ZÁPIS

čj. 962/2020 UMDB

ze 16. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 15. října 2020 od 17.00 hodin
v sále kulturního domu v Dolním Bukovsku
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková, Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec,
Mgr. Anna Šubrtová (příchod v 17,20 hod.), Ing. Jan Němec (příchod v 17.40 hod.).
Omluveni: JUDr. Eva Bartošová, Jan Kohout, Zdeněk Tůma.
Ověřovatelé zápisu: Jiří Brčák, Božena Janečková.
Zapisovatel: Jana Pirasová.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
Určení zapisovatele jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Dotazy a informace k činnosti rady městyse
Schválení výběru zhotovitele akce „Chodník včetně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“
7. Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
8. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
9. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 17,13 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 10 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. K navrženému programu jednání
nebyly připomínky a starostka dala hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje program 16. zasedání ZM
Dolní Bukovsko.
Hlasování: 10 pro (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková,
Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec), 0 proti / 0 se zdržel.
Usnesení č. 148/16 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určila starostka zastupitele Jiřího Brčáka a Boženu Janečkovou.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelkou jednání předsedající určila p. Janu Pirasovou.
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého jednání – z minulého jednání nemělo žádné usnesení pověřující charakter.
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5. Dotazy k činnosti RM
Starostka podala informace k jednání RM ze dne 5.10., ze kterého zatím nebyl zápis zastupitelům
zaslán – byly započaty úpravy prostor obecní hospody v KD Dolní Bukovsko. Před pronájmem
novému zájemci je potřeba provést opravu vnitřních prostor – vyštukování, nové osvětlení, oprava
podlah a výměna dveří. V návaznosti na započaté práce zastupitelé diskutovali o dalších možných
úpravách KD – vzhledem k tomu, že v letošním sezoně se patrně nebudou pořádat plesy, bylo by
možné pokračovat v celkové rekonstrukci KD. Studie je připravena na tři etapy (rekonstrukce restaurace, rekonstrukce sálu a rekonstrukce pódia). Vzhledem k nastalé situaci se zastupitelé přiklánějí provést rekonstrukci hospody a vstupu do KD tak, jak je navrhováno ve studii, včetně prostranství před KD. Další etapou by byla rekonstrukce sálu, kde by došlo k zateplení stropu, výměně oken a opravě omítek v sále KD včetně broušení a lakování parket.
V 17.20 hodin se na jednání dostavila Mgr. Anna Šubrtová.
Zastupitelé v souvislosti s rekonstrukcí KD diskutovali rovněž o záměru revitalizace náměstí, vytvoření klidové zóny před KD a úpravě parkoviště u nákupního střediska. K tomuto záměru starostka nechá zpracovat studii revitalizace. Cíl je upravit náměstí od Jednoty ke KD, udělat z této plochy klidovou zónu a vjezd na parkoviště Jednoty zajistit pouze z Pelejovické ulice.
Rada městyse posuzovala nabídky zájemců o pronájem obecní hospody. Byly doručeny dvě
nabídky, že kterých RM provede výběr.
V 17.40 hodin se na jednání dostavil Ing. Jan Němec.
Od tohoto týdne byl pro školní děti z Pelejovic zajištěn svoz do a ze školy. Bohužel, vzhledem
k uzavření ZŠ byl svoz přerušen.
Starostka informovala o ukončení činnosti dětské lékařky v Dolním Bukovsku. Prozatím není náhrada, rodiče dětí musí s dětmi dojíždět do Týna a možnost ošetření zajistila starostka u dětské
lékařky MUDr. Veřtátové v Ševětíně.
Městysi byla předložena nabídka na rozšíření bezdrátového rozhlasu do osad. Jednalo by se
o Horní Bukovsko, Sedlíkovice a Pelejovice. Předpokládané náklady na realizaci by byly cca
60 tis. Kč do jedné osady.
Další dotazy k činnosti RM nebyly.
6. Schválení výběru zhotovitele na akci „Chodník včetně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“
Městysi byly přeloženy dvě nabídky pro realizaci akce. Na základě ekonomické výhodnosti byla
ke schválení zastupitelstvu vybrána nabídka firmy COLAS CZ a.s., IČO 26177005 s nabídkovou
cenou 3 882 656,29 Kč bez DPH. Městysi byla na základě žádosti přislíbena dotace ve výši 90 %
celkových nákladů akce.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje zhotovitelem akce „Chodník
včetně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“ firmu COLAS CZ a.s., IČO 26177005 s nabídkovou
cenou 3 882 656,29 Kč bez DPH.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková,
Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan
Němec), 0 / 0.

Usnesení č. 149/16 bylo schváleno.
7. Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
8. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
a) zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 28 – příjem finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů do 40 let věku ve výši 28 200 Kč.
Rozpočtové opatření č. 29 – příjem finančního daru od firmy Heluz na zajištění prodloužené pracovní doby v MŠ a školní družině ve výši 50 tis. Kč.
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Rozpočtové opatření č. 30 – navýšení neočekávaných příjmů (prodej dřeva, pojistné plnění, pronájem vodovodu) ve výši 296 tis. Kč a užití na nerozpočtované výdaje.
Rozpočtové opatření č. 31 – navýšení výdajů – silnice Na Padělkách, znalecký posudek, chodníky,
prodloužení vodovodu a hydrant Popovice, tisk Bukovského zpravodaje – celkem 59 000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 32 – přesun ve výdajové části rozpočtu bez vlivu na celkovou výši.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje rozpočtová opatření
č. 28 – 32.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková,
Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan
Němec), 0 / 0.

Usnesení č. 150/16 bylo schváleno.
b) starostka předložila zastupitelům kalkulaci vodného na rok 2021, které zůstává ve stejné výši
jako v roce 2020, tj. 30 Kč/m3, pevná složka vodného 468 Kč/1 rok – uvedené ceny jsou bez
DPH.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje cenu vodného pro rok 2021
ve výši 30 Kč/m3, pevná složka vodného 468 Kč/1 rok – uvedené ceny jsou bez DPH.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková,
Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan
Němec), 0 / 0.

Usnesení č. 151/16 bylo schváleno.
c) zastupitelé byli seznámeni s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022-2024.
Hlasování: 12 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Tomáš Pavlásek, Jaromír Klika, Božena Janečková,
Pavel Kohout, Ing. Jan Bořuta, Jiří Brčák, Ing. Jan Svoboda, František Mazanec, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan
Němec), 0 / 0.

Usnesení č. 152/16 bylo schváleno.
d) zůstatky na účtech městyse k 15.10. jsou
na BÚ 18 032 837,96 Kč
na účtu fondů 4 360 601,23 Kč.
e) ing. Bořuta má dotaz k opravě silnice na Horní Bukovsko – starostka odpověděla, že tato akce
bude realizována společně s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ul. J. Koláře na poč. roku 2022.
Následnou opravu komunikace bude provádět SÚS.
f) P. Kohout navrhuje nechat na plánovanou revitalizaci náměstí zpracovat studii.
g) zastupitelé diskutovali o problému s parkováním před ZŠ u výjezdu z čp. 37.
h) ing. Němec navrhuje zpracovat přehled investičních akcí plánovaných na příští rok – bude sestavován návrh rozpočtu. Starostka přehled zpracuje a zastupitelům zašle k připomínkám.
i) ing. Svoboda navrhuje zamyslet se nad možností zasíťování obecních pozemků nad lokalitou Na
Padělkách. Starostka navrhuje toto zpracovat do zmíněné tabulky a nechť se zastupitelé vyjádří,
zda v tom spatřují prioritu.
j) p. Brčák má návrh k pokácení osazení zatáčky na Horním Bukovsku směrem z obce. Zatáčka je
nepřehledná a nebezpečná – p. Malecha uvedl, že situace je již v řešení.
k) starostka informovala, že byl dopracován odborný posudek na škodu způsobenou při zhotovení
původní místní komunikace v ul. Na Padělkách. Škoda byla vyčíslena na 5,4 mil. Kč a případem
se budou zabývat orgány Policie.
l) nástavba budovy ZŠ – bylo zveřejněno zadání VŘ pro výběr zhotovitele, doplňovaly se některé
skutečnosti, které byly vyžadovány ze strany poskytovatele dotace na akci. Termín realizace a
dokončení bude posunut do konce příštího roku.
9. Závěr
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast a v 18.50 hodin zasedání ukončila.
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Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 21.10.2020.
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Brčák

Božena Janečková
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