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Zápis z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 11/2/2016  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka 

 
 
Počet členů ZO: 5 
Přítomni: Šidlová, Dušek, Maryška, Plaček, Niedermertl, Židuliaková, Štecher, Arafa od 16:02 hod., 
Šebela od 16:09 hod. 
Omluveni: 0 
Občanů:  od 17:15 hod. 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Rozpočtová změna č. 1/2016 
4. Výběrová řízení 
5. Žádosti o dotace - DOPLNĚNO 
6. Mikroregion Frýdlantsko  
7. FVS   
8. Nákup, prodej, pronájem majetku obce 
9. Různé 
10. Diskuse 

 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Židuliaková ml. 
 

 Ověřovatelé zápisu: Štecher, Dušek 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  –  Židuliaková 
členové –  Plaček, Maryška 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 11/2/2016 od 16:00hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 
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1/11-2016 Schvaluje Zprávu č. 10/2016 o plnění usnesení a zprávy výborů. 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

2/11-2016 Schvaluje Plán činnosti kontrolního a finančního výboru a SPOZu na rok 2016 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
   

3/11-2016 Bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 5/2015 ze dne 31/12/2015 ve výši 
579 082,23Kč na straně výdajů, rozdíl je čerpán z rezervy let minulých, konečná výše rozpočtu 
k 31/12/2015 je 17 310 836Kč na straně příjmů a 17 552 325Kč na straně výdajů, viz příloha č. 1. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 

 
4/11-2016 Schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016 ve výši 1 794 169Kč na straně výdajů a 

80 000Kč na straně příjmů, rozdíl ve výši  1 714 169Kč je čerpán z rezervy let minulých, nová výše 
rozpočtu obce je 13 169 669Kč na straně výdajů a 11 455 500Kč na straně příjmů dle přílohy č.2 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 

 

5/11-2016 Schvaluje vyhlášení  výběrového řízení akce dodavatele  ‘’Nákup a instalace 

dopravního značení v obci Bulovka a Dolní Oldřiš”na instalaci dopravního značení dle 
Pasportu dopravního značení,  kritérium hodnocení: nejnižší cena za nákup a instalaci 
dopravního značení dle Pasportu dopravního značení, forma: poptávkové řízení. 

 Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
6/11-2016 Schvaluje komisi pro výběr dodavatele “ Nákup a instalace dopravního značení v obci 

Bulovka a Dolní Oldřiš” ve složení: Dušek, Štecher, Šebela. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

7/11-2016 Schvaluje vyhlášení výběrového řízení akce: Oprava místních komunikací, podmínky 
výběrového řízení: opravy místních komunikací v následujícím pořadí a doporučenými povrchy: 1. 
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komunikace Štemberk 2 - balená, 2. komunikace Hřbitov Bulovka - balená, 3. komunikace od čp. 
134 Bulovka k čp.236 Bulovka - balená,  4. od krajské komunikace vedoucí k če. 9 Bulovka a dále 
vedoucí k čp. 310 Bulovka - penetrace, 5. komunikace Arnoltice kolem kostela v (místním 
značení) kolem Muchy a dále k Volejníkům – balená, 6. komunikace v (místním značení) 
Podhorský - Fako - penetrace , max. výše celkové zakázky opravy je  3 000 000Kč včetně DPH. 
Kritéria hodnocení:  nejnižší cena za opravy výše specifikovaných úseků v určeném pořadí, forma: 
otevřené poptávkové řízení. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
8/11-2016 Schvaluje komisi pro výběr dodavatele “Oprava místních komunikací” ve složení:  

Štecher, Niedermertl, Maryška 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
9/11-2016 Pověřuje starostku obce k podání výpovědi stávající pojistné smlouvy u ČSOB 

Pojišťovny do 30/4/2016 a k provedení výběrového řízení na dodavatele pojištění veškerého 
majetku obce a odpovědnosti formou poptávkového řízení a zpracování nabídek pojišťoven 
firmou Chytrý Honza a.s., IČ: 29048770,   hodnotící kritéria a váhy hodnocení:  cena 40%, 
spoluúčast 20%, výše plnění 40%. 

Pro: 9 
Proti:0  
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

10/11-2016 Schvaluje nákup propagačního materiálu (trička, pohlednice atd.)  na oslavy 
670. výročí založení obce ve výši  max. 80 000Kč. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

11/11-2016 Schvaluje opravu automobilu Renault Kangoo ve výši max. 45 000Kč. 
Dodavatel Pavel Šantroch, IČ 88767132 a bere na vědomí informaci o nutnosti pořízení 
nového/ojetého obecního automobilu v letošním nebo v příštím roce. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

12/11-2016 Schvaluje pořízení nových internetových stránek obce, resp. nového prostředí 
stránek www.obecbulovka.cz za částku max. 25 000Kč. 

Pro: 9 

http://www.obecbulovka.cz/
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Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
13/11-2016 Schvaluje podání 

1. Žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o 
zaměstnání u ÚP Liberec pro 2 uchazeče a zmocňuje starostku k podpisu žádosti. 

2. Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 
k umístění uchazečů o zaměstnání na rok 2016 – 17 – na pozici koordinátor u ÚP Liberec 
pro 1 uchazeče a zmocňuje starostku k podpisu žádosti. 

Bere na vědomí: dodatek ke stávající smlouvy s ÚP Liberec prodlužující trvání  3 pracovních 
míst na  12 měsíců, tj. do 28/2/2017,  podání Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na rok 2016 
– 17 v únoru 2016 na 6 pracovních míst a Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na rok 2016 
– 17 v květnu  2016 na 3 pracovní místa. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
14/11-2016 Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního program LK –Program obnovy venkova 

na akci “Projektová dokumentace k výstavbě nové návsi s klidovou a zelenou zónou”, podmínky 
dotace max. 300 000Kč, výše dotace 50%  a zmocňuje starostku k podpisu žádosti. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
15/11-2016 Bere na vědomí nepodání žádostí o dotace  v termínu 03/2016 na akce: Zateplení 

budovy, rekonstrukce kotelny a výměny zdroje tepla pro budovu společenského sálu, TU 
ARNOLTICE a Arnoltice  131 z důvodu nízké sazby dotace (40%) a zároveň neuzavření smluv o na 
zpracování žádosti s firmou Dotace Snadno s.r.o. IČ 03638600 a revokuje usnesení č. 8,9,10/07-
2015.  Případné další  podání žádostí na výše uvedené akce bude předmětem dalšího jednání ZO 
po vypsání vhodného dotačního titulu. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
16/11-2016 Schvaluje doplnění Ceníku služeb OÚ Bulovka o položku Cena štěpky 150Kč/ prost. 

Metr, cena štěpkování vlastního materiálu 450Kč/hodina ceny jsou platné pro místní obyvatele. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
17/11-2016 Bere na vědomí Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Frýdlantsko na rok 2016  
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Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
18/11-2016 Bere na vědomí program jednání Valné hromady FVS a.s. dne 1/3/2016 a námitku 

obce Habartice k programu jednání VH ze dne 28/1/2016 a  pověřuje svého zástupce – starostku 
obce k nesouhlasnému hlasování k bodu 3.  dle námitky obce Habartice do vypořádání námitky. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
19/11-2016 Schvaluje podání  Žádost o bezúplatný převod části p.p.č. 709/2 k.ú. Arnoltice v 

majetku SPU (Státní pozemkový úřad) do majetku obce Bulovka z důvodu zachovaní přístupové 
cesty k nemovitostem, pověřuje starostku obce k vyhotovení geometrického vytýčení dle návrhu 
SPU  a pověřuje starostku  k podpisu Žádosti a Smlouvy o bezúplatném převodu části p.p.č. 709/2 
k.ú. Arnoltice  mezi obcí Bulovka a SPU. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
20/11-2016 Schvaluje vyhlášení záměru na prodej požárního vozidla Avia za cenu  12 000Kč, 

žadatel Obec Krásný Les, hodnotící kritéria: za cenu dle nejvyšší nabídky a zmocňuje starostku 
obce k podpisu Kupní smlouvy se zájemcem s nejvyšší navrženou cenou. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
21/11-2016 Ukládá předsedům dobrovolných organizací a výborů předložit zprávu o činnosti a 

čerpání rozpočtu za rok 2015  do 31/3/2016. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
22/11-2016 Bere na vědomí Výzvu k uplatnění stanovisek, požadavků a podnětů na obsah ÚP 

obce Bulovka – k návrhu zadání ÚP vydanou pořizovatelem MěÚ Frýdlant. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
23/11-2016 Bere na vědomí Žádost Krajské komise značení LK ze dne 4/1/2016 a souhlasí 

s průchodem turistické hipotrasy přes p.p.č. 2945/1, 2939, 2693 vše k.ú. Bulovka, nesouhlasí 
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s průchodem turistické hipotrasy přes p.p.č. 2910/1 a pověřuje starostku obce zasláním vyjádření 
k žádosti. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
  
24/11-2016  Schvaluje inventarizační zprávu za rok 2015 a zprávu likvidační komise. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
25/11-2016  Bere na vědomí rezignaci členů SPOZ p. Kopáčkové a p. Kočišové, schvaluje nové 
členy SPOZ doplněné o p. Davidovou Jiřinu, p. Polákovou Marii a p. Kolesovou Janu v počtu 10 členů. 
Pro:9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
26/11-2016 Schvaluje komisy na akci  pojištění majetku a odpovědnosti  Obce Bulovka Židuliaková, 
Arafa, Plaček. 
Pro:9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 11.02.2015 v 17:55 hod. 
 
Zapsala: Anna Židuliaková ml. 
 
 
Originál zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce ze  dne 11/2/2016 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 12/2/2016 
 
 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                         Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 
 


