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Zápis z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/3/2016  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka 

 
 
Počet členů ZO: 9 
Přítomni: Šidlová, Dušek, Maryška, Plaček, Niedermertl, Židuliaková, Štecher, Arafa, Šebela 
Omluveni: 0 
Občanů:  2 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Žádosti o dotace 2016 
4. Půjčky FRB 
5. Mikroregion Frýdlantsko – Nemocnice s.r.o. Frýdlant – žádost o dotaci na provoz 

AIA pro rok 2016,  Elektrárna Turow – dopad na ŽP 
6. Nákup, prodej, pronájem majetku obce 
7. Různé 
8. Diskuse 

 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Židuliaková ml. 
 

 Ověřovatelé zápisu: Hegrová, Pavlíková 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  –  Židuliaková 
členové –  Plaček, Maryška 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

  
Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 17/3/2016 od 16:00hod.  
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Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/12-2016 Schvaluje Zprávu č. 11/2016 o plnění usnesení a zprávy výborů. 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

2/12-2016 Schvaluje podání Žádosti o dotaci z rozpočtu LK  na rok 2016, oblast podpory 
Požární  ochrany – Podpora jednotek požární ochrany obcí LK 
Projekt č. 1 Doplnění mobilní výbavy výjezdového vozidla v celkové výši  48 155Kč, 
dotace 23 000Kč, spoluúčast obce 25 155Kč (hrazena z rozpočtu VJ SDH Bulovka) 
Projekt č. 2 Oprava a údržba cisternové požární stříkačky v celkové výši 59 390Kč, dotace 
29 390Kč, spoluúčast obce 30 000Kč (hrazena z rozpočtu  VJ SDH Bulovka) 
a zmocňuje starostku obce k podání a podpisu žádostí. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
   

3/12-2016 Revokuje bod usnesení č. 14/11-2016 – podání žádosti o dotaci z dotačního 
program LK –Program obnovy venkova na projekt Projektová dokumentace k výstavbě 
nové návsi s klidovou a zelenou zónou, z důvodu neinvestičního nákladu, který není 
předmětem dotace. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
4/12-2016 Schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního program LK –Program obnovy 

venkova na akci “Opravy místních komunikací”, podmínky dotace max. 300 000Kč, výše 
dotace 10% , spoluúčast obce 2 700 000Kč a zmocňuje starostku k podpisu žádosti. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
5/12-2016 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, 

žadatel B.Z., Bulovka 300, za těchto podmínek: měsíční splátky  1.000,- Kč, ručení movité 
věci uvedené v žádosti a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy o půjčce dle 
stanovených podmínek. 

Pro: 9 
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Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 

 
6/12-2016 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, 

žadatel V.Z., Bulovka 300, za těchto podmínek: měsíční splátky  1.000,- Kč, ručení movité 
věci uvedené v žádosti a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy o půjčce dle 
stanovených podmínek. 

 Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
7/12-2016 Bere na vědomí dopis ze dne 1/2/2016 Nemocnice Frýdlant s.r.o. městu 

Frýdlant, resp. DSO Mikroregion Frýdlantsko o plánovaném zajištění zdravotní péče, 
včetně modelového výpočtu financování nákladů na stálou akutní ambulantní péči 
Rozšířené lékařské pohotovostní služby nahrazující Akutní interní ambulanci, informaci o  
ztrátovosti provozu akutní ambulantní péče pro Nemocnici Frýdlant s.r.o.  a podmínku 
zajištění provozu  RLPS pouze inkasováním „vyrovnávací platby“ od LK a DSO Mikroregion 
Frýdlantsko ve výši  cca 3,5 mil. Kč dle přílohy č. 2 dopisu 
 

8/12-2016  Bere na vědomí informaci LK o posílení Rychlé záchranné služby ve Frýdlantě 
o další sanitku s posádkou od 1/3/2016 financované LK 
 

9/12-2016 Souhlasí s poskytnutím dalšího „příspěvku“ na financování ztráty soukromé 
firmě EUC a.s., jako provozovateli Nemocnice Frýdlant s.r.o. blíže neuvedenou formou. 
Konkrétní výše a forma „příspěvku“  musí být schválena samostatným usnesením ZO. 

Pro: 0 
Proti: 9 
Zdržel se: 0 
Neschváleno 
 
10/12-2016 Bere na vědomí dopis ze dne 22/2/2016 MŽP – odboru posuzování vlivů na ŽP 

o Možnosti zaslání připomínek k integrovanému povolování zařízení v Polsku (rozšíření 
elektrárny Turow) a zaslání připomínek KULK, FVS a.s. a obce Višňová 

 
11/12-2016 Schvaluje prodej požárního vozidla Avia A31 K/4 r.v. 1983 za cenu  12 000Kč, 

žadatel Obec Krásný Les, za cenu 12 000Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní 
smlouvy s obcí Krásný Les, IČ 00672009 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
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12/12-2016 Schvaluje záměr na prodej p.p.č. 2767/2, 2778/1 k.ú. Bulovka, žadatel: Lesy 
České republiky, IČ 42196451 za následujících podmínek: za  cenu dle znaleckého 
posudku, který hradí žadatel, správní poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy, 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, kterou uhradí 
žadatel, za podmínky vložení věcného břemene chůze s jízdy. 

Pro: 8 
Proti:0  
Zdržel se: 1 Štecher 
Schváleno 
 
13/12-2016 Schvaluje záměr na prodej p.p.č. 2775/1 k.ú. Bulovka, žadatel: Lesy České 

republiky, IČ 42196451 za následujících podmínek: za  cenu dle znaleckého posudku, 
který hradí žadatel, správní poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy, poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí, kterou uhradí žadatel, za 
podmínky vložení věcného břemene chůze a jízdy. 

Pro: 6 
Proti:2 Dušek, Štecher 
Zdržel se:1 Šidlová 
Schváleno 
 
14/12-2016  
 Schvaluje záměr na pacht p.p.č. 1201 k.ú. Dolní Oldřiš, žadatel: Ing. Jan Chytil, Statek 
Dolní Oldřiš za následujících podmínek: min. cena  5000 Kč/ha/rok, smlouva na dobu určitou 
5 let,  kritéria hodnocení: dle nejvyšší nabídky. 
Pro: 5 Štecher, Dušek, Šebela, Niedermertl, Židuliaková 
Proti:2 Šidlová, Plaček 
Zdržel se: 2 Arafa, Maryška 
Schváleno 
 
15/12-2016 Schvaluje Smlouvu o zajištění vystoupení mezi obcí Bulovka a Agenturou 

Radost, IČ73008907 na částku 23 000Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
16/12-2016 Schvaluje vyhlášení nabídkového řízení na nájemníka bytu v budově č.p. 90 

Arnoltice, velikost bytu 2+1,  výměra 64m2, nájemné 50Kč/1m2 podlahové plochy,  záloha 
na vytápění 1.000,-Kč/měs., záloha na vodné 500,-Kč/měs., záloha na čištění komínu a 
likvidaci odpadní vody 100,-Kč/měs., záloha na  vybavovací předměty 180,-Kč/měs., 
složení kauce ve výši 3násobku měsíčního nájemného před podpisem smlouvy, doložení 
schopnosti řádně a včas hradit nájemné a poskytované služby, preference uzavření 
smlouvy s nájemce s trvalým pobytem na území obce, uhrazení všech místních poplatků 
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v obci, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodlužování 
smlouvy. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
17/12-2016 
Schvaluje komisi pro výběr nájemníka v budově č.p.90 Arnoltice ve složení: Pavlíková, 
Niedermertl, Šebela. 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
18/12-2016 
Schvaluje nákup lesních sazenic do maximální výše 30000,-Kč. 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
 
 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 17.03.2015 v 17:08 hod. 
 
Zapsala: Anna Židuliaková ml. 
 
Originál zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce ze  dne 17/3/2016 je založen na Obecním 
úřadě v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 21/3/2016 
 
 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                      Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 
 


