Obec Horní Bukovina
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bukovina
konaného dne 26. června 2019 od 17:00 hodin
USNESENÍ č. 45
Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem zápisu je určena paní Monika Konejlová, ověřovateli zápisu jsou pan Fišer
Jan a paní Baboráková Helena.
schválení programu
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 45
USNESENÍ č. 46
Zastupitelstvo obce Horní Bukovina schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2018
a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 46
USNESENÍ č. 47
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Schváleno USNESENÍ č. 47

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 48
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Schváleno USNESENÍ č. 48

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 49
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 6 ze dne 15.8.2018, ve kterém schválilo způsob výběru

zájemců o koupi pozemků s p.č.427/6, 427/18, 427/19 a 427/20 dle data a času přijetí žádosti
o koupi pozemku na obecní úřad Horní Bukovina, a schvaluje způsob výběru zájemců o koupi
pozemků s upřednostněním těch, kteří budou koupí pozemku řešit svoji bytovou situaci.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 49
USNESENÍ č. 50
pozemek č. 427/18
Na obecní úřad byla doručena jedna žádost o prodej obecního pozemku p. č. 427/18 v k.ú. Horní
Bukovina od pana Vrbíka Petra.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku panu Vrbíkovi, obecní úřad jej osloví a bude
připravena smlouva kupní.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6
Schváleno USNESENÍ č. 50

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 51
pozemek č. 427/6
O druhý a zároveň poslední obecní pozemek určený k prodeji s p. č. pozemku 427/6 v k.ú. Horní
Bukovina požádali dva zájemci:
1. Pan Dovol Martin a Zajícová Renata, kteří si tímto potřebují vyřešit svoji bytovou situaci
2. a pan Šíma Cyril.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku panu Dovolu Martinovi a Zajícové Renatě. Obecní úřad
zájemce osloví a bude připravena smlouva kupní.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Schváleno USNESENÍ č. 51

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 52
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo se společností Metrostav a.s. pro stavbu Splaškové
kanalizace v obci Horní Bukovina – III. etapa, která byla již podepsána starostou obce z důvodu
dodržení závazného termínu pro žádost o dotaci.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Schváleno USNESENÍ č. 52

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 53
Návrh plánovacích smluv – veřejně přístupná pozemní komunikace Horní Bukovina
Obec připravila návrh plánovací smlouvy o provedení stavby komunikace, ve které se zavazuje
stavitelům rodinných domů, že bude uskutečněna stavba komunikace na pozemcích vedoucích k jejich
pozemkům.
Návrh plánovacích smluv
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o provedení stavby – plánovací, na stavbu komunikace,
• pro manžele Renatu a Milana Zajícovi,
• pro manžele Romana Kočího a Renatu Kočovou Slavíkovou,
• pro pana Petra Vrbíka,
• pro pana Martina Dovola a paní Renatu Zajícovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Schváleno USNESENÍ č. 53

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 54
Návrh plánovacích smluv – veřejně přístupná pozemní komunikace Horní Bukovina
Obec připravila návrh plánovací smlouvy o provedení stavby komunikace, ve které se zavazuje
stavitelům rodinných domů, že bude uskutečněna stavba komunikace na pozemcích vedoucích k jejich
pozemkům.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o provedení stavby – plánovací, na stavbu komunikace, s tím

že ve smlouvě byl odsouhlasen zastupitelstvem podíl strany č. 2 ve výši 100.000,-- Kč,
• pro panaJaroslava Kindla,
• pro pana Jiřího Košťáka a paní Ing. Janu Kastnerovou,
• pro manžele Lubora a Miloslavu Loskotovi
• pro pana Jiřího Gautsche a paní Simonu Trpišovskou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 54
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USNESENÍ č. 55
Návrh dodatku nájemní smlouvy k areálu koupaliště
Zastupitelstvo obce neschválilo návrh dodatku nájemní smlouvy předložený panem Hasalou.

Výsledek hlasování:

Pro schválení: 1
Fišer Jan
NESCHVÁLENO USNESENÍ Č. 55

Proti schválení: 5

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 56
a) Zastupitelstvo obce schvaluje registraci obce ve Svazu měst a obcí České republiky.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 56 a)
b) Složení slibu nového zastupitele – pana ing. Stanislava Hejla
Po odstoupení z funkce zastupitelky, paní Hasalové Romany, nastoupí ze stejné
kandidátní listiny na uvolněné místo pan ing. Stanislav Hejl. Předsedající v souladu s § 69
odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Ing. Stanislava Hejla ke složení slibu.
Pan Hejl přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky a následně jej stvrdil vlastním podpisem na připraveném archu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 56 b)
Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva obce.
c) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Rypla Roberta o pokácení stromů, které
ohrožují budovu a blízké elektrické vedení v Dolní Bukovině s č.p. 50.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 56 c)
d) Pan Archalous Petr žádá o opravu přívodu vody do soukromých chatek v areálu
koupaliště.
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost pana Archalouse s tím, že obec nebude řešit
opravu soukromých staveb stojících na pozemku obce v areálu koupaliště. Pan Petr
Archalous bude písemně vyrozuměn.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti : 7
Zdrželi se : 0
NESCHVÁLENO USNESENÍ č. 56 d)

V Horní Bukovině dne 26.6.2019.

………………………….
starosta obce v. r.

……………………….
místostarostka obce v. r.

viz. zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2019.
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