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Zápis z 29. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 27/3/2018  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce 

 
Počet členů ZO: 7 
Přítomni: Šidlová, Štecher, Niedermertl, Šebela, Arafa, Maryška, Plaček 
Omluveni: Dušek, Židuliaková 
Občanů: 2 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Zpráva Policie ČR  
4. Zpráva likvidační komise za rok 2017 a Inventarizační zprávu za rok 2017 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2018 
6. Výběrová řízení –  

a. Veřejná studna s pítkem Dolní Oldřiš 
b. Oprava místních komunikací V. etapa 
c. Svoz odpadů na rok 2019 
d. Nákup mulčovače 

7. Náhon Arnoltice 
8. Veřejné osvětlení - rozšíření 
9. Dary, dotace 
10. FVS valná hromada 
11. Nákup, prodej, pronájem, pacht, věcná břemena majetku obce 

a. Žádost o prodej části p.p.č. 538/2 
b. Ostatní 

12. Půjčky FRB 
13. Různé 

a. Dodatek ke Smlouvě  č. 1/2017o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu obce Bulovka 

b. ostatní 
14. Diskuse  

 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Petra Potočová 
 

 Ověřovatelé zápisu: Kořínek, Štecher  
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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 Návrhová komise:  
předseda  – Plaček 
členové – Šebela, Arafa 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 

 
 
Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 27/3/2018 od 16:00hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/29-2018 Schvaluje Zprávu č. 28/2018 o plnění usnesení a zprávy výborů 
Pro: 7 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

2/29-2018 Bere na vědomí Zprávu Policie ČR . 
Pro: 7 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

3/29-2018 Schvaluje hlasování per rollam ze dne 20/2/2018: ZO po projednání schvaluje fakturu 
č. 2018007 firmy Santo - Pavel Hrdlička, IČ 65069200 na částku 38 906Kč za nákup a montáž 
krbových kamen  - holobyt. Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Pro: 7 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

4/29-2018 Schvaluje Zprávu Likvidační komise za rok 2017 a Inventarizační zprávu za rok 2017 
Pro: 7 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 
 

5/29-2018 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle přílohy č. 1 ve výši 864 000Kč na straně 
příjmů a 1 315 881Kč na straně výdajů, rozdíl je výši  451 881Kč je čerpán z rezervy let minulých.  
Nová výše rozpočtu obce je 15 301 000Kč na straně příjmů a 17 769 381Kč na straně výdajů. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
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Schváleno 
 

6/29-2018 Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci Veřejná studna Dolní Oldřiš a to, 
že byla doručena pouze jedna nabídka a souhlasí se zrušením výběrové řízení. Zároveň pověřuje 
starostku obce k vypsání nového výběrového řízení formou poptávky. 

Pro: 7 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

7/29-2018 Schvaluje výběrového řízení na akci Oprava místních komunikací V. etapa a to na 
opravu komunikací: Arnoltice – Cerman –Pilz,  Arnoltice – k č.p. 131,  Bulovka – Šternberk III., 
Bulovka – rybník,  Dolní Oldřiš -  Kořínek, Houb, podmínky výběrového řízení: opravy místních 
komunikací ve výše uvedeném pořadí a povrch – penetrace a balená, kritéria hodnocení:  nejnižší 
cena za opravy výše specifikovaných úseků v určeném pořadí, forma: poptávkové řízení. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

8/29-2018 Schvaluje komisi pro otvírání a hodnocení nabídek akce Oprava místních komunikací 
V. ve  složení: Niedermertl, Štecher, Maryška 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

9/29-2018 Revokuje usnesení č. 10/28-2018. 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

10/29-2018 Schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele svozu odpadů, podmínky a 
hodnocení nabídek: cena za týdenní, 14 denní a kombinovaný (letní a zimní) svoz komunálního 
odpadu na 1 rok za nádoby o objemu 110/120l, 1100l cena za týdenní/14 denní/měsíční svoz 
tříděného odpadu – papír, Pet lahve/ plast / směsný plast, sklo, kov za nádoby o objemu 
120/220/1100l –  na 1 rok 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

11/29-2018 Bere na vědomí zprávu komise a výsledek poptávky na nákup mulčovače za traktor a 
schvaluje nákup kladivového mulčovače od firmy MSO Zemědělská  za cenu max. 100.000,-Kč 
včetně DPH. 



                 OBEC  BULOVKA 
 

4 

 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

12/29-2018 Bere na vědomí Záznam o šetření ze dne 7/2/2018 mezi ORP Frýdlant – odbor živ. 
Prostředí a obcí Bulovka o stavu náhonu v Arnolticích a požadavky na řešení stávající situace, tj. 
zajištění přípravy řešení řádného stavu vodního díla a PD.  
Bere na vědomí poptávkové řízení na pasport stavby vodního díla, jeho stavu, návrh na 
doporučené opravy a zásahy do náhonu, zaměření profilů, geodetické zaměření, zajištění 
hydrologických dat a jednoduché posouzení kapacity náhonu a podrobnou fotodokumentaci 
náhonu. 
Schvaluje nabídku firmy  ing. Radek Zahradník IČ:86822136 za cenu 98 500Kč bez DPH a 
zmocňuje starostku obce k podpisu Smlouvy. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

13/29-2018 Bere na vědomí nabídku firmy EMJ s.r.o., IČ 27268632 na rozšíření sítě veřejného 
osvětlení v úseku – p. F., p. J. na cenu 214 071Kč včetně DPH, zmocňuje starostku obce k podpisu 
Smlouvy o dílo s firmou EMJ s.r.o., IČ 27268632 na rozšíření sítě veřejného osvětlení v úseku – p. 
F., p. J. na cenu 214 071Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce k projektové přípravě akce 
pokud bude nutná. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

14/29-2018 Bere na vědomí Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 organice Hospic sv. Zdislavy, 
IČ 28700210,  schvaluje finanční dar ve výši 10 000Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu 
Darovací smlouvy. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

15/29-2018 Bere na vědomí Žádost o individuální dotaci na rok 2018 Římskokatolické farnosti 
Bulovka na opravu věže kostela sv. Martina v Dolní Oldřiši  a schvaluje uzavření Smlouvy o 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Bulovka č. 6/2017 mezi obcí Bulovka a 
Římskokatolickou farností Bulovka  na částku 50 000Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 

 
Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
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Schváleno 
 

16/29-2018 Bere na vědomí žádost o koupi části p.p.č.  538/2 k.ú. Bulovka z důvodu zřízení 
přístupové cesty k p.p.č. 307/2, 306/1, vše k.ú. Bulovka, žadatel: Z. S., Frýdlant. 
Schvaluje záměr na prodej části p.p.č. 538/2, k.ú.Bulovka, žadatel Z. S., Frýdlant:  za následujících 
podmínek: min. cena dle znaleckého posudku, který hradí žadatel, nejvyšší nabídce, správní 
poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z 
nabytí nemovitých věcí, kterou uhradí žadatel, cenu geometrického oddělení pozemku, kterou 
hradí žadatel. 

Pro: 0 
Proti: 6 
Zdržel se: 0 
p. Maryška odchod 17:05, příchod 17:10 
neschváleno 
 

17/29-2018 Schvaluje záměr na pacht pozemků p.p.č. 1156/6 – orná půda k.ú. Arnoltice u 
Bulovky, obec Bulovka, výměra 9936 m2, za cenu dle nejvyšší nabídky,  na dobu určitou 6 let. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

18/29-2018 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, žadatel V.Z., 
Bulovka, 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 
 

19/29-2018 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, žadatel B.Z., 
Bulovka, 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 
 

20/29-2018 Schvaluje žádost o poskytnutí návratné půjčky ve výši 25.000,- Kč z FRB, žadatel M.T, 
Bulovka, 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 
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21/29-2018 Bere na vědomí Žádost o dodatek ke Smlouvě č. 1/2017 o poskytnutí individuální 
dotace z rozpočtu obce od člena výboru TJ Sokol Bulovka, který upřesní výdaje pro družstvo dětí 
ve výši 24 000Kč.  
ZO konstatuje, že účel Smlouvy  č. 1/2017 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce je 
definován včetně příspěvku na činnost družstva dětí v čl. 1. 
Bere na vědomí, že družstvo dětí nyní pod hlavičkou TJ Sokol Bulovka nepracuje a TJ Sokol 
Bulovka bude čerpat z výše uvedené smlouvy příspěvek pouze na činnost družstva A ve výši 
25 000Kč. 

Pro: 6 
Proti: 0  
Zdržel se: Plaček 
Schváleno 
 

22/29-2018 Schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu mezi spolkem THORAX, 
IČ:26519054 a obce Bulovka na vystoupení v rámci slavnosti Bulovské léto 2018 ve výši 26.000,- 
včetně DPH a zmocňuje starostku k podpisu smlouvy. 

Pro: 7 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 27/3/2018  v 17:20 hod. 
Zapsala: Petra Potočová 
 
Originál zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce ze  dne 27/3/2018 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 29/3/2018 
 
 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                      Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 
 
 
 


