OBEC BULOVKA
Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 12/11/2019
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce
Počet členů ZO: 9
Přítomni: Šidlová, Arafa, Macháček, Kořínek, Dušek, Maryška, Štecher, Niedermertl, Šebela
Omluveni:
Občanů: 1
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. schválení programu
3. Plán investic 2020 - 2022
4. Návrh rozpočtu obce Bulovka na rok 2020
5. Návrh na Rozpočtový výhled obce Bulovka 2021 – 2024
6. Návrh rozpočtu Základní a Mateřské školy na rok 2020
7. Návrh na Rozpočtový výhled Základní a Mateřské školy 2021 – 2024
8. Žádosti o individuální dotace na rok 2020
9. Návrh rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2020
10. Dopravní obslužnost
11. Operační plán zimní údržby 2019-2020
12. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
13. Veřejná zakázka – Výběrové řízení na dodavatele svozu odpadů na rok 2020 – 2022
14. FVS a.s.
15. Prodej, nákup, věcná břemena, pronájem
16. Různé
17. Diskuse
18. Návrh na udělení mimořádné odměny starostce obce
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno


Zapisovatelem byla určena: Petra Potočová



Ověřovatelé zápisu: Kořínek, Šebela
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno



Návrhová komise:
předseda - Arafa
členové – Maryška, Macháček
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Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 12/11/2019 od 16:00 hod.
Zastupitelstvo obce po projednání:

1/11-2019

Schvaluje Zprávu č. 10/2019 o plnění usnesení a zprávy výborů a komisí

Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno

2/11-2019

Schvaluje Plán investic dle přílohy č. 1

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

3/11-2019

Schvaluje zařazení následujících položek do rozpočtu obce na rok 2020 pro
dobrovolné složky obce, příspěvkové organizace obce a zájmové organizace.
SDH Bulovka
ve výši 253 000Kč na činnost a provoz VJ a provoz budovy
TJ Sokol Bulovka
ve výši 209 000Kč na provoz budovy a sportovního areálu
OS Amaro Suno Feder Dživipen
ve výši 19 000Kč na provoz nízkoprahového centra
Mateřská a Základní škola Bulovka
ve výši 710 000Kč na provoz zařízení
SPOZ
ve výši 186 000Kč, z toho na straně výdajů ve výši 201 000Kč
a na straně příjmů a ve výši 15 000Kč
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dušek, Arafa, -střet zájmů
Schváleno

4/11-2019

Schvaluje návrh Rozpočtu obce Bulovka na rok 2020 dle přílohy č. 2

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

5/11-2019

Schvaluje návrh Rozpočtového výhledu obce Bulovka 2021 – 2024 dle přílohy č. 3

Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
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Schváleno

6/11-2019

Schvaluje návrh Rozpočtu Základní a Mateřské školy Bulovka na rok 2020 dle přílohy

č.4
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Arafa – střet zájmů
Schváleno

7/11-2019

Schvaluje návrh Rozpočtového výhledu Základní a Mateřské školy Bulovka 2021 –
2024 dle přílohy č. 5
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Arafa – střet zájmů
Schváleno

8/11-2019

Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bulovka mezi obcí Bulovka a TJ Sokol Bulovka na částku 50 000Kč a zmocňuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Dušek – střet zájmů
Schváleno

9/11-2019

Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č.2/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bulovka mezi obcí Bulovka a SDH Bulovka na částku 50 000Kč a zmocňuje starostku obce k
podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Dušek – střet zájmů
Schváleno

10/11-2019

Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bulovka mezi obcí Bulovka a OS Amaro Suno Feder Dživipen na částku 50 000Kč a
zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.

Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno
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11/11-2019

Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Bulovka mezi obcí Bulovka a OS Pastviny Bulovka na částku 50 000Kč a zmocňuje starostku
obce k podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Niedermertl – střet zájmů
Schváleno

12/11-2019

Bere na vědomí Návrh Rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko na rok 2020

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

13/11-2019

schvaluje znění aktualizovaných stanov Mikroregionu Frýdlantsko dle předloženého
materiálu a pověřuje starostu obce jejich podpisem.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

14/11-2019

Schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období 2020 – 2023, číslo smlouvy OLP/2920/2019 a zmocňuje starostku obce k podpisu.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

15/11-2019

Schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období 2020 – 2023, číslo smlouvy OLP/4014/2019 a zmocňuje starostku obce k podpisu.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

16/11-2019

Schvaluje Operační plán zimní údržby.

Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

17/11-2019

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění zimní údržby v Arnolticích s firmou
Uhelné sklady Arnoltice, IČ 28722485 za cenu 670Kč/hod za traktor s pluhem včetně DPH a
zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
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Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

18/11-2019

Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění zimní údržby v Dolní Oldřiši s firmou
Dolpek a.s., IČ 27063003 za cenu 650Kč/mth včetně DPH za traktor s šípovým pluhem a zmocňuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

19/11-2019

Schvaluje OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bulovka.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno

20/11-2019

Bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise na akci „Výběrové řízení na
dodavatele svozu odpadů na období 2020 – 2022“ a schvaluje uzavření Smlouvy s uchazečem FCC
Česká republika spol. s r.o. IČ 45809712 a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno

21/11-2019

Bere na vědomí informaci FVS a.s. o plánu investic a oprav na vodovodu v Arnolticích
a o navržení oprav a investic na vodárenském majetku v držení obce v roce 2020 ze strany
provozovatele FVS a.s .
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno

22/11-2019

Ukládá starostce obce předložit FVS a.s. návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu –
technické zařízení – Vodovod Bulovka z 15/2/2007 o změně čl. X výše uvedené smlouvy, který
bude nově znít: „Nájemce se zavazuje platit za pronajatá zařízení vzájemné dohodnuté roční
nájemné ve výši 50 000Kč/rok. Nájemné bude placeno 1x ročně na základě pronajímatelem
vystavené faktury ke dni 1. února běžného roku s dobou splatnosti 15 dní.“ a zmocňuje starostku
obce k podpisu výše uvedenému dodatku č. 2 smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno
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23/11-2019

Revokuje usnesení č. 7/10-2019 z důvodu odstoupení vítěze nabídkového řízení.

Pro: 9
Proti:0
Zdržel se:0
Schváleno

24/11-2019

Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro výběr nájemníka bytové jednotky v domě
č.p. 10 Bulovka dle příloha č. a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s uchazečem nabídka č. 1 na
dobu určitou 1 roku s možností prodloužení nájemní smlouvy formou dodatku před koncem
nájemní smlouvy, avšak max. 3 po sobě jdoucí roky a zmocňuje starostku obce k podpisu
nájemní smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno

25/11-2019

Bere na vědomí Zprávu z jednání komise pro výběr pachtýře dle záměru na pacht ze
dne 21/10/2019 na základě usnesení ZO č. 12/10-2019 a ukládá starostce obce záměr na pacht
opakovat v plném rozsahu z důvodu zmatečnosti a neúplnosti nabídek uchazečů.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

26/11-2019

Bere na vědomí Zprávu z jednání komise pro výběr pachtýře dle záměru na pacht ze
dne 21/10/2019 na základě usnesení ZO č. 13/10-2019 a ukládá starostce obce záměr na pacht
opakovat v plném rozsahu z důvodu zmatečnosti a neúplnosti nabídek uchazečů.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

27/11-2019

Schvaluje fakturu č. 319001014 firmy Pavel Novotný IČ07871031 na částku 30 915,50
Kč za opravy úpravy krajnic komunikací.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

28/11-2019

schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti IT mezi obcí Bulovka IČ 00262692 a
René Pacholík IČ69398585 a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené smlouvy.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno
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29/11-2019

bere na vědomí žádost nájemnice M.J. o revizi vyúčtování služeb a snížení částky za
vodné, s vyúčtováním obce souhlasí a doporučuje vyhovět žádosti o splátkový kalendář.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

30/11-2019

bere na vědomí informaci o Rekonstrukci sítě NN vrchní vedení za kabelové v obci
Bulovka, realizace akce 2022 -2024 a ukládá starostce obce zjistit rozpočet na náklady úpravy
vedení veřejného osvětlení v uvedeném úseku.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

31/11-2019

bere na vědomí žádost Policie ČR informaci o možnosti krátkodobého ubytování
nových policistů a souhlasí s krátkodobým pronájmem „nouzového bytu“ v budově OÚ Bulovka
s podmínkou nutnosti sdílení bytu v případě krizové situace.
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno

32/11-2019

schvaluje záměr na prodej p.p.č. 1283 a 1279/2 k.ú. Dolní Oldřiš dle vytyčovacího
návrhu (příloha č.7 ), podmínky prodeje: vybudování nové přístupové cesty k p.p.č. 1072, k.ú.
Dolní Oldřiš, cena dle znaleckého posudku, který hradí žadatel, úhrada za vklad do katastru,
1000Kč za vypracování Kupní smlouvy, daň z nabytí nemovitosti hradí žadatel
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Schváleno
33/11-2019
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněné starostce obce dle §76 zákona o
obcích ve výši dvounásobku nejvyšší měsíční odměny za flexibilní plnění významných úkolů
nad rámec pracovních povinností.
Pro: 6
Proti:1
Zdržel se: 2
Šidlová – střet zájmů
Schváleno
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Zasedání ZO bylo ukončeno 12/11/2019 v 17:28hod.
Zapsala: Petra Potočová

Originál zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce z 12/11/2019 je založen na Obecním úřadě
v Bulovce.
V Bulovce dne 13/11/2019

___________________________
Vojtěch Niedermertl v.r.
Místostarosta

______________________________
Romana Šidlová v.r.
starostka obce
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