ZÁPIS

čj. 401/2019

z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 16. dubna 2019 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,
JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Jan Kohout.
Omluveni: František Mazanec, Ing. Jan Svoboda.
Ověřovatelé zápisu: Jan Kohout, Petr Malecha.
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 Závěrečného účtu a Účetní závěrky za rok 2018
7. Schválení varianty obchvatu Dolní Bukovska
8. Zpráva o bezpečnostní situaci na území městyse
9. Informace o stavu obecního majetku
10. Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
11. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
12. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 18.10 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 13 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. V úvodu prezentovala nabídku tašek na tříděný odpad pro domácnosti, které městys zakoupil pro občany od Eko-Komu k podpoře
třídění odpadu. Tašky budou vydány zájemcům z řad občanů pouze v případě, že budou tito mít
uhrazen roční poplatek za odpad.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určila starostka zastupitele Jana Kohouta a Petra Malechu.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určila p. Janu Pirasovou.
Dále starostka uvedla návrh změny programu jednání. Jako bod 7. navrhuje zařadit schválení
předsedy a dalšího člena Finančního výboru a členů OV Sedlíkovice a OV Hvozdno. Jiné návrhy
k doplnění programu jednání nebyly a p. starostka dala hlasovat o schválení programu jednání.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje doplněný program jednání
5. zasedání ZM Dolní Bukovsko.
Hlasování: 13 pro (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
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Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 proti / 0 se zdržel.

Usnesení č. 50/05 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání ZM Dolní Bukovsko
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZM a informovala o stavu finančních prostředků na účtech městyse. K 15.4.2019 je na účtech městyse zůstatek ve výši
14 154 711,72 Kč.
5. Dotazy a informace k činnosti rady městyse.
Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 7 a 8 a starostka vyzvala zastupitele k dotazům
k činnosti rady
 Mgr. Šubrtová má dotaz k nástavbě budovy ZŠ – starostka požádala p. Malechu o vysvětlení
situace. Pan Malecha uvedl, že jsou v jednání tři varianty řešení
1. varianta – zděná – byla by zřejmě nejdražší variantou řešení, kdy by bylo potřeba zhotovit
nový projekt a provést vyztužení stávajícího zdiva.
2. varianta – změna materiálu – použití cihel Heluz statik nedoporučil a řešení by bylo možné
s použitím materiálu Ytong, ale bylo by potřeba též vyztužení stávajícího zdiva.
3. varianta – umožňuje použití stávajícího projektu pouze s malými změnami.
Změnou projektu se realizace stavby oddálí nejméně o rok. Zastupitel Tůma uvedl, že RM se
přiklání k možnosti nechat zhotovit novou studii a postupovat komplexně. Pokud se stavba
oddálí je ovšem potřeba urgentně řešit opravu střechy, neboť do budovy zatéká.
 P. Janečková má dotaz k záměru zhotovení chodníků v ul. Jana Koláře – chodníky budou zhotoveny v celkové délce ulice po levé straně ve směru na Horní Bukovsko. Na chodníky je
možné dostat dotaci. Plánovaná kanalizace a vodovod bude v budoucnu zhotovena s co nejmenšími zásahy do nově zhotovených chodníků.
 Ing. Němec má dotaz na realizaci vjezdů v Horním Bukovsku – byla podepsána smlouva se
zhotovitelem a akce se realizuje.
 Ing. Bořuta má dotaz k problému zajištění autobusů s bezpečnostními pásy pro školní výlety –
Mgr. Šubrtová uvedla, že problém byl vyřešen a pro cestování žáků budou zajišťovány autobusy, které jsou bezpečnostními pásy vybavené.
6. Schválení Závěrečného účtu městyse a Účetní závěrky za rok 2018
a) Návrh Závěrečného účtu Městyse Dolní Bukovsko za rok 2018 byl zpracován v rozsahu dle
ustanovení zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samosprávných
územních celků v platném znění, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečný účet je zhodnocením hospodaření za rok 2018.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Závěrečný účet za rok 2018
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výrokem souhlasu
s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 51/05 bylo schváleno.
b) Zastupitelům byla předložena Účetní závěrka za rok 2018 sestavená dle § 18 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dle vyhlášky č. 220/2013. Účetní závěrku tvoří
výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k 31.12.2018 a další přílohy.
Hospodaření za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 8 511 864,85 Kč.
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Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Účetní závěrku za rok 2018
s výrokem bez výhrad a převedení výsledku hospodaření ve výši 8 511 864,85 Kč na účet
432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 52/05 bylo schváleno.
c) zastupitelé byli seznámeni s návrhem Rozpočtového opatření č. 4 – navýšení ve výdajové části
na výměnu oken Kulturního domu Sedlíkovice ve výši 250 tis. Kč, na úhradu úroku z posečkané
částky úhrady odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 402 tis. Kč a na elektrickou energii na
radnici ve výši 50 tis. Kč. V rozpočtovém opatření jsou zahrnuty převody mezi rozpočtovými účty
městyse.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Jan
Kohout. ), 0 / 1 (Zdeněk Tůma).

Usnesení č. 53/05 bylo schváleno.
V souvislosti s rozpočtovým opatřením p. starostka informovala o výměru úroku z posečkané
částky, který městysu vyměřil finanční úřad ve výši 2 072 816 Kč jako úrok z posečkané částky
z odvodu za porušení rozpočtové kázně související s čerpáním dotace na výstavbu podporovaných
bytů. P. starostka zpracovala odvolání k vyměřené výši úroku a na základě toho nám bylo
z vyměřené částky prominuto celkem 1 671 127 Kč. K úhradě tedy zbývá 401 689 Kč. Tato částka
je konečná. Starostka uložila finančnímu výboru provést rozbor, zhodnocení a uzavření celého
procesu.
7. Schválení předsedy a dalšího člena Finančního výboru a členů OV Sedlíkovice
a OV Hvozdno.
 František Mazanec rezignoval na funkci předsedy Finančního výboru z důvodu pracovní
zaneprázdněnosti. Je tedy potřeba provést volbu nového předsedy a doplnění jednoho člena FV.
Předsedou FV byl navržen zastupitel Ing. Jan Němec a jako člen FV byl navržen pan Jiří Brčák.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje do funkce předsedy Finančního výboru Ing. Jana Němce a člena FV Jiřího Brčáka.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Zdeněk Tůma, Božena
Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout. ),
0 / 1 (Ing. Jan Němec).
Usnesení č. 54/05 bylo schváleno.
 Zastupitelstvu městyse byli pro schválení navrženi tito členové OV Sedlíkovice – Jaroslav
Hajný, Marie Ujková, Jana Valešová, František Váňa a Tomáš Filípek.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje OV Sedlíkovice ve složení –
Jaroslav Hajný, Marie Ujková, Jana Valešová, František Váňa a Tomáš Filípek.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 55/05 bylo schváleno.
 Zastupitelstvu městyse byli pro schválení navrženi tito členové OV Hvozdno – PhDr. Monika
Zárybnická, Mgr. Hana Davidová, Jiří Zasadil, Eva Chlaňová a Hana Davidová.
 Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje OV Hvozdno ve složení
PhDr. Monika Zárybnická, Mgr. Hana Davidová, Jiří Zasadil, Eva Chlaňová a Hana Davidová.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.
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Usnesení č. 56/05 bylo schváleno.
8. Schválení varianty obchvatu Dolního Bukovska
11.4.2019 bylo do kulturního domu v Dolním Bukovsku svoláno veřejné projednání variant obchvatu Dolního Bukovska. Pro zapracování do ZÚR je potřeba schválit jižní oddálenou variantu
obchvatu, která je v současné době jediná akceptovatelná varianta.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje na základě materiálu „Prověření variant řešení vedení silnice II/147 pro výběr varianty pro aktualizaci ZUR Jihočeského kraje“ jižní oddálenou variantu obchvatu DB. Usnesení bude zasláno Krajskému úřadu Jihočeského
kraje.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 57/05 bylo schváleno.
9. Bezpečnostní situace na území Městyse Dolní Bukovsko - zpráva
Policie ČR předložila vedení městyse na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci, která je shrnutím
spáchaných přestupků na území městyse za období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Ze strany orgánu
Policie ČR je nadále kladen důraz na hlídkovou a preventivní činnost i v době konání kulturních
společenských akcí. V neposlední řadě je též věnována pozornost formou kontrol na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stav veřejného pořádku je uspokojující.
10. Informace o stavu obecního majetku
a) p. Malecha informoval o stavu zametacího stroje Holder – v současné době je v provozu, probíhá úklid komunikací a veřejných prostranství. Znepokojující je vysoká cena náhradních dílů při
případných opravách stroje – budou hledány náhradní levnější varianty oprav.
b) tělocvična ZŠ - po velikonocích budou namontována okna a zajištěno závazné stanovisko bezpečnostně požární situace – kolaudace by měla proběhnout 26.4.2019.
c) kompostéry – městysu byla přiznána dotace na pořízení, do VŘ se pro nepřihlásil žádný dodavatel z důvodu přísné technické specifikace dodávky. Bylo vyhlášeno nové VŘ, otevírání obálek
proběhne 29.4. a lhůta pro dodání by měla být asi 2 měsíce.
11. Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
a) P. Jára, bytem Drahotěšice 62 si opětovně požádal o odkoupení pozemku pč. 261/1 v kú Popovice. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají v kú Popovice komplexní pozemkové
úpravy nebude městys prozatím řešit prodeje pozemků. P. Jára dotčený pozemek užívá a bude mu
navrženo řešení pronájmem pozemku.
P. Tůma má připomínku, že by se urgentně měly řešit pronájmy obecních pozemků, které mají občané oploceny a tyto užívají bez řádné nájemní smlouvy.
b) zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, kterým je řešeno bezplatné předání majetku do užívání – jedná se o mobilní telefon a šatní skříňky.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec,
Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 58/05 bylo schváleno.
11. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů
 p. starostka informovala o jednání s občany ulice V Hliníku a řešení dopravní situace. Řešení
bylo navrženo tak, že ulice bude jednosměrná s parkováním po jedné straně.
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p. Janečková má dotaz k umístění zrcadel na problémových místech - na doporučení dopravních expertů není osazení u bytovky u hřbitova vhodné, neboť spolehnutí se na zrcadlo snižuje
ostražitost řidičů.
 v ulici Týnská bude řešen přechod pro chodce pro zajištění bezpečnosti chodců (hlavně školních žáků), kteří chodí z Padělků do centra obce.
 přechod pro chodce u prodejny zmrzliny bude provizorně zabezpečen mobilním oplocením.
 JUDr. Bartošová má připomínku k parkování autobusu na parkovišti u kostela – k řešení bude
navrženo parkování na parkovišti u hřiště. Dalším problémem je parkování kamionů na území
městyse – budou osloveny firmy, kterým kamiony patří, k zajištění vhodného parkování.
 p. Tůma informoval, že po jednáních s dopravními experty není zhotovení parkoviště u hřbitova možné tak, jak bylo původně plánováno a bude hledáno nové řešení parkování.
 p. Kapinusová informovala o záměru uspořádat Spolkem žen zájezd do divadla do Prahy –
p. starostka uvedla, že městys zakoupil slevové brožury na vstupenky do pražských divadel
a v součinnosti se Spolkem žen bude zájezd uspořádán v podzimních měsících.
 p. Janečková měla dotaz na obsazení zájezdu do Kallnachu – p. starostka uvedla, že jsou ještě
volná místa.
Další dotazy a připomínky nebyly.
12. Závěr
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání ve 19.50 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 23.4.2019.
Ověřovatelé zápisu:
Jan Kohout

Petr Malecha
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