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Zápis z 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 5/9/2017  
od 16:00 hod. ve společenském sále v Bulovce 

 
Počet členů ZO: 9 
Přítomni: Šidlová,  Dušek, Štecher, Niedermertl, Plaček 
Omluveni: Arafa, Maryška, Židuliaková, Šebela 
Občanů: 1 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Výběrové řízení – Multifunkční hřiště Bulovka 
4. Výběrové řízení  - létající pořizovatel ÚP Bulovka 
5. Nabídkové řízení – Nájemník bytové jednotky Arnoltice 131 
6. Dotace Zateplení ZŠ a MŠ Bulovka 2013 – vratka 
7. Rozpočet na rok 2018 – Návrhy příspěvkových a dobrovolných organizací, Plán 

investic – návrh na aktualizace  
8. Prodej 
9. Různé 
10. Diskuse 

 
Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Petra Potočová 
 

 Ověřovatelé zápisu: Dušek, Štecher  
Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  – Niedermertl   
členové – Plaček, Štecher 
Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 5/9/2017 od 16:00hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/23-2017 Schvaluje Zprávu č. 23/2017 o plnění usnesení. 
Pro: 5 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

2/23-2017 Schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Multifunkční školní hřiště 
v Bulovce“ dle přílohy č. 1. 

Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

3/23-2017 Bere na vědomí informace o průběhu poptávkového řízení na pořizovatele územního 
plánu obce Bulovka. 

Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

4/23-2017 Bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na nájemníka bytu v budově č.p. 131 
Arnoltice, velikost bytu 3+KK,  výměra 66,55m2, dle přílohy č. 2 a zmocňuje starostku obce 
k uzavření nájemní smlouvy s uchazečem č. 6 - Marie Jarková, Bulovka 101,  za následujících 
podmínek: 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, na dobu určitou 1 roku s možností prodlužování smlouvy. 

Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

5/23-2017 Bere na vědomí Výzvu k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu 
„Zateplení ZŠ  a MŠ Bulovka“ – nedodržení termínu ukončení projektu 1.1.2014 (z důvodu opravy 
fasády školy v dubnu 2014 a převzetí stavby 29/4/2014 ve výši 52 409,55Kč a schvaluje vyplacení 
vratky z účtu obce. 

Pro: 5 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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6/23-2017 Ukládá příspěvkovým a zájmovým organizacím předložit návrhy na rozpočet na rok 
2018 do konce září 2017.  

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

7/23-2017 Ukládá FV projednání všech návrhů rozpočtů na rok 2018, Plánu hlavních investic 
obce na rok 2018  a Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 do 30/10/2016. 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

8/23-2017 Bere na vědomí žádost na prodej p.p.č. 2256/6, k.ú. Bulovka a pověřuje místostarostu 
obce k prověření dalších informací ohledně výše uvedeného pozemku. 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

9/23-2017 Bere na vědomí žádost p. Průchové o přidělení bytu č. 1 v Bulovce čp. 10 - velikost 
2+KK, výměra 55,85 m2. Byt je tvořen vstupní chodbou, obývacím pokojem s jídelnou a 
kuchyňským koutem, ložnicí a koupelnou. Součástí vybavení bytové jednotky je kuchyňská linka a 
sporák s digestoří v domě pro seniory v Bulovce čp. 10 a  
1. zmocňuje starostku obce k ukončení nájemní smlouvy se stávajícím nájemníkem (nájemník 
nesplňuje podmínky pro trvalé užívání bytu, není senior, smlouvu o nájmu má pouze na dobu 
určitou s možností max. 3 prodloužení dle podmínek dotačního programu MMR) 
2. zmocňuje starostku obce k uzavření nájemní smlouvy s p. Průchovou, která splňuje všechny 
podmínky pro nájem bytu dle podmínek dotačního programu MMR,  za následujících podmínek: 
nájemné ve výši 50,-Kč/ m2 podlahové plochy, záloha na vytápění 1.000,-Kč/měs., záloha na 
vodné 500,-Kč/ měs., záloha na čištění komínu 100,-Kč/měs., záloha na  vybavovací předměty 
180,-Kč/měs, smlouva na dobu určitou na dožití. 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

10/23-2017 Bere na vědomí ústní žádost Policie ČR, oddělení služební kynologie,  o finanční dar 
na rekonstrukci služebny psovodů v Černousích a schvaluje finanční dar ve výši 10.000,-Kč a 
zmocňuje starostku obce k podpisu Darovací smlouvy. 

Pro: 5 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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11/23-2017  Komise na akci školní multifunkční hřiště Bulovka ve složení Dušek, Niedermertl, Plaček 
Pro:5 
Proti:0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 5/9/2017  v 16:46 hod. 
 
Zapsala: Petra Potočová 
 
Originál zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce ze  5/9/2017 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
 
V Bulovce dne 7/9/2017 
 
 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                         Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 

 
 
 


