ZÁPIS

čj. 606/2019

ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 19. června 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,
Jan Kohout, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, JUDr. Eva Bartošová (příchod v 18.10
hod.).
Omluveni: Zdeněk Tůma.
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Eva Bartošová, František Mazanec.
Zapisovatel: Olga Machová.
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 členů finančního výboru
7. Územní plán
8. Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
9. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
10. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 18.00 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 13 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Vyzvala přítomné zastupitele
k připomínkám a doplnění navrženého programu jednání. Tyto nebyly a starostka dala hlasovat
o jeho schválení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje program jednání 7. 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, František
Mazanec, Jan Kohout. ), 0 proti / 0 se zdržel.

Usnesení č. 69/07 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určila starostka zastupitele JUDr. Evu Bartošovou a Františka Mazance.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určila p. Olgu Machovou.
V 18.10 hod. se na jednání dostavila JUDr. Eva Bartošová.
4. Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání ZM Dolní Bukovsko
 Kompostéry budou firmou AGROZET dodány dne 20.6. –s občany bude sepsána Smlouva
o zápůjčce majetku – bude uveden typ zapůjčeného kompostéru.
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Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik
a Smlouva o náhradě za zrušenou část vodního díla byla podepsána a čekáme na doručení
s podpisem zástupce druhé strany.

5. Dotazy a informace k činnosti rady městyse.
Zastupitelům byly zaslány zápisy z jednání RM č. 12 a 13 a starostka vyzvala zastupitele k dotazům k činnosti rady
 starostka informovala o fungování aplikace pro chytré telefony „Česká obec“ – podrobné
informace budou zveřejněny v Bukovském zpravodaji, aplikace již funguje a je možné si ji
zdarma stáhnout do telefonu.
 zastupitel Ing. Němec má dotaz k účelu půjčky od SMO Bukovská voda – půjčka bude použita na financování opravy kanalizace, vodovodu a chodníků v ul. J. Koláře, poté bude opravena
silnice.
 zastupitelka p. Janečková má dotaz k přijetí dalšího technického pracovníka do pracovní čety
– záměrem je posílit pracovní tým pro zajištění bezproblémového chodu Sběrného dvora, zejména z důvodu zlepšení třídění odpadu dle platné legislativy.
Místostarosta P. Malecha informoval o záměru stáhnout v Dolním Bukovsku kontejnery na
třídění papíru a tento by byl ukládán pouze na Sběrný dvůr. V osadách budou kontejnery na
papír zachovány.
 zastupitelka JUDr. Bartošová má připomínku k vyúčtování hospodaření v obecním lese za rok
2018 – místostarosta T. Pavlásek hospodaření doloží.
 zastupitel P. Kohout má dotaz k projektové dokumentaci na chodníky v ulici U Cihelny –
místostarosta P. Malecha odpověděl, že projektová dokumentace bude zastupitelům rozeslána.
 zastupitel Ing. Němec má dotaz k využití poskytnutého daru firmou Heluz ve výši 70 tis. Kč –
starostka informovala, že žádala o dar na charitativní rockový festival EPIFEST a na ten bude
také dar použit.
 zastupitel J. Brčák má dotaz k záměru zakoupení nemovitosti čp. 33 v Dolním Bukovsku –
nemovitost je ve výhodné lokalitě, bylo by možné zřídit v ní dvě bytové jednotky k pronájmu.
Kupní cena nemovitosti je 2 500 000 Kč a paní starostka osloví stavaře k ohledání a posouzení technického stavu nemovitosti. Poté bude o koupi dále jednáno.
 p. starostka informovala o zůstatcích finančních prostředků na účtech městyse
běžný účet ČSOB – 10 694 610,19 Kč
běžný účet ČNB – 3 103 056,16 Kč
běžný účet ČS – 862 695,51 Kč (fin.prostředky na splácení úvěru)
účet sociálního fondu – 260 135,16 Kč
účet fondu obnovy vodohospodářského majetku – 3 466 038,81 Kč.
Další dotazy k činnosti RM nebyly.
6. Schválení členů finančního výboru
P. Pavel Kokeš ml. rezignoval na funkci člena finančního výboru. P. starostka navrhla za nového
člena Ing. Jiřího Sedláka.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje jako nového člena finančního
výboru Ing. Jiřího Sedláka.
Hlasování: 14 (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, JUDr. Eva
Bartošová, František Mazanec. ), 0 / 0.

Usnesení č. 70/07 bylo schváleno.
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7. Územní plán
P. starostka informovala, že na 8.7.2019 od 14.00 hodin je svoláno veřejné projednání návrhu
územního plánu. Termín projednání není možné měnit. Mgr. Anna Šubrtová se na jednání omluvila.
Zastupitel Ing. Němec vystoupil s připomínkou, že byl jmenován členem výběrové komise pro výběrové řízení na pořízení hasičské cisternové stříkačky, ale nebyl informován o zadání výběrového
řízení. Termín otevírání obálek je 25.6.
Rozpočtové opatření
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 12 a 13.
Rozpočtové opatření č. 12 je na příjem dotace na pořízení hasičské cisternové stříkačky od JčK ve
výši 1 500 000 Kč a rozpočtové opatření č. 13 je na financování pořízení domácích kompostérů ve
výši 916 600 Kč. Do doby přijetí dotace je potřeba zafinancovat akci z vlastních prostředků.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová opatření č. 12
a 13.
Hlasování: 14 (Mgr. Ivana Makovičková, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Ing. Jan Němec, Božena Janečková,
Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout, JUDr. Eva Bartošová,
František Mazanec. ), 0 / 1 (Petr Malecha),.

Usnesení č. 71/07 bylo schváleno.
8. Majetkové záležitosti – koupě, prodej, směna obecního majetku
Manželé Štrobovi, Radonice požádali o odkoupení pozemků parc.č. 1972/19 a 1945/4 v kú Radonice u Drahotěšic o celkové výměře 418 m2 zapsané jako trvalý travní porost.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko souhlasí se zveřejněním záměru na
prodej pozemků parc.č. 1972/19 a 1945/4 v kú Radonice u Drahotěšic o celkové výměře 418 m2
zapsané jako trvalý travní porost.
Hlasování: 10 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Jaromír Klika, Božena Janečková, Ing. Jan Bořuta, Jiří
Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Svoboda, Jan Kohout, JUDr. Eva Bartošová ), 1 (František Mazanec) /
3 (Tomáš Pavlásek, Pavel Kohout, Ing. Jan Němec).
Usnesení č. 72/07 bylo schváleno.
Diskuse k majetkovým záležitostem
 Pozemek u kalových polí – zástupce RK AGRES navrhuje městysu DB, abychom odkoupili
pozemek parc.č. 247/10 nebo aspoň jeho část, po diskusi bylo dohodnuto, že si necháme předložit nabídku a následně o koupi budeme jednat na dalším zastupitelstvu.
 Místostarosta p. Malecha informoval, že byla provedena výměna oken v tělocvičně a bude
provedena kolaudace.
 Správa silnic souhlasí se zřízením jednosměrné ulice v ulici V Hliníku, ale zástupci Policie
ČR nesouhlasí s umístěním stávajících zrcadel, hledáme další řešení.
 JUDr. Bartošová navrhuje v ulici Na Hejčarech umístit dopravní značky Průjezd zakázán
z důvodu zvýšení frekventovanosti této ulice.
 Ing. Bořuta má dotaz, jak pokračuje akce přístavby ZŠ – na akci je vydáno stavební povolení
(v případě změny projektu by bylo vydání nového stavebního povolení problematické), je
požádáno o grant ve výši 95 % uznatelných nákladů.
9. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
 Zastupitel p. Brčák navrhuje upozornit na přechod pro chodce u prodejny zmrzliny nápisem
Děti na silnici. P. starostka uvedla, že toto není možné, bylo by to nelegální označení.
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Zastupitelka p. Janečková má dotaz, jak pokračuje kauza s manželi Doubkovými – spor zatím
není dořešen, víme, že byl opětovně zpracováván znalecký posudek, tedy bude jistě brzy i nařízeno jednání ve věci samé, ale dosud není znám termín.
Místostarosta p. Malecha informoval o tom, že do střechy na podporovaných bytech stále zatéká, pravděpodobně je to způsobeno nevhodnými šrouby na střeše, bude poptán řemeslník na
návrh řešení.
Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Anna Šubrtová pozvala občany na školní akademii, která se koná
20.6. a ukončení školní roku.
JUDr. Bartošová předložila zastupitelstvu zápisy z jednání kontrolního výboru.
V době prázdninového uzavření MŠ bude zajištěno hlídání dětí v termínu 5. – 9. 8.

10. Závěr
Starostka poděkovala zastupitelům a hostům za účast a ukončila jednání ve 20.30 hodin.
Zapsala: Olga Machová, v Dolním Bukovsku, dne 20.6.2019.

Ověřovatelé zápisu:
JUDr. Eva Bartošová

František Mazanec

07. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 19.6.2019
-4-

