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Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 8/10/2019  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce 

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

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
4. Dopravní obslužnost 
5. Důl Turow – pokračování těžby 
6. Oprava budovy společenského sálu 
7. Prodej, nákup, věcná břemena, pronájem 
8. Různé 
9. Diskuse  

 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Petra Potočová 
 

 Ověřovatelé zápisu: Galbierz, Coufalová 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  - Štecher 
členové – Kořínek, Dušek 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 8/10/2019 od 16:00 hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/10-2019 Schvaluje Zprávu č. 9/2019 o plnění usnesení. 
Pro: 8 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

2/10-2019 Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 ve výši 575 000,00 Kč na straně příjmů a 
199 716,54Kč na straně výdajů, nová výše rozpočtu je 16 735 201,51Kč na straně příjmů a 
20 501 626,32Kč na straně výdajů. Rozdíl bude vrácen do rezervy let minulých. 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

3/10-2019 Schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bulovka bez výhrad.  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

4/10-2019 Bere na vědomí Záznam z jednání „ Dopravní obslužnost obce Bulovka a MČ Dolní 
Oldřiš“ a informaci o nadstandartním rozsahu spoje do Dolní Oldřiše po 17 hodině a nesouhlasí se 
zkrácením linky 660 s odjezdem z Frýdlantu v 17:11hod a pověřuje starostku obce k dalšímu 
jednání o Smlouvě o dopravní obslužnosti  a Dodatku ke smlouvě o dopravní obslužnosti o spoji s 
nadstandartním rozsahem. 

Pro: 8 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

5/10-2019 Bere na vědomí  informace o mezistátních jednáních o „Pokračování těžby ložiska 
hnědého uhlí Turow“ a negativních  vlivů na obyvatele a životní prostředí v Libereckém kraji – 
informace o stavu projednávání záměru – opakované projednání Územního plánu města 
Bogatynia a Protokol z tohoto jednání; informace o realizaci projektů České geologické služby – 
monitoring vlivu dolu Turow na podzemní vrstvy hornin a souvislost se stavem ložisek 
podzemních vod (vybudování monitorovacích sond na Frýdlantsku), informace o přípravě 
opatření pro náhradní zásobování pitnou vodou v oblasti Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska 
(DUR – pro náhradní zásobování pitnou vodou). 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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6/10-2019 Schvaluje záměr na opravu budovy společenského sálu a ukládá starostce obce 
zpracovat rozpočet a zahrnout opravu do Plánu investic na rok 2020. 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno  
 
 

7/10-2019 Bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na pronájem bytu 1+0 v domě č.p. 10 
Bulovka dle podmínek dotačního fondu MMR, byt č. 3 - velikost 1+KK, výměra 33,65 m2. Byt je 
tvořen vstupní chodbou, obývacím pokojem s jídelnou a kuchyňským koutem a koupelnou. 
Součástí vybavení bytové jednotky je kuchyňská linka a sporák s digestoří. Podmínky pronájmu: 
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., preference nájemníka staršího 70 let nebo zdravotním stavem osoba závislá na 
pomoci jiné fyzické osoby, nájemník ani člen domácnosti nemá ve vlastnictví ani podílovém 
spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, preference uzavření smlouvy s nájemce 
s trvalým pobytem na území obce, uhrazení všech místních poplatků v obci, uzavření nájemní 
smlouvy pro seniory nad 70 let na dožití, ostatní na dobu určitou 1 rok s prodloužením na max. 4 
roky, byt k pronájmu od 13/11/2019. 
Doručeny 3 nabídky:  
Nabídka č. 1 L.L., Bulovka 10 
Nabídka č. 2  J. a V. N. Bulovka 285 
Nabídka č. 3 H. J. Bulovka 48 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku č. 2, kteří splňují všechny podmínky i preference 
nabídkového řízení a zmocňuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy na dobu určitou – na 
dožití. 

Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno  
 

8/10-2019 Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-4017795/SOBS_VB/5 mezi obcí Bulovka a ČEZ Distribuce a zmocňuje 
starostku obce k podpisu. 

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

9/10-2019 Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o 
umístění stavby č. IP – 12 – 4010026/VB/2 mezi obcí Bulovka a ČEZ Distribuce a zmocňuje 
starostku obce k podpisu. 

Pro: 8 
Proti:  
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Zdržel se:  
Schváleno 
 

10/10-2019 Bere na vědomí Žádost o narovnání skutečného stavu cestu, žadatel René Peniaško, 
Víska 70, Višňová. 
a)  schvaluje odkup p.p.č. 536/10 a 536/11, vše k.ú. Bulovka, dle Geometrického plánu č. 8440-
1038/2019 za cenu dle znaleckého posudku a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy. 
b)  Schvaluje záměr na prodej p.p.č.2924/6, k.ú. Bulovka dle Geometrického plánu č. 8440-
1038/2019, podmínky prodeje:, cena dle znaleckého posudku, který hradí žadatel, úhrada za 
vklad do katastru, 1000Kč za vypracování Kupní smlouvy, daň z nabytí nemovitosti hradí žadatel. 

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

11/10-2019 schvaluje odkup p.p.č. 2937/4, k.ú. Bulovka za cenu dle znaleckého posudku a 
zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy.  

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

12/10-2019 Bere na vědomí žádost firmy Grain a.s. o pronájem obecním pozemků od 1/1/2020 a 
schvaluje záměr na pacht p.p.č. 651/9  - orná půda o výměře 9 923 m2, 651/10 orná půda o 
výměře 4 062 m2, 596/2 orná půda o výměře 7 886 m2, 1619/6 TTP o výměře 13 208 m2, 1619/7 
TTP o výměře 3 484 m2, 1619/8 TTP o výměře 3 142 m2, 965/12 TTP 5 258 m2, 958/8 orná půda 
4 233 m2, 1329/6 TTP o výměře 9 821 m2, k.ú. Bulovka. Podmínky výběrového řízení: vyšší 
nabídka ceny pachtu za 1 ha/rok, zemědělské využití, doba pachtu na dobu určitou od 1/1/2020 
do 31/12/2025.  Žadatel:  Grain a.s. IČO 64829901 

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

13/10-2019 schvaluje záměr na pacht p.p.č. 586/3 TTP o výměře 403 m2,1424/5 orná půda o 
výměře 9 097 m2, 1424/6 orná půda o výměře 9 097 m2, k.ú. Bulovka p.p.č. 816/5 orná půda o 
výměře 9 382 m2, 917/10 orná půda o výměře 14 586 m2, k.u. Arnoltice u Bulovky. Podmínky 
výběrového řízení: vyšší nabídka ceny pachtu za 1 ha/rok, zemědělské využití, doba pachtu na 
dobu určitou od 1/1/2020 do 31/12/2025. 

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

14/10-2019 schvaluje fakturu č. 03/19 na částku 20 460Kč od firmy Petr Lízanec IČ 40269213. 
Pro: 8 
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Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

15/10-2019 schvaluje fakturu č. 20191320  na částku 42 203Kč od firmy Stavebniny Žilka 
IČ27261492. 

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

16/10-2019 schvaluje fakturu č. 042/2019 na částku 43 681Kč od firmy Petr Mácha, IČ66637643. 
Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 

17/10-2019 bere na vědomí Žádost o poskytnutí daru Domova u Spasitele, IČ73632791 a 
schvaluje finanční dar ve výši 10 000Kč  z rozpočtu roku 2020 a pověřuje starostku obce 
podpisem Darovací smlouvy. 

Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Schváleno 
 
18/10-2019 Schvaluje nákup světelné tabule 0-9 a dvě sady dresů a trenek zdarma v částce 

27.480,-Kč z rozpočtu TJ Sokol Bulovka 
Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Dušek Petr-ve střetu zájmu 
Schváleno 
 
19/10-2019 Schvaluje nákup osvětlení multifunkčního hřiště za částku 19.650,-Kč podle výměru 

z rozpočtu TJ Sokol Bulovka 
Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se:  
Dušek Petr-ve střetu zájmu 
Schváleno 
 
20/10-2019 Schvaluje mimořádnou dotaci pro SDH Bulovka ve výši 10.000,-Kč na vyhlášení 

superpoháru 2019, který se koná 2.11.2019 od 17.00 hodin na společenském sále Bulovka
  

Pro: 8 
Proti:  
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Zdržel se:  
Dušek Petr-ve střetu zájmu 
Schváleno 
 
21/10-2019 Schvaluje finanční příspěvek na údržbu a rekonstrukci areálu Nemocnice Frýdlant pro 

majitele nemovitostí areálu nemocnice Frýdlant ve výši 500.000,-Kč na rok 2020. 
Pro: 8 
Proti:  
Zdržel se: 
Schváleno 
 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 08/10/2019  v 17:11hod. 
Zapsala: Petra Potočová 
 
 
Originál zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce z 8/10/2019 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 9/10/2019 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                         Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 


