ZÁPIS

čj. 1486/2018

z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 18. prosince 2018 od 18.00 hodin
v sále Kulturního domu v Dolním Bukovsku
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec.
Omluveni: Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma.
Hosté: občané dle prezenční listiny(příloha č. 1).
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Anna Šubrtová, Jaromír Klika.
Zapisovatel: Jana Pirasová.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
3. Určení zapisovatele jednání
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Dotazy a informace k činnosti rady městyse
6. Schválení směrnice pro provedení inventarizace
7. Schválení plánu inventur za rok 2018
8. Projednání odměn předchozímu starostovi a místostarostovi
9. Schválení rozpočtových opatření
10. Schválení rozpočtu na rok 2019
11. Schválení složení osadních výborů
12. Informace o stavu obecního majetku
13. Stanovisko městyse k obchvatu Dolního Bukovska
14. Majetkové záležitosti – prodej, směna, dar pro Hospic
15. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
16. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 18.05 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 11 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určila starostka zastupitele Mgr. Annu Šubrtovou a Jaromíra Kliku.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určila p. Janu Pirasovou.
4. Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání ZM Dolní Bukovsko
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a informovala o zajištění plnění
úkolů vyplývajících z usnesení.
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5. Dotazy a informace k činnosti rady městyse.
Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 1 a 2 a starostka vyzvala zastupitele k dotazům
k činnosti rady
 Mgr. Šubrtová má dotaz k žádosti o kácení stromů na školní zahradě – starostka odpověděla,
že na 4.1.2019 je přizván dendrolog k posouzení stavu stromů a dle jeho posouzení bude kácení řešeno.
 p. Janečková má dotaz k průběhu jednání s praktickou a dětskou lékařkou – starostka informovala o tom, že z jednání vyplynul požadavek praktické lékařky na zvětšení kapacity ordinace a čekárny pro pacienty ke zkvalitnění zdravotní péče. Zvětšení kapacity ordinace zatím
není možné realizovat, ale pro zvětšení kapacity čekárny bude zapůjčena buňka, která bude
umístěna v blízkosti ordinace.
 p. Mazanec má dotaz k ČOV na Horním Bukovsku – p. Malecha odpověděl, že je zamýšleno
vybudovat jiný typ ČOV, než na který již byla zpracována projektová dokumentace, a proto
bude nutné tuto přepracovat a bude vypsáno nové výběrové řízení na zpracování PD.
6. Směrnice pro provedení inventarizace
Zastupitelům byla předložena ke schválení Směrnice pro provedení inventarizace, která upravuje
organizační zajištění a způsoby provedení inventur a inventarizace majetku, závazků a pohledávek
městyse.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace č. 1/2018 v navrženém znění.
Hlasování: 11 pro (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 proti / 0
zdržel se.
Usnesení č. 30/03 bylo schváleno.
Paní starostka se omluvila, že nedala při zahájení jednání hlasovat o schválení programu jednání
a vyzvala zastupitele k hlasování o schválení programu.
Návrh usnesení: ZM schvaluje navržený program jednání 3. zasedání zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko.
Hlasování: 11 pro (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 proti / 0
zdržel se.
Usnesení č. 31/03 bylo schváleno.
7. Plán inventur a inventurní komise
Zastupitelům byl předložen Plán provedení inventur k 31.12.2018 a složení inventurních a inventarizační komise. Ing. Němec má dotaz k tomu, jak dochází k navržení obsazení inventurních komisí a navrhuje obsazení lépe rozdělit mezi zastupitele.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Plán inventur a složení inventurních a inventarizační komise pro
provedení řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek městyse Dolní Bukovsko
k 31.12.2018.
Hlasování: 11 pro (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 proti / 0
zdržel se.
Usnesení č. 32/03 bylo schváleno.
8. Projednání odměn předchozímu starostovi a místostarostovi
Starostka přečetla návrh na udělení odměn bývalému starostovi a místostarostovi za mimořádné
pracovní aktivity pro městys. Ing. Němec doplnil podrobné zdůvodnění navržení odměn. Navrho03. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 18.12.2018
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vané odměny jsou ve výši 70 tis. Kč pro bývalého starostu a 30 tis. Kč pro bývalého místostarostu.
Zastupitel J. Klika navrhuje snížení částek na 40 tis. Kč pro bývalého starostu a 20 tis. Kč pro bývalého místostarostu. Zastupitel J. Brčák navrhl hlasovat jednotlivě nejprve pro odměny
v původně navržené výši.
Návrh usnesení: ZM schvaluje odměnu ve výši 70 tis. Kč pro bývalého starostu městyse.
Hlasování: 6 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Ing. Jan Němec, Pavel Kohout, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová), 0 / 5 (František Mazanec, Jaromír Klika, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Bořuta).
Usnesení č. 33/03 nebylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje odměnu ve výši 30 tis. Kč pro bývalého místostarostu městyse.
Hlasování: 7 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, Božena
Janečková, František Mazanec), 0 / 4 (Ing. Jan Bořuta, Pavel Kohout, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika).
Usnesení č. 34/03 nebylo schváleno.
9. Rozpočtová opatření
Účetní městyse seznámila zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 23, které řeší navýšení
rozpočtových prostředků v příjmech a výdajích dle přílohy.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č.23, které je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 11 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 / 0.
Usnesení č. 35/03 bylo schváleno.
10. Rozpočet na rok 2019
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu, který byl před projednáváním zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Po drobných úpravách ve výdajové části rozpočtu bylo přistoupeno ke
schválení návrhu rozpočtu na rok 2019.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočet na rok 2019 jako
schodkový. Celkové příjmy rozpočtu jsou 36 060 000 Kč, výdaje včetně splácení úvěru
36 159 000 Kč, rozpočtovaný schodek 99 000 Kč bude kryt z prostředků městyse na BÚ. Součástí
schváleného rozpočtu je rozpočet Sociálního fondu a Fondu obnovy vodohospodářské majetku.
Závaznými ukazateli ZM schvaluje celkové příjmy a výdaje rozpočtu, financování a neinvestiční
příspěvek pro zřízenou PO (ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko) ve výši 2 900 000 Kč. Současně pověřuje
radu městyse ke schvalování rozpočtových změn týkajících se dotací vždy, ostatních RZ do výše
300 tis. Kč.
Hlasování: 11 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 / 0.
Usnesení č. 36/03 bylo schváleno.
11. Schválení složení osadních výborů
Starostka seznámila zastupitele s návrhem na složení osadních výborů.
Pelejovice – Ing. Petra Kokešová, Dalibor Hanzlík, Kateřina Jindrová
Popovice – Petra Šebešová, Michal Uchytil, Ondřej Šnorek
Hvozdno – PhDr. Monika Zárybnická, Mgr. Hana Davidová, J. Zasadil
Bzí – Ivana Mocová, Ing. Blanka Lomská, Bc. David Blažek
Radonice – Pavel Šťastný, Jitka Lišková, Vladimír Suk
Horní Bukovsko – Mgr. Markéta Farková, Ing. F. Bumba, Jaromír Klika, Mgr. F.Farka, Cyril
Hubený, Jan Malecha, M. Mašková, Miroslav Šoukal, Rudolf Váša
Sedlíkovice – dosud nebylo navrženo složení OV.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje složení osadních výborů takto:
Pelejovice – Ing. Petra Kokešová, Dalibor Hanzlík, Kateřina Jindrová
Popovice – Petra Šebešová, Michal Uchytil, Ondřej Šnorek
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Hvozdno – PhDr. Monika Zárybnická, Mgr. Hana Davidová, J. Zasadil
Bzí – Ivana Mocová, Ing. Blanka Lomská, Bc. David Blažek
Radonice – Pavel Šťastný, Jitka Lišková, Vladimír Suk
Horní Bukovsko – Mgr. Markéta Farková, Ing. F. Bumba, Jaromír Klika, Mgr. F.Farka, Cyril
Hubený, Jan Malecha, M. Mašková, Miroslav Šoukal, Rudolf Váša.
Hlasování: 11(Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 / 0.
Usnesení č. 37/03 bylo schváleno.
12. Informace o stavu obecního majetku
a) Starostka podala informaci o funkčnosti zametacího stroje Holder – stroj je v současné době
opraven a je v provozu.
b) 1. místostarosta p. Malecha podal informaci o předání dokončených staveb:
Tělocvična ZŠ – byla předána s drobnými nedodělky, které již byly odstraněny, nyní se čeká na
kolaudaci. Problém je zatím s dodáním herních prvků do interiéru tělocvičny. Po jednáních se zhotovitelem by tyto měly být dodány a doplatek na jejich pořízení bude činit cca 133 tis. Kč. Dále je
potřeba dořešit osazení požárního žebříku, ten byl naceněn na 99 tis. Kč s tím, že bude ještě poptán další dodavatel.
Výtah radnice – akce je dokončena, firma, která výtah dodala nabídla smlouvu o zajištění servisu,
revizí a údržby výtahu za 1 450 Kč měsíčně vč.DPH.
Rekonstrukce budovy radnice – je dokončena, ale je potřeba ještě dořešit okapy na nově zhotovené stříšce okolo budovy. Dále je v řešení vznikající vlhkost v přízemí budovy a chodbě pošty –
sanace je nově provedena, je potřeba počkat na vyschnutí, zajistit větrání, případně se pokusit zajistit vysoušeč.
Požární zbrojnice Pelejovice – stavba je dokončena a v řešení je zajištění připojení k distribuční
soustavě el.en.
c) Dále paní starostka informovala o jednání s Povodím Vltavy ohledně zrušeného části vodního
díla s názvem „Bukovský potok“. Povodí Vltava souhlasí s bezúplatným převodem pozemku pod
komunikací ke hřišti s tím, že bude Městysu vyfakturována cena zrušeného vodního díla ve výši
110 195 Kč. Vzhledem k tomu, že tato věc je v současné době ne zcela urgentní, bude s Povodím
Vltavy dále jednáno o řešení.
13. Stanovisko Městyse k obchvatu Dolního Bukovska
Paní starostka informovala o jednání na KÚ – Krajský úřad preferuje jižní přiblíženou variantu
obchvatu, která by vyřešila kritická místa pro provoz u cihelny a argumentuje tím, že by byla nejvíce využívána – financována by byla Jihočeským krajem. Jižní oddálená varianta přichází
v úvahu pouze v případě, že by došlo k dostavbě JETE – tuto variantu by financoval ČEZ.
14. Majetkové záležitosti
a) K žádosti p. Šťovíčka o koupi pozemku v kú. Pelejovice uvedla starostka, že byl vyzván
k doplnění žádosti o některé skutečnosti – tyto nedoplnil a o prodeji nebude v současné době dále
jednáno.
b) K žádosti p. Poláka o koupi pozemku v kú Hvozdno paní starostka uvedla, že v kú Hvozdno
probíhají v současné době komplexní pozemkové úpravy. Navíc by se zastupitelé raději přiklonili
k variantě směny pozemků, a proto bude toto ještě řešeno.
c) městysu byla Hospicem sv. Jana N.Neumanna, Prachatice zaslána žádost o neinvestiční příspěvek na činnost pro rok 2019. Žádají o příspěvek ve výši 40 tis. Kč. Zastupitelé navrhují poskytnout příspěvek 15 tis. Kč a hlasovat o poskytnutí příspěvku v této výši.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje poskytnout Hospicu sv. Jana
N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice neinvestiční příspěvek na činnost pro rok 2019
ve výši 15 tis. Kč.
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Hlasování: 11(Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 / 0.
Usnesení č. 38/03 bylo schváleno.
15. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů
 p. starostka požádala zastupitele o schválení delegování pravomoci k podepisování cestovních
příkazů pro zásahovou jednotku SDH pro cesty služebním vozidlem pro p. St. Kliku ml., Tomáše
Pavláska a Ing. J. Bořutu.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje delegování pravomoci
k podepisování cestovních příkazů pro zásahovou jednotku SDH pro cesty služebním vozidlem
v souvislosti s plněním úkolů zásahové jednotky SDH pro p. St. Kliku ml., p. Tomáše Pavláska
a Ing. Jana Bořutu v tomto pořadí.
Hlasování: 11(Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena
Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, František Mazanec), 0 / 0.
Usnesení č. 39/03 bylo schváleno.
 p. starostka obdržela dopis týkající řešení sporu ohledně výpovědi z pracovního poměru bývalé
učitelky MŠ Dolní Bukovsko p. Korbelové s jejím bývalým zaměstnavatelem ZŠ a MŠ Dolní
Bukovsko, který je zřizovanou příspěvkovou organizací městyse. Paní Korbelová se domáhá intervence ze strany zřizovatele u své zřízené PO. Paní starostka uvedla, že se jí jeví jako ne zcela
vhodné projednávání této kauzy na veřejném fóru, nicméně paní Korbelová na projednání trvá.
Starostka tudíž uvedla, že zaměstnavatel má svůj postup podložen názorem právního zástupce.
P. Korbelová konstatovala, že se vyřešení sporu bude tudíž domáhat soudní cestou. Mgr. Šubrtová konkretizovala požadovanou výši náhrady ušlého výdělky, který by stejně musel být hrazen
zřizovatelem PO.
Zastupitelstvo vzalo projednání na vědomí.
 Zastupitel Jaromír Klika zpracoval grantový program pro konání kulturních akcí v příštím roce,
který bude zastupitelům rozeslán a bude řešit pořádání kulturních akcí v Dolním Bukovsku
a v osadách.
 Zastupitel Jiří Brčák má dotaz k řešení navýšení spotřeby el.energie v kulturním domě Sedlíkovice
– zatím bylo domluveno, že spotřeba bude průběžně sledována p. Hajným ze Sedlíkovic a výhledově by bylo potřeba zajistit připojení KD na dvoutarif, neboť vytápění kuchyňky a sociálního
zařízení v KD je řešeno přímotopy, které jsou patrně příčinou vysoké spotřeby energie.
 Zastupitelka Mgr. Šubrtová navrhuje zabývat se možností ořezání keřů při výjezdu od Hraďáku
z důvodu bezpečnosti provozu v této lokalitě.
 Zastupitelka p. Janečková má dotaz, kdy bude pořízen radar na měření rychlosti, s nímž je počítáno v rozpočtu a kde bude umístěn – zatím není umístění stanoveno.
12. Závěr
Na závěr starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast, popřála všem klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku a ukončila jednání ve 20,30 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 20.12.2018.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Šubrtová

Jaromír Klika
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