ZÁPIS

čj. 468/2019

z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 14. května 2019 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Městyse Dolní Bukovsko
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,
Zdeněk Tůma, Jan Kohout, Ing. Jan Svoboda.
Omluveni: František Mazanec, JUDr. Eva Bartošová.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bořuta, Zdeněk Tůma.
Zapisovatel: Jana Pirasová.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
Určení zapisovatele jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Dotazy a informace k činnosti rady městyse
Schválení doporučeného dodavatele akce „Domácí kompostéry-Dolní Bukovsko“
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Závěr

Projednáno:
1. Zahájení
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 18.05 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 13 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Vyzvala přítomné zastupitele
k připomínkám a doplnění navrženého programu jednání. Do programu doplnila bod č. 7 –
Projednání Závěrečného účtu a Zprávy dozorčí rady SMO Bukovská voda za rok 2018, bod č. 8 –
Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní
podnik a Smlouvy o náhradě za zrušenou část vodního díla a bod č. 9 – Projednání a schválení návrhu rozpočtových opatření. Další návrhy k doplnění programu jednání nebyly a starostka dala
hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje doplněný program jednání
6. zasedání ZM Dolní Bukovsko.
Hlasování: 13 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, Ing. Jan Svoboda, Zdeněk
Tůma, Jan Kohout. ), 0 proti / 0 se zdržel.

Usnesení č. 59/06 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určila starostka zastupitele Ing. Jana Bořutu a Zdeňka Tůmu.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určila p. Janu Pirasovou.
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4. Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání ZM Dolní Bukovsko
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZM, ze kterého vyplynul úkol
zaslat Krajskému úřadu Jihočeského kraje schválení jižní varianty obchvatu Dolního Bukovska
pro zapracování do ZÚR Jihočeského kraje – bylo zasláno. Informovala o tom, že KÚ na toto reagoval tak, že do ZÚR bude zapracována varianta obchvatu dle jejich rozhodnutí.
Dále starostka informovala o stavu finančních prostředků na účtech městyse – k dnešnímu dni je
zůstatek účtů 15 530 742,19 Kč, z toho na BÚ 10 834 369,78 Kč, na účtu Soc. fondu 257 506,99
Kč, na účtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku 3 466 038,81 Kč a na účtu ČS na splácení
úvěru 972 826,61 Kč.
5. Dotazy a informace k činnosti rady městyse.
Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 10 a 11 a starostka vyzvala zastupitele k dotazům k činnosti rady
 p. Brčák má dotaz k jednáním o zřízení jednosměrky v ulici V Hliníku – p. Malecha uvedl, že
k vydání rozhodnutí musí být doplněna vyjádření dopravního inženýra. Toto vyjádření zatím
nemáme a problémem jsou rozhledové podmínky při výjezdu na Pelejovickou ulici. Pavel Kohout měl dotaz z jakého důvodu se z této ulice bude zřizovat jednosměrka – p. starostka uvedla, že z podnětu obyvatel ulice V Hliníku vzešla jednání o zřízení jednosměrky (pro zajištění
bezpečného provozu v ulici) a všichni zúčastnění byli tomuto řešení nakloněni a souhlasili.
Další dotazy k činnosti RM nebyly.
6. Schválení doporučeného dodavatele akce „Domácí kompostéry – Dolní Bukovsko“ a pověření k podpisu
V souvislosti s úspěšností při podání žádosti o dotaci na domácí kompostéry bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Cenově výhodnější nabídku podala firma AGROZET České Budějovice a.s., IČO 281 13 128 a to 629 200 Kč bez
DPH. Do 30.6. bude dodáno 220 ks kompostérů o objemu 800 a 1 000 l v poměru 1:1. Ihned po
dodání budou přidělovány zájemcům.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje na doporučení výběrové komise jako dodavatele akce „Domácí kompostéry – Dolní Bukovsko“ firmu AGROZET České Budějovice, a.s., IČO 281 13 128 za cenu 629 200 Kč bez DPH s termínem dodání do 30.6. a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
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, Ing. Jan Svoboda, Zdeněk Tůma, Jan
Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 60/06 bylo schváleno.
7. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy dozorčí rady SMO Bukovská voda za rok 2018.
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí Závěrečný účet a Zprávu z dozorčí rady Sdružení měst
a obcí Bukovská voda.
P. Tůma informoval o jednání valné hromady SMO BV – zajímavou informací je, že SMO BV
umožňuje členským obcím požádat si o bezúročnou půjčku na financování akcí souvisejících
s vodovodem a kanalizací.
Dále informoval o plánovaných oslavách 25. výročí založení SMO, které proběhnou souběžně
s konáním Bukovské pouti.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko bere na vědomí Závěrečný účet a
Zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2018.
Usnesení č. 61/06.
8. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní
06. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 14.5.2019
-2-

podnik a Smlouvy o náhradě za zrušenou část vodního díla
P. starostka seznámila zastupitele se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má
právo hospodařit státní podnik a Smlouvou o náhradě za zrušenou část vodního díla. Jedná se
o koryto vodního toku s názvem Bukovský potok a poz.pč.2781/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 885 m2 oddělený GP z pozemku p.č.2781/3 v kú Dolní Bukovko. Pozemek je
předmětem bezúplatného převodu a za vodní dílo Bukovský potok požaduje převádějící Povodí
Vltavy, státní podnik finanční náhradu ve výši 8 729 Kč, vč.DPH, jako náhradu za administraci,
a 110 195 Kč jako náhradu za převáděné vodní dílo. Po převodu pozemku bude jeho užívání
změněno na místní komunikaci.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik a Smlouvou o náhradě za zrušenou
část vodního díla. Jedná se o bezúplatný převod poz.pč.2781/4 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 885 m2 oddělený GP z pozemku p.č.2781/3 v kú Dolní Bukovko a převod vodního díla
Bukovský potok za cenu 110 195 Kč a náhradu za administraci ve výši 8 729 Kč.
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, Ing. Jan Svoboda, Zdeněk Tůma, Jan
Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 62/06 bylo schváleno.
9. Rozpočtová opatření
Městysu bylo zasláno oznámení o poskytnutí dotací neinvestičního charakteru
a) dotace v rámci dotačního programu Kulturní dědictví na zajištění projektu Boží Muka Hvozdno na staré cestě do Bzí ve výši 45 000 Kč. Minimální částka k vyúčtování je 123 558,48 Kč –
spoluúčast městyse je tudíž min. 78 558,48 Kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na projekt Boží
Muka Hvozdno na staré cestě do Bzí ve výši 45 000 Kč a s tím související rozpočtové opatření.
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, Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout ),
0 / 1 (Zdeněk Tůma).
Usnesení č. 63/06 bylo schváleno.
b) dotace v rámci dotačního programu Kulturní dědictví na zajištění projektu Památník obětem
1. světové války, náves v obci Hvozdno ve výši 90 tis. Kč. Minimální částka k vyúčtování je
268 096,51 Kč – spoluúčast městyse je v tomto případě min. 178 096,51 Kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na projekt Památník obětem 1. světové války, náves v obci Hvozdno ve výši 90 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření.
Hlasování: 11 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Pavel
Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout ), 0 / 1 (Zdeněk Tůma,
Božena Janečková).
Usnesení č. 64/06 bylo schváleno.
c) dotace v rámci programu Podpora kultury na zajištění projektu Divadlo všem generacím ve
výši 40 tis. Kč. Spolufinancování projektu činí 17 143 Kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na projekt
Divadlo všem generacím ve výši 40 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Pavel
Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout, Božena Janečková, Zdeněk
Tůma ), 1 (Jan Kohout) / 0.

Usnesení č. 65/06 bylo schváleno.
d) na zajištění financování voleb do Evropského parlamentu byla Městysu poskytnuta dotace ve
výši 203 tis. Kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje příjem dotace na zajištění fi06. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 14.5.2019
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nancování voleb do Evropského parlamentu ve výši 203 tis. Kč a s tím související rozpočtové opatření.
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, Ing. Jan Svoboda, Zdeněk Tůma, Jan
Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 66/06 bylo schváleno.
e) z důvodu nevyčerpání dotace projektu šablony ZŠ a MŠ je předmětem finančního vypořádání
vratka nevyčerpané části dotace ve výši 105 tis. Kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtové opatření na finanční vypořádání dotace ZŠ a MŠ ve výši 105 tis. Kč.
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, Ing. Jan Svoboda, Zdeněk Tůma, Jan
Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 67/06 bylo schváleno.
10. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
 p. starostka informovala o volbách osadního výboru v Radonicích. Z osmi kandidátů byl zvolen pětičlenný osadní výbor ve složení – Josef Jindra, Jan Trs ml., Jitka Lišková, Václava
Kovářová a Marie Kapinusová.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje osadní výbor Radonice
ve složení Josef Jindra, Jan Trs ml., Jitka Lišková, Václava Kovářová a Marie Kapinusová.
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, Ing. Jan Svoboda, Zdeněk Tůma, Jan Kohout. ), 0 / 0.

Usnesení č. 68/06 bylo schváleno.
 vzhledem k tomu, že o prázdninách bude MŠ na měsíc uzavřena bylo rodičům nabídnuto zajištění hlídání dětí, které MŠ navštěvují. Z provedeného průzkumu vyplynulo, že by hlídání
bylo zajištěno v termínu 5. – 9.8., neboť o ostatní nabízené termíny není zájem.
 zastupitelé diskutovali o záměru přístavby ZŠ – na přístavbu, která je spojena s opravou střechy budovy, je zhotovena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Jedná se řešení nástavby dřevostavbou. Pokud by bylo toto změněno na jiné řešení, bylo by nutné nechat
zpracovat nový projekt a žádat o nové stavební povolení, tímto řešením by se značně zvýšila
finanční náročnost provedení a prodloužení realizace. Problém vyvstává také s vlastníky sousedních nemovitostí, kteří by při změně projektu mohli mít k tomuto výhrady. Byl vznesen
i dotaz, zda je přístavba nezbytně nutná. P. ředitelka ZŠ Mgr. Šubrtová zdůvodnila potřebu
přístavby tím, že je ve škole potřeba zřídit speciální učebny pro výuku např. chemie a hudební
výchovy, zejména pak rozšíření prostoru pro vyučování a související oprava střechy, do které
zatéká. Pokud by bylo přistoupeno k variantě změny projektu a provedení, je potřeba opravit
střechu v co nejkratším možném termínu.
 p. starostka informovala, že nový územní plán by měl být připraven k projednávání nejpozději
do 15. června t.r.
 p. Jaromír Klika informoval o plánovaném programu Bukovské pouti, která proběhne
v prvním zářijovém víkendu společně s oslavami 25. výročí založení SMO Bukovská voda.
 p. Malecha upozornil na to, že skládka klestí u ČOV se stala divokou skládkou, kam občané
vyváží i odpad, který tam nepatří. Je potřeba o tomto občany informovat a vydat zákaz
skládky.
 p. Janečková má dotaz k letošním akcím pořádaným v rámci Oranžového roku – p. starostka
uvedla, že bylo vybráno pro letošní rok pět akcí – Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
v Pelejovicích, 12. ročník Memoriálu Františka Trendy v Radonicích, 3. ročník Duhového dne
v Sedlíkovicích, festival Epifest v Dolním Bukovsku a Moped Cup v Horním Bukovsku. Tyto
akce budou financovány z prostředků za reklamu ČEZ, pokud tyto nebudou vyčerpány na vy06. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 14.5.2019
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brané akce, budou finanční prostředky použity na spolufinancování dalších kulturních
a společenských akcí pořádaných Městysem Dolní Bukovsko.
Další dotazy a připomínky nebyly.
12. Závěr
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání ve 20.10 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 16.5.2019.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Bořuta

Zdeněk Tůma

06. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 14.5.2019
-5-

