Dne 4. prosince 2018 se od 15:00 na MěÚ Březnice koná setkání ohledně projektu
plánování sociálních služeb na území MAS Podbrdsko. Za obec se zúčastní starosta
k získání podrobnějších informací, nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem o účast.
Starosta dodává, že v první polovině roku bylo rozdáno cca 25 dotazníků, z nichž se vrátily
pouze 2.
Usnesení:
ZO bere na vědomí
K bodu 11:
Starosta oznamuje, že se dne 29. 12. 2018 bude konat turnaj ve stolním tenise na ZŠ
Chraštice. Pořadatelství si na starost bere opět pan Lubor Vopat. Registrace bude od 8:00
do 8:30, předpokládané ukončení do 14:30. Na tentýž den bude připravovat pan Bc. Petr
Sojka vánoční setkání. Místo setkání bude včas zveřejněno.
Zastupitelstvo se dohodlo, že se dne 5. 12. 2018 bude konat Mikulášská nadílka. Mikuláš
s čertem vyrazí cca v 17:00 hodin po obci.
Starosta předložil protokol o kontrole HZS Středočeského kraje, územní odbor Příbram, ze
dne 6. 11. 2018.
k bodu 12:
Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a zároveň již nekandidujícím členům za
dosavadní spolupráci a ve 21:00 zasedání ukončil.
V Bukovanech dne 23. listopadu 2018

Zapsal:

Ing. David Kaiser

Zápis ověřili:

Lubor Vopat

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

Vyvěšeno dne: 29. 11. 2018
Sejmuto dne:14. 12. 2018

Jiří Macoun

