ZÁPIS
z 30. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 13. června 2018 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti budovy Úřadu městyse v Dolním Bukovsku
Přítomni: František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří Brčák, Zdeněk Tůma, Josef Musel, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout, Mgr. Ivana Makovičková (příchod v 19.10 hod.).
Omluveni: JUDr. Eva Bartošová, Ing. Jan Zasadil.
Hosté: občané dle prezenční listiny(příloha č. 1).
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Sedlák, Tomáš Pavlásek.
Zapisovatel: Jana Pirasová.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
Určení zapisovatele jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání a schválení veřejné zakázky akce v opatření Rekonstrukce, úpravy budov mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za účelem snížení jejich energetické náročnosti – „Výměna oken v Základní škole a Mateřské škole Dolní
Bukovsko“ a schválení zadání této veřejné zakázky
6. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
7. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starosta František Mazanec zahájil zasedání ZM v 19,05 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že
je přítomno 12 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Navrhl do programu zařadit projednání
a schválení rozpočtových opatření, které vyplynuly z oznámení o přiznání dotací. P. Tůma uvedl,
že vzhledem k tomu, že zastupitelé neměli k dispozici zápis z minulého jednání zastupitelstva, je
bod č. 4 – Kontrola usnesení z minulého zasedání bezpředmětný. Starosta navrhl tedy tento bod
z programu vypustit a pod bod č. 4 zařadit Projednání a schválení rozpočtových opatření. Další
návrhy na změnu programu nebyly a starosta dal hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: ZM schvaluje upravený program jednání 30. zasedání ZM Dolní Bukovsko.
Hlasování: 12 pro (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří Brčák, Zdeněk Tůma, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout), 0 proti, 0
zdržel se. Usnesení č. 305/30 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určil starosta zastupitele Ing. Jiřího Sedláka a Tomáše Pavláska.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určil p. Janu Pirasovou.
30. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 13.6.2018
-1-

4. Projednání a schválení rozpočtových opatření
Městysu byly Jihočeským krajem přiznány dotace, jejichž zařazení do rozpočtu vyžaduje schválení rozpočtových opatření
1. neinvestiční transfer na podporu akcí v rámci programu „Divadlo všem generacím“ ve výši
30 000 Kč.
Návrh usnesení: ZM schvaluje příjem dotace a rozpočtovou změnu č. 6 – navýšení rozpočtu
v příjmech a výdajích o 30 000 Kč.
Hlasování: 12 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří
Brčák, Zdeněk Tůma, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout), 0/ 0.

Usnesení č. 306/30 bylo schváleno.
2. neinvestiční transfer na projekt „ZŠ Dolní Bukovsko – zabezpečovací systém“ z dotačního
programu Podpora školství r. 2018 ve výši 30 425 Kč. Dotace činí 60 % celkově uznatelných
nákladů akce.
V 19.10 hod. se na jednání dostavila Mgr. Ivana Makovičková.
P. Tůma požaduje na akci vyhlásit výběrové řízení s oslovením nejméně tří firem – Ing. Kulhan navrhuje, aby si zadání výběrového řízení zařídila škola – Mgr. Šubrtová uvedla, že
z důvodu zaneprázdněnosti není toto možné. Ani pan Tůma není ochoten toto zajistit – zadání
VŘ tedy zajistí starosta.
Návrh usnesení: ZM schvaluje příjem dotace a rozpočtovou změnu č. 7 – navýšení rozpočtu
v příjmech o 30 425 Kč a ve výdajích o 55 425 Kč (25 000 Kč činí vlastní podíl).
Hlasování: 12 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří
Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout),
0/ 1 (Zdeněk Tůma). Usnesení č. 307/30 bylo schváleno.

3. investiční transfer na projekt „Podpora výuky – interaktivní panel“ z dotačního programu
Podpora školství r. 2018 ve výši 66 000 Kč. Dotace činí 58 % celkově uznatelných nákladů
akce. Výběrové řízení na pořízení interaktivního panelu zajistí starosta.
Návrh usnesení: ZM schvaluje příjem dotace a rozpočtovou změnu č. 8 – navýšení rozpočtu
v příjmech o 66 000 Kč a ve výdajích o 116 000 Kč (50 000 Kč vlastní podíl).
Hlasování: 13 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří
Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout,
Zdeněk Tůma), 0/ 0. Usnesení č. 308/30 bylo schváleno.

4. investiční transfer na projekt „ZŠ Dolní Bukovsko – výměna oken“ z dotačního programu
Podpora školství r. 2018 ve výši 500 000 Kč. Dotace činí 47,28 % celkově uznatelných nákladů projektu.
Návrh usnesení: ZM schvaluje příjem dotace a rozpočtovou změnu č. 9 – navýšení rozpočtu
v příjmech o 500 000 Kč a ve výdajích o 1 100 000 Kč (600 000 Kč vlastní podíl).
Hlasování: 13 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří
Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout,
Zdeněk Tůma), 0/ 0. Usnesení č. 309/30 bylo schváleno.

5. Projednání a schválení veřejné zakázky akce v opatření Rekonstrukce, úpravy budov
mateřských škol, základních škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za účelem snížení
jejich energetické náročnosti – „Výměna oken v Základní škole a Mateřské škole Dolní Bukovsko“ a schválení zadání této veřejné zakázky (pověření osoby)
V souvislosti s přiznáním dotace na výměnu oken v ZŠ je potřeba dle ustanovení Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválit zadání VZ na výběr zhotovitele pro tuto akci.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce „ZŠ Dolní Bukovsko – výměna oken“, které zajistí místostarosta p. Pavel Kohout.
Hlasování: 13 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří
Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout,
Zdeněk Tůma), 0/ 0. Usnesení č. 310/30 bylo schváleno.
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6. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
 Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o finanční spoluúčasti při financování veřejné
zakázky s názvem: „Studie obchvatu městyse Dolní Bukovsko“. K připomínce, proč pro výběrové řízení nebyla poptána firma M.A.A.T. starosta uvedl, že při jednání na JčK s paní Řežábkovou tato uvedla, že uvedená firma nemá k této činnosti oprávnění. V návrhu Smlouvy
požaduje p. Tůma upravit znění bodu 2 v článku III. a vypustit bod 4 v článku V. jako bezpředmětný.
P. Tůma má připomínku k informovanosti zastupitelů ze strany městyse, kdy uvádí, že pošta,
která byla na podatelnu doručena a označena pro starostu a zastupitele, nebyla zastupitelům
přeposlána. Došlá pošta je předávána starostovi, ten měl v této době dovolenou a z časových
důvodů nebyla tedy pošta zastupitelům včas zaslána. V průběhu dalšího jednání se rozpoutala
bouřlivá diskuse – Ing. Němec požaduje dodržování Jednacího řádu zasedání zastupitelstva.
P. Pour požaduje, aby se zastupitelé zúčastnili jednání zastupitelstev jiných obcí k získání
zkušeností pro zkvalitnění své práce.
Starosta jednání uklidnil a dal hlasovat o schválení Smlouvy o finanční spoluúčasti.
Návrh usnesení: ZM schvaluje upravené znění Smlouvy o finanční spoluúčasti při financování veřejné zakázky s názvem: „Studie obchvatu městyse Dolní Bukovsko“ mezi Jihočeským
krajem a městysem Dolní Bukovsko a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 13 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák,
Jiří Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan
Kohout, Zdeněk Tůma), 0/ 0. Usnesení č. 311/30 bylo schváleno.

P. Tůma požaduje, aby zastupitelé byli o zpracování studie podrobně informováni a včas jim
byl oznámen termín konání kontrolních dnů, kterých by se mohli zúčastnit. Za městys se kontrolních dnů bude zúčastňovat starosta a p. Tůma, dále bude přizván zástupce Ateliéru
M.A.A.T., zástupci firmy Heluz, Agrodružstva Dolní Bukovsko, SMO Bukovská voda a zástupce Petičního výboru p. Pour.
 Starosta zajistil a předložil zastupitelům věcné podklady pro projednání zrušení věcného břemene na poz. p.č. 1665 v k.ú. Bzí u Dolního Bukovska, o které požádal vlastník výše uvedeného pozemku. Dle doložení neexistuje překážka pro zrušení VB.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Smlouvu o zrušení věcného břemene na poz. p.č. 1665 v k.ú.
Bzí u Dolního Bukovska mezi vlastníkem pozemku (soukromá osoba) a Městysem Dolní Bukovsko a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: 13 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák,
Jiří Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan
Kohout, Zdeněk Tůma), 0/ 0. Usnesení č. 312/30 bylo schváleno.

 Starosta informoval o pokračujících jednání s Biskupstvím českobudějovickým o zamýšlené
směně pozemků mezi Městysem Dolní Bukovsko a Římskokatolickou farností Dolní Bukovsko. Přístup Biskupství českobudějovického není k městysu vstřícný a navrhované požadavky
na směnu jsou pro městys značně nevýhodné. P. Tůma zjišťoval poměr směny pozemků
s církví u některých obcí a z vlastní iniciativy jednal se zástupkyní Biskupství českobudějovického Ing. Maršíkovou – závěry jeho jednání byly stejné jako v případě jednání starosty.
Městys tedy nebude trvat na směně pozemků, starosta bude ještě jednat o směně pozemku pod
komunikací u ČOV, pokud nebude Biskupství vstřícnější a nedojde k vzájemné dohodě, komunikace zůstane v majetku církve a tato bude muset komunikaci udržovat.
Pro případné zřízení parkoviště u hřbitova by bylo možno využít pozemek, který je
v současné době neoprávněně zaplocen vlastníkem nemovitosti čp. 138.
Dále zastupitelé jednali o opravě věžních hodin. Původně bylo navrženo předat je do vlastnictví Farnosti, neboť jsou umístěny na jejich nemovitosti. Církev o předání nemá zájem, a proto
bude oprava zajištěna a financována městysem.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje opravu věžních hodin na kostele v Dolním Bukovsku za cca
37 000 Kč.
Hlasování: 13 (František Mazanec, Pavel Kohout, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jiří Sedlák, Jiří
Brčák, Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Josef Musel, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Jan Kohout,
Zdeněk Tůma), 0/ 0. Usnesení č. 313/30 bylo schváleno.

 TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí požádalo městys o vyjádření zájmu o poskytování služby na jeho území. Zastupitelé nemají námitky proti souhlasnému vyjádření
k poskytování sociálních služeb na území městyse tímto centrem sociálních služeb.
 Pí Kapinusová má dotaz k podmínkám dotace na projekt „Divadlo všem generacím“. Podmínkou čerpání dotace je konání divadelního představení v obci, finanční prostředky není možno
čerpat na zájezd na divadelní představení.
 P. Pavlásek má dotaz k postupu při jednání o pojištění členů SDH – starosta uvedl, že zajištění
pojistek je v jednání. Podrobnosti jsou uvedeny v zápise z jednání RM.
 Mgr. Šubrtová má možnost pro zkvalitnění výuky angličtiny na II. Stupni ZŠ zajistit rodilého
mluvčího pro konverzaci. Požaduje o zajištění financování této výuky městysem. Pro příští
školní rok bude tedy zajištění rodilého mluvčího financováno z prostředků městyse. Pokud se
výuka osvědčí, bude ve spolupráci pokračováno.
 Místostarosta informoval o pokračování rozpracovaných investičních akcí městyse – všechny
rozpracované stavby (Požární zbrojnice Pelejovice, opravy radnice a výstavba tělocvičny ZŠ)
postupují dle harmonogramu.
7. Závěr
Starosta ukončil jednání ve 21.30 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 14.6.2018.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Sedlák

Tomáš Pavlásek
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