
                 OBEC  BULOVKA 
 

1 

 

   

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ Bulovka 

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

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Závěrečný účet, Hospodářský výsledek a Účetní závěrka obce Bulovka za rok 2014, 
4. Závěrečný účet, Hospodářský výsledek a Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bulovka za rok 

2014 
5. Protipovodňová analýza – Žádosti o vyjádření stanoviska vlastníka 
6. Výběrová řízení – Dětské hřiště ZŠ  a MŠ Bulovka, Dodavatel svozu odpadů, 

Svážíme bioodpad  
7. FVS 
8. Plán dopravní obslužnosti 
9. Prodej, pronájem 
10. Různé 
11. diskuse 

 
Pro: 6  
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byl určen:  Maryška 
 

 Ověřovatelé zápisu: Štecher, Dušek 
Pro: 6 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  –  Arafa 
členové –  Šebela, Dušek 
Pro: 6 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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 Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 16/6/2015 od 16:00 hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

 
1/06-2015 Schvaluje Zprávu č. 5/2015 o plnění usnesení z 29/4/2015 a zprávy výborů. 
Pro: 7  
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
2/06-2015 Schvaluje hlasování Per rollam č.4/2015 ze dne 11/5/2015: ZO schvaluje nákup 

zámkové dlažby dle cenové nabídky ve výši 42 000Kč + vratná záloha za palety na úpravu prostor 
u objektu seniorských bytů. Pro : 9,  Proti: 0, Zdržel se: 0 a bere na vědomí fakturu č. 20150360 
v celkové výši 52 520Kč, z toho 6 250Kč vratná záloha za euro palety, opotřebení palet 875Kč, 
doprava a složení 4235Kč, zboží 42 035Kč vše včetně DPH. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
3/06-2015 Schvaluje hlasování per rollam č. 5/2015ze dne 20/5/2015: ZO bere na vědomí 

Protokol hodnotící komise pro akci Dětské hřiště ZŠ a MŠ Bulovka, schvaluje následující pořadí 
nabídek: 1. místo nabídka č. 2 – Tewiko sytems IČ 25472887 nabídková cena 198 440Kč, 2. místo 
nabídka č. 1 Brenus IČ  26882710 nabídková cena  214 255Kč a zmocňuje starostku obce 
k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou Tewico s.r.o.  

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
4/06-2015 Schvaluje Závěrečný účet obce Bulovka za rok 2014. 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
5/06-2015 Schvaluje Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2014 s výhradou a bere na vědomí 

Žádost o přezkum hospodaření obce Bulovka za rok 2015 zaslanou na KULK – odd. vnější 
kontroly. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
6/06-2015 Schvaluje hospodářský výsledek obce Bulovka za rok 2014  z hlavní činnosti ve výši 

2 988 210,17Kč a z vedlejší činnosti ve výši  –73 657,96Kč a nechává ho nerozdělen na účtu 
rezervy. 



                 OBEC  BULOVKA 
 

3 

 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
7/06-2015 Schvaluje  Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2014, hospodářský výsledek Základní 

a Mateřské školy Bulovka za rok 2014  z hlavní činnosti ve výši 40 121,97Kč a z vedlejší činnosti ve 
výši 53 974,18Kč a souhlasí s převedením celého hospodářského výsledku ve výši 94 096,15Kč do 
rezervního fondu. 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
8/06-2015 Bere na vědomí Protokol o účetní závěrce obce Bulovka za rok  2014  a pověřuje 

starostku obce jeho odesláním na KULK do 30/6/2015. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
9/06-2015 Bere na vědomí Protokol o účetní závěrce ZŠ  a MŠ Bulovka za rok 2014 a pověřuje 

starostku obce jeho odesláním na KULK do 30/6/2015. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
 
10/06-2015 Bere na vědomí Žádost o vyjádření vlastníka dotčeného pozemku „Protipovodňová 

analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“, opatření ID5 a ID6 a schvaluje a 
zmocňuje starostku obce k podpisu Stanoviska vlastníka pozemku následovně:  Obec Bulovka 
předběžně souhlasí s umístěním opatření na pozemcích ve svém vlastnictví k opatření ID6   za 
podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene.  

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
11/06-2015 Bere na vědomí Žádost o vyjádření vlastníka dotčeného pozemku „Protipovodňová 

analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v mikroregionu Frýdlantsko“, opatření ID8 a ID4 a schvaluje a 
zmocňuje starostku obce k podpisu Stanoviska vlastníka pozemku následovně: Obec Bulovka 
předběžně souhlasí s umístěním opatření na pozemcích ve svém vlastnictví k opatření ID8 za 
podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene. 

Pro: 7 



                 OBEC  BULOVKA 
 

4 

 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
12/06-2015 Bere na vědomí  Protokol o jednání hodnotící komise k výběrovému řízení na 

dodavatele svozu odpadů a pověřuje starostku k podpisu smlouvy na rok 2016- 2018 s jediným 
uchazečem a to s firmou .A.S.A. s.r.o. – provozovna Frýdlant, IČ 45809712  

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
13/06-2015 Bere na vědomí schválení žádosti na dotaci na projekt Svážíme bioodpad ve výši  

1 155 630Kč od SFŽP, schvaluje Mandátní smlouvu na administrativní činnosti spojené s realizací 
projektu (výběrové řízení, monitorovací zprávy a závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 
projektu, akceptační číslo 15237874) s ing. Luďkem Suchomelem, IČ 40180921 na částku 
30 000Kč bez DPH a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
14/06-2015 Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na projekt Svážíme bioodpad za následujících 

podmínek: nejnižší cena 50%, záruční doba 10%, dostupnost servisu 20%, kompatibilita se 
stávající technikou 20% 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
15/06-2015 Schvaluje komisi pro výběr dodavatele projektu „Svážíme bioodpad – nákup 

kontejnerového valníku, kontejnerů a štěpkovače“ v následujícím složení: V. Niedermertl, V. 
Štych, J. Štecher 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
16/06-2015 Bere na vědomí program jednání dozorčí rady FVS a.s., které se koná dne 18/6/2015 

a jednání Valné hromady FVS, které se koná dne 23/6/2015. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
17/06-2015 Bere na vědomí Plán dopravní obslužnosti území LK a informaci možnosti uplatnění 

připomínek do 17/7/2015 a pověřuje starostku obce podáním připomínky ke spoji č. 540661 
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Frýdlant- Dolní Oldřiš proti navrhovanému ukončení linky na Horní Bulovce se žádostí o garanci 
zajíždění linky do Dolní Oldřiše. 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
18/06-2015 Schvaluje záměr na prodej p.p.č. 2835/1, 2845, 2846 k.ú. Bulovka, 1237 k.ú. Arnoltice 

u Bulovky společnosti 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 veřejného přístupu. 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
19/06-2015 Bere na vědomí Výzvu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí zaslanou 

Katastrálním úřadem pro LK a pověřuje starostku obce k doložení nebo pořízení požadovaných 
dokumentů (pasport stavby, geometrický plán, listinu dokládající vlastnictví stavby) a zapsání 
staveb do KN na LV č. 10001. (jedná se o všechny autobusové zastávky a hasičskou zbrojnici 
v Arnolticích). 

 Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
20/06-2015 Schvaluje fakturu za opravu služebního automobilu ve výši 28 438Kč a bere na 

vědomí krytí nákladů z pojistného plnění ve výši 23 438 Kč. 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
  
21/06-2015 Stanovuje cenu stočného na rok 2015 pro nájemníky bytových jednotek a 

nemovitostí v majetku obce Bulovka 20Kč/m3 a pověřuje starostku obce uzavřením Smlouvy o 
odvádění a čištění odpadních vod s majiteli nemovitostí připojených na ČOV ve vlastnictví obce 
Bulovka za následujících podmínek: cena 20Kč/m3, stočné bude účtováno dle spotřeby vody 
z veřejného vodovodu (dle stavu vodoměrů),  vyúčtování bude prováděno 1x ročně formou 
faktury s 14 denní splatností. 

Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
22/06-2015 Schvaluje Ceník služeb pro Turistickou ubytovnu Arnoltice platný od 1/8/2015 dle 

přílohy č. 1 
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Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
23/06-2015 Bere na vědomí žádost o rozšíření zastavěného území obce Bulovka, žadatel M. a K. 

Muchovi za účelem stavby mobilního přístřešku na motorové vozidlo a schvaluje  rozšíření 
zastavěného území obce Bulovka o p.p.č. 179/2, k.ú. Arnoltice u Bulovky a pověřuje starostku 
obce k dodatečnému zařazení uvedené parcely do návrhu územního plánu obce Bulovka. 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 2 Dušek, Štecher 
Schváleno 
 
24/06-2015 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, žadatel J.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: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
25/06-2015 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, žadatel M.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: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
Skončeno 16/6/2015 v 16:59 hodin 
 
Zapsal: ing. Milan Maryška 
 
Originál zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce ze  dne 16/6/2015 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 19/6/2015 
 
 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                         Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 


