MĚSTYS DOLNÍ BUKOVSKO
nám. Jiráskovo 67
Dolní Bukovsko
373 65
ZÁPIS
z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 14.12.2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti budovy Úřadu městyse Dolní Bukovsko
Přítomni: František Mazanec, Božena Janečková, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel
Kohout, JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil.
Omluveni: Mgr. Ivana Makovičková, Mgr. Anna Šubrtová, Josef Musel.
Hosté: občané dle prezenční listiny (příloha č. 1).
Ověřovatelé zápisu: Božena Janečková, Tomáš Pavlásek
Zapisovatel: Jana Pirasová
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
3. Určení zapisovatele jednání
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM
5. Dotazy k činnosti rady městyse a schválení její činnosti
6. Schválení rozpočtu na rok 2017
7. Rozpočtová opatření
8. Plán inventur k 31.12.2016
9. Majetkové věci: koupě, směna pozemků
10. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
11. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starosta František Mazanec zahájil zasedání ZM 18.10 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že
je přítomno 12 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Starosta vyzval přítomné zastupitele,
zda mají pozměňovací návrhy k programu jednání. P. Tůma navrhl bod jednání č. 6 Schválení
rozpočtu na rok 2017 zrušit nebo změnit na Projednání rozpočtu a tento návrh zdůvodnil tím, že se
na návrhu rozpočtu nepodílelo zastupitelstvo a do návrhu rozpočtu nebyly zařazeny prioritní akce
dle průzkumu prováděného mezi zastupiteli. Starosta dal hlasovat o návrhu změny programu.
Návrh usnesení: ZM souhlasí zrušit bod jednání č. 6 Schválení rozpočtu na rok 2017 nebo jej
změnit na Projednání rozpočtu.
Hlasování: 1 pro (Zdeněk Tůma) /7 proti (František Mazanec, Ing. Jan Zasadil, Ing. Jiří Sedlák, Jiří Brčák, Jan
Kohout, Ing. Jan Němec, Pavel Kohout)/4 zdržel se (Božena Janečková, JUDr. Eva Bartošová, Ing. Miroslav Kulhan,
Tomáš Pavlásek).
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Usnesení č. 168/14 nebylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o schválení původně navrženého programu 14. zasedání ZM.
Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program 14. zasedání ZM.
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout,
Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Ing. Jan Zasadil) /1 (Zdeněk Tůma)/1 (JUDr. Eva Bartošová).

Usnesení č. 169/14 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určil starosta zastupitele p. Boženu Janečkovou a p. Tomáše Pavláska.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určil p. Janu Pirasovou.
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZM. K úkolům vyplývajícím
z usnesení uvedl, že v souvislosti se zásobováním osady Sedlíkovice oslovil p. Hubeného a Planietovi, zda by byli schopni zajistit zásobování tamních občanů, aby do osady nedojížděla pojízdná
prodejna z Milevska. Definitivní řešení zatím není a starosta s oslovenými bude opětovně jednat.
Problém výkupu pozemků v Pelejovicích bude řešen v bodě 9 Majetkové věci.
5. Dotazy a informace k činnosti rady městyse za období od minulého zasedání ZM
Starosta zaslal zastupitelům zápisy z jednání RM č. 47 a 48. Vyzval přítomné zastupitele k dotazům k činnosti RM.
 Ing. Sedlák má dotaz, proč se projednává činnost RM, když ji ZM neschvaluje. JUDr. Bartošová vysvětlila, že pokud by zastupitelé měli k některému rozhodnutí RM výhrady či věcné připomínky, je možné radě doporučit revokaci usnesení a nové projednání, případně změnu usnesení.
 p. Tůma má dotaz ke kácení dřevin v Popovicích a chce znát termín, kdy bude kácení provedeno. Starosta uvedl, že jednal s panem Řehořem, který je ochoten podepsat dohodu, že pokud
stromy, proti jejichž kácení byl případným pádem poškodí jeho majetek, nebude na městysu požadovat náhradu škody. Nyní bude starosta jednat s OLH p. Bártou, kdy bude kácení provedeno
(předpoklad je do konce ledna).
 p. Tůma má dotaz, jak byla vybrána firma, která pro nás zpracovává podání žádost o dotaci na
pořízení traktoru na sběrný dvůr. Starosta odpověděl, že firma sama dala nabídku městysu, že se
pokusí o získání dotace za podmínek, které byly podrobně projednány a schváleny RM. Ing. Kulhan uvedl, že bylo záměrem oslovit jinou firmu než Garantu. Firma Garanta pro nás v současné
době zpracovává žádost o dotaci na lesní traktor dle podmínek projednaných RM, pokud by obě
tyto dotace vyšly, měl by městys obnoven vozový park pracovních vozidel.
 p. Janečková má dotaz k pronájmu hřiště Tělovýchovnou jednotou pro SK Neplachov. P. Kohout uvedl, že v nájemní smlouvě s městysem nemá TJ zákaz dalšího pronájmu majetku městyse.
Příjem z pronájmu má TJ – p. Kohout uvedl, že tyto finanční prostředky TJ vkládá do údržby hřiště, nicméně p. Janečková uvedla, že by o tomto měl být městys jako vlastník majetku informován.
Další dotazy k činnosti RM nebyly.
ZM bere na vědomí činnost rady městyse vyplývající ze zápisů č. 47-48.
6. Schválení rozpočtu městyse na rok 2017
Zastupitelům byl předložen k projednání návrh rozpočtu na rok 2017, který byl zveřejněn 15 dní
před projednáváním na úřední desce.
JUDr. Bartošová má připomínku, že u investičních akcí, které se nezrealizují v roce, kdy je na ně
rozpočtováno financování, by se toto financování mělo zachovat do dalšího roku. P. Tůma uvedl,
že zaslal elektronicky starostovi připomínky k návrhu rozpočtu, ale tyto nebyly akceptovány. Jed14. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 14.12.2016
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ná se o to, že požadoval na zasedání rozpočet na rok 2017 neschvalovat, ale pouze podrobně projednat a zařadit do návrhu rozpočtu prioritní akce vybrané pro realizaci v roce 2017.
Starosta přistoupil k projednávání návrhu rozpočtu, zejména informaci o realizaci plánovaných investičních akcí. Místostarosta p. Kohout uvedl, že při výběru prioritních inv. akcí do rozpočtu nebyla mezi zastupiteli jednoznačná shoda. U plánované výstavby tělocvičny navrhuje začít akci
prozatím bez dotace, je připravena projektová dokumentace a podána žádost o dotaci, ale nemusíme být úspěšní. Bylo by proto možné prozatím akci zafinancovat z vlastních prostředků.
Na plánovanou rekonstrukci budovy radnice je zpracována projektová dokumentace, žádost o stavební povolení a bude se zpracovávat žádost o dotaci. Při realizaci rekonstrukce je potřeba nejprve
provést sanaci základů budovy a poté navázat zateplením a dalšími pracemi.
Pro rekonstrukci kulturního domu je potřeba vybrat projektanta pro provedení vizualizace a návrhů úprav. Pro podrobné řešení bude svoláno pracovní jednání zastupitelstva.
Plánovaná výstavba hasičárny v Pelejovicích je ve fázi, kdy je potřeba dokončit projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení. Pro rok 2017 jsou v rozpočtu plánovány k profinancování
2 mil. Kč. Současně bude žádáno o dotaci na tuto akci.
Dalšími plánovanými akcemi v rozpočtu na rok 2017 jsou rekonstrukce komunikací ve Bzí
a v Radonicích. Starosta navázal informací o jednání v Radonicích o připravovaném kácení stromů na návsi a její úpravě.
Dále starosta uvedl, že akce, které byly rozpočtovány na rok 2016 a nebyly do konce tohoto roku
zrealizovány budou dokončeny v roce 2017 a financování na tento rok přesunuto – jedná se
zejména o vybudování pergoly u KD v Sedlíkovicích a kanalizaci v Sedlíkovicích.
Další připomínky k návrhu rozpočtu nebyly a starosta dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočet Městyse Dolní Bukovsko na rok 2017 jako schodkový.
Celkové příjmy rozpočtu jsou 30 706 000 Kč, výdaje 38 590 000 Kč, financování-splátka úvěru
1 300 080 Kč, financování-rozpočtovaný schodek 6 584 000 Kč – schodek bude kryt z prostředků
městyse na BÚ. Součástí schváleného rozpočtu je rozpočet Sociální fondu a Fondu obnovy vodohospodářského majetku. Závaznými ukazateli ZM schvaluje celkové příjmy a výdaje rozpočtu, financování a neinvestiční příspěvek pro zřízenou PO (ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko) ve výši 2 100 000
Kč. Současně ZM pověřuje radu městyse ke schvalování rozpočtových změn týkajících se dotací
vždy, ostatních RZ do výše 200 tis. Kč a změn rozpisu rozpočtu.
Hlasování: 11(František Mazanec, Božena Janečková, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout,
JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Ing. Jan Zasadil.)/0/1(Zdeněk Tůma).

Usnesení č. 170/14 bylo schváleno.
7. Rozpočtové změny
Zastupitelé byli seznámeni s předloženými rozpočtovými opatřeními č. 22 a 23. Rozpočtovým
opatřením č. 22 byly provedeny rozpočtové změny v příjmové části rozpočtu a rozpočtovým opatřením č. 23 byly provedeny rozpočtové změny ve výdajové části rozpočtu.
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 22 a 23.
Hlasování: 12(František Mazanec, Božena Janečková, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout,
JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil.)/0/0.

Usnesení č. 171/14 bylo schváleno.
8. Plán inventur, schválení IK
Zastupitelé byli seznámeni s navrženým Plánem provedení inventur a inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městyse Dolní Bukovsko k 31.12.2016. Součástí plánu je jmenování inventurních a inventarizační komise.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Plán k provedení inventur a inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městyse Dolní Bukovsko k 31.12.2016 a složení IK.
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Hlasování: 10(František Mazanec, Božena Janečková, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout, Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil.)/0/2(JUDr. Eva Bartošová, Ing. Jan Němec).

Usnesení č. 172/14 bylo schváleno.
9. Majetkové věci
 starosta předložil zastupitelům návrh cen za výkup pozemků v kú Pelejovice u Dolního Bukovska, které Městys potřebuje vykoupit pro úpravy odtokové stoky. Jedná se o pozemky p.č.
622/6 o výměře 22 m2 (ostatní plocha) – smluvní cena 1 100 Kč a pč. 625/22 o výměře 134 m2
(orná půda) – smluvní cena 6 7 00 Kč ve vlastnictví soukromé osoby; pč. 1169/1 o výměře 148
m2 (ost.plocha-silnice) – smluvní cena 23 070 Kč, pč. 625/23 o výměře 279 m2 (orná půda) –
smluvní cena 13 950 Kč a pč. 667/7 o výměře 115 m2 (ost.plocha) – smluvní cena 5 750 Kč ve
vlastnictví soukromé osoby; pč. 667/1 o výměře 42 m2 (ost.plocha) – smluvní cena 2 100 Kč ve
vlastnictví soukromé osoby.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s nákupem pozemků p.č. 622/6 o výměře 22 m2 (ostatní plocha) za
smluvní cenu 1 100 Kč, pč. 625/22 o výměře 134 m2 (orná půda) za smluvní cenu 6 700 Kč od
soukromé osoby, pč. 1169/1 o výměře 148 m2 (ost.plocha-silnice) za smluvní cenu 23 070 Kč, pč.
625/23 o výměře 279 m2 (orná půda) za smluvní cenu 13 950 Kč, pč. 667/7 o výměře 115 m2
(ost.plocha) za smluvní cenu 5 750 Kč od soukromé osoby a pč. 667/1 o výměře 42 m2
(ost.plocha) za smluvní cenu 2 100 Kč od soukromé osoby, to vše v kú Pelejovice u Dolního Bukovska. V souvislosti s nákupem pozemků ukládá ZM starostovi zajištění sepsání kupních smluv
na uvedené pozemky a pověřuje jej podpisem těchto smluv.
Hlasování: 9(František Mazanec, Božena Janečková, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout, Jan Kohout, Tomáš
Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Ing. Jan Zasadil.)/0/3(Zdeněk Tůma, JUDr. Eva Bartošová, Ing. Jan Němec).

Usnesení č. 173/14 bylo schváleno.
 zastupitelé projednali směnu pozemků pč. 1018/11 o výměře 34 m2 v kú Popovice u Dolního
Bukovska ve vlastnictví Městyse Dolní Bukovsko za pozemek pč. 1023/1 o výměře 40 m2 v kú
Popovice u Dolního Bukovska ve vlastnictví soukromé osoby, bez doplatku. Záměr o směně pozemků byl zveřejněn na úřední desce 5.10.2016 do 21.10.2016.
Návrh usnesení: ZM schvaluje směnu pozemků pč. 1018/11 o výměře 34 m2 v kú Popovice u
Dolního Bukovska ve vlastnictví Městyse Dolní Bukovsko za pozemek pč. 1023/1 o výměře 40
m2 v kú Popovice u Dolního Bukovska ve vlastnictví soukromé osoby bez doplatku. Zároveň ZM
ukládá starostovi vyhotovení směnné smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy.
Hlasování: 12(František Mazanec, Božena Janečková, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout,
JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil.)/0/0.

Usnesení č. 174/14 bylo schváleno.
10. Různé
 starosta informoval o požadavku školní kuchyně na zakoupení nového kotle do kuchyně. Stávající plynový kotel má neopravitelné závady – starosta jednal se zástupcem pojišťovny, zda by
výměnu kotle bylo možné uplatnit jako pojistnou událost. Po vyjádření pojišťovny bude zvolen
postup výměny kotle.
 dále starosta informoval o osazení zakoupených informativních měřičů rychlosti vozidel
v ulici Veselská a Týnská. Uvedl, že v příštím roce bude možnost žádat o dotace na pořízení dalších měřičů a dle požadavků by městys instaloval ještě 2 ks měřičů.
 Občanské sdružení Prevent Strakonice zaslalo žádost o dotaci na rok 2016. Starosta uvedl, že
sdružení požádal o sdělení, kolik klientů má z našeho městyse. Potom bude žádost opětovně posouzena.
 Statická kancelář zaslala oznámení, že byli pověření Ředitelstvím silnic a dálnic k provedení
pasportizace objektů v blízkosti objízdných tras v souvislosti se stavbou dálnice D3. V Dolním
Bukovsku bude objízdná trasa ve směru od Neplachova směrem na Sviny. Pasportizace objektů
bude prováděna od 7.12.2016 do konce ledna 2017. Starosta v souvislosti s možnými problémy
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a omezeními souvisejícími s touto objízdnou trasou přislíbil jednání s KÚ a ŘSD o případných
kompenzacích za zvýšený provoz na území městyse.
 starosta předložil zastupitelům žádost o dotaci na rok 2017 zaslanou Hospicem sv. Kleofáše
Třeboň. Hospic žádá o dotaci ve výši 5 tis. Kč na rok 2017.
Návrh usnesení: ZM schvaluje dotaci pro Hospic sv. Kleofáše Třeboň na rok 2017 ve výši 5 tis.
Kč.
Hlasování: 12(František Mazanec, Božena Janečková, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, Pavel Kohout,
JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Zasadil.)/0/0.

Usnesení č. 175/14 bylo schváleno.
 starosta předložil zastupitelům návrh na zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům s platností od 1.1.2017. Zastupitelé navýšení odměn projednali.
Návrh usnesení: ZM schvaluje měsíční odměny neuvolněným zastupitelům v této výši:
místostarosta:
21 000 Kč
člen rady:
1 641 Kč
předseda výboru:
1 442 Kč
člen zastupitelstva:
599 Kč.
Hlasování: 8(František Mazanec, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout,
Ing. Miroslav Kulhan, Ing. Jan Zasadil.)/1(Tomáš Pavlásek)/3(Božena Janečková, Pavel Kohout, Zdeněk Tůma).

Usnesení č. 176/14 bylo schváleno.
 Ing. Kulhan má připomínku ke stavu obecního lesa v lokalitě ve směru na Horní Bukovsko –
P. Kohout uvedl, že na toto upozorní lesního hospodáře a stav bude řešen.
 ZM pověřuje místostarostu zajištěním prací na dokončení projektové dokumentace objektu
hasičárny Horní Bukovsko a Pelejovice pro stavební povolení a zajištěním přípravných prací na
zhotovení studie rekostrukce kulturního domu v Dolním Bukovsku.
Návrh usnesení: ZM schvaluje pověření místostarosty zajištěním prací na dokončení projektové
dokumentace objektu hasičárny Horní Bukovsko a Pelejovice pro stavební povolení a zajištěním
přípravných prací na zhotovení studie rekostrukce kulturního domu v Dolním Bukovsku.
Hlasování: 11(František Mazanec, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Ing. Jiří Sedlák, JUDr. Eva Bartošová, Tomáš Pavlásek, Ing. Miroslav Kulhan, Ing. Jan Zasadil, Jan Kohout, Božena Janečková, Zdeněk Tůma)/0)/1(Pavel Kohout).

Usnesení č. 177/14 bylo schváleno.
 JUDr. Bartošová má připomínku k nedodržování zákazu kouření v obecní hospodě v KD při
promítání filmů pro děti v místním kině. Dále upozornila na chování dětí při promítání v kině
a navrhuje vypracovat pro kino provozní řád, který tyto podmínky bude upravovat a následně bude potřeba v kině zajistit dozor.
11. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál všem klidné vánoční svátky a zdraví a úspěchy
v roce 2017. Poté ve 21,50 hod. zasedání ZM ukončil.
Zapsala: Jana Pirasová
Ověřovatelé zápisu:
Božena Janečková

Tomáš Pavlásek
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