Obec Horní Bukovina
ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bukovina
konaného v restauraci Podbukovina dne 14. dubna 2018 od 13:30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni:

Neomluveni:

Zapisovatel: Romana Hasalová

Program jednání:
1. Zahájení a kontrola zápisu z jednání zastupitelstva z 24.2.2018
2. Vymáhání pohledávek
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Různé

K jednotlivým bodům programu:
k bodu 1:
Zasedání řídil starosta obce, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce, přítomnost všech členů a prohlásil
zastupitelstvo obce za usnášeníschopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se - členů
proti návrhu - členů
Program zasedání zastupitelstva byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jan Fišer
Karel Kuntoš
Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se - členů
proti návrhu - členů
Návrh byl schválen.
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Starosta obce sdělil přítomným, že zápis ze 24.2.2018 byl zvolenými ověřovateli ověřen a
založen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Nebyly proti němu vzneseny žádné námitky.
Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se - členů
proti návrhu - členů
Návrh byl schválen.

k bodu 2:
Zastupitelstvo odsouhlasilo odpis pohledávek, z místních poplatků za likvidaci komunálního
odpadu ve výši 16.800,- Kč a pohledávek ze psů v výši 150,- Kč, starších 3 let (za roky 2012,
2013, 2014).
Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se - členů
proti návrhu - členů
Návrh byl schválen.

k bodu 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasování: pro návrh 6 členů
zdrželo se - členů
proti návrhu - členů
Návrh byl schválen.

4. různé:
a)

Zastupitelstvo obce přijalo žádost společnosti LOVI, z.s. o finanční příspěvek na
benefiční akci „Bukovina bez bariér“, která se bude konat dne 19.5.2018 v areálu
koupaliště v Dolní Bukovině. Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar společnosti
LOVI, z.s. ve výši 15.000,- Kč.

Hlasování:

pro
zdrželo se
proti
Návrh byl schválen.

b)

6 členů
- členů
- členů

Obecní úřad přijal několik žádostí od občanů o udělení výjimky z doby nočního
klidu v Obecně závazné vyhlášce č. 2 / 2017 - O nočním klidu.
Obecní úřad nemá kompetence udělovat výjimky z doby nočního klidu pro případ
soukromých oslav, protože by tak činil v rozporu se zákonem. Tyto žádosti tedy
zastupitelstvo obce zamítá.

Hlasování:

pro
- členů
zdrželo se - členů
proti
6 členů
Návrh byl zamítnut.
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c)

Obecní úřad přijal žádost na odkup části pozemku p. č. 618 od pana Prokopa.
Zastupitelstvo obce tuto žádost bere na vědomí a bude se jí zabývat až po vybudování
III. etapy kanalizace.

Hlasování:

pro
zdrželo se
proti
Návrh byl schválen.

d)

Zastupitelstvo přijalo žádost pana Hasaly o výměnu odpočtových hodin u pana
Jaroslava Riečana v buňce v areálu koupaliště. Zastupitelstvo obce souhlasí.

Hlasování:

pro
zdržel se
proti
Návrh byl schválen.

e)

pro
zdržel se
proti
Návrh byl schválen.

pro
zdrželo se
proti
Návrh byl schválen.

6 členů
- členů
- členů

Pan Kadeřábek vznesl námitku na odstavená nepojízdná auta před domem pana
Mlejnka – zastupitelstvo upozorní pana Mlejnka, aby tyto vozy odstranil.

Hlasování:

pro
zdrželo se
proti
Návrh byl schválen.

h)

5 členů
1 člen
- členů

Pan Kadeřábek, pan Horáček a paní Baboráková se dotazují na provoz místní
hospůdky v Dolní Bukovině. Pan Horáček projevuje zájem o její nájem v letních
měsících, kdy již bude ukončen současný nájemní vztah s paní Hradiskou Jaroslavou.
Zastupitelstvo se bez výhrad dohodlo, že se pan Horáček dostaví dne 18.4.2018
v úředních hodinách na obecní úřad a domluví se zastupiteli podmínky nájemní
smlouvy.

Hlasování:

g)

5 členů
1 člen
- členů

Obecní úřad přijal od pana Hasaly žádost o finanční podporu (deset až patnáct tisíc
korun) na vybavení do kiosku v podpalubí a přemístění dřevěné terasy kiosku od
Zábrdky ke kiosku v podpalubí. Zastupitelstvo souhlasí.

Hlasování:

f)

6 členů
- členů
- členů

6 členů
- členů
- členů

Pan Beran požádal o zkultivování louky po odložených dřevěných kládách za
hospůdkou. Zastupitelstvo bere na vědomí.

Hlasování:

pro
zdrželo se
proti

6 členů
- členů
- členů
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Zastupitelstvo bere na vědomí.
i)

Pan Beran vznesl námitku o nepořádku kolem kontejneru na směsný komunální
odpad v Dolní Bukovině. Navrhuje kolem něj vystavět zeď nebo vysázet živý plot.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Hlasování:

pro
6 členů
zdrželo se - členů
proti
- členů
Zastupitelstvo bere na vědomí.

j)

Zastupitelstvo se shodlo na pokácení smrku před hospodou v Dolní Bukovině
z důvodu bezpečnosti a jeho příliš velikého vzrůstu. Vysadí se nový, ne malého
vzrůstu. Taktéž se vysadí nový strom ke kapli v Horní Bukovině.

Hlasování:

pro
zdrželo se
proti
Návrh byl schválen.

6 členů
- členů
- členů

Součástí tohoto zápisu jsou přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva obce
2. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
V Horní Bukovině dne 14.4.2018.

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatel:

Starosta obce:
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