Obec Horní Bukovina
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bukovina
konaného dne 20. listopadu 2019 od 17:00 hodin

USNESENÍ č. 71
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: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Schváleno USNESENÍ č. 71
USNESENÍ č. 72
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022

Zastupitelstvo obce Horní Bukovina schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2020 – 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
USNESENÍ č. 72
USNESENÍ č. 73
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 73

Pro: 7

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 74
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Středočeský kraj
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v
maximální výši 444 087 Kč na projekt Dostavba kanalizace v místní části obce Horní Bukovina.

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 74

Pro: 7

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 75
Smlouva kupní – p. Vrbík a pí Bělohubá
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku č. 427/18 panu Petru Vrbíkovi a
paní Marcele Bělohubé.

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 75

Pro: 7

Proti : 0
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Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 76
Smlouva kupní – p. Dovol a sl. Zajícová
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o prodeji pozemku č. 427/6 panu Martinu Dovolovi
a slečně Renatě Zajícové.

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 76

Pro: 7

Proti : 0

Zdrželi se : 0

Obecně závazné vyhlášky obce platné od roku 2020

USNESENÍ č. 77
Obecně závazná vyhláška obce Horní Bukovina č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Horní Bukovina č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů platnou od 1.1.2020, která zruší obecně závaznou vyhlášku obce č. 01/2003 o
místních poplatcích ze dne 11.12.2003 (její platnost vyprší dne 31.12.2019).

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 77

Pro: 7

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 78
Obecně závazná vyhláška obce Horní Bukovina č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Horní Bukovina č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce platnou od 1.1.2020, která zruší obecně závaznou
vyhlášku obce č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (její platnost vyprší dne
31.12.2019).
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
USNESENÍ č. 78
USNESENÍ č. 79
Výše stočného na rok 2020
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zvýšení ceny stočného od 1.1.2020 ve výši 38,- Kč bez DPH (cena
včetně DPH 43,70 / 1m³)

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 79

Pro: 7

Proti : 0

Zdrželi se : 0

různé:
USNESENÍ č. 80
a)
Smlouva o zřízení věcného břemene – Povodí Labe, státní podnik
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – splašková kanalizace - III. etapa.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
USNESENÍ č. 80

USNESENÍ č. 81
b)
Pořízení tepelného čerpadla - hospoda
Zastupitelstvo obce porovnalo 3 varianty návrhu a cenové nabídky od tří firem pro dodání a
montáž klimatizační jednotky do budovy občanské vybavenosti, Dolní Bukovina čp.42.
Klimatizační jednotka bude sloužit pro temperování obecní budovy.
1.
TRAMONTA KLIMA s.r.o.
2.
STRING ELEKTRO s.r.o.
3.
REKVALA s.r.o.
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Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od společnosti TRAMONTA KLIMA s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
USNESENÍ č. 81

USNESENÍ č. 82
c)
nabídka pozemku ke koupi
Zastupitelstvo projednalo nabídku ke koupi pozemku p. č. 207/25 v k.ú. Vicmanov. Zastupitelstvo
obce nemá o tento pozemek zájem a neschvaluje zakoupení výše uvedeného pozemku.

Výsledek hlasování:
USNESENÍ č. 82

Pro: 7

Proti : 0

Zdrželi se : 0

USNESENÍ č. 83
d) E.ON Energie a.s.
Obecní úřad obdržel nabídku na změnu dodavatele energií od společnosti E.ON Energie a.s..
Zároveň byla zpravována i cenová kalkulace na některá odběrná místa, která neukázala
výrazné snížení nákladů. Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu dodavatele energií, a obec
tímto zůstává u dodavatele ČEZ ESCO, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti : 0
Zdrželi se : 0
USNESENÍ č. 83
USNESENÍ č. 84
e) Navýšení nákladů při výstavbě kanalizace – III. etapa
Zastupitelstvo obce Horní Bukovina schvaluje, po analýze a vyhodnocení, návrh změnového
listu stavitelem Metrostav a.s. ke stavbě kanalizace v obci Horní Bukovina - III. etapa.
Výsledek hlasování:
Pro: 4
Proti : 0
Zdrželi se : 3
USNESENÍ č. 84
Baboráková, Müller, Juranková
f) Žádost manželů Nepovím k vyzvání nájemce koupaliště k odstranění kamerového
systému na veřejném prostranství koupaliště
Nájemce koupaliště nainstaloval v areálu kamerový systém bez vědomí a souhlasu majitele
areálu – tedy obce.
Obecní úřad vyzve nájemce koupaliště k bezodkladnému ukončení monitorování pozemků ve
vlastnictví obce (veřejného prostoru na koupališti) a případně dalších prostor kamerovým
systémem.
USNESENÍ č. 85
g) Zastupitelstvo obce projednalo umístění betonových panelů – betonových překážek na
místní komunikaci na koupališti nájemcem koupaliště panem Hasalou s tím, že bude
vyzván k odstranění těchto překážek a bude zahájeno správní řízení na odstranění dle
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Obec má možnost za umístění pevné překážky uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo v případě neodstranění překážek udělení pokuty ve
výši 50.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti : 0
Zdrželi se : 1 Fišer Jan
USNESENÍ č. 85
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V Horní Bukovině dne 20.11.2019.

…………………………...
Radovan Beran v.r.
starosta

……………………….….
Helena Baboráková v.r.
místostarostka

viz. zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.11.2019.
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