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Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 14/4/2020  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce 

 
Počet členů ZO: 9 
Přítomni: Šidlová, Arafa, Macháček, Kořínek, Maryška, Niedermertl, Šebela, Štecher, 
  Dušek-příchod v 16:03 hod. 
Omluveni:  
Občanů: 1 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Zpráva starostky, výborů, komisí 
4. Stav nouze – Ochranné prostředky 
5. Rekonstrukce MK Arnoltice 

a. Výběrové řízení na dodavatele akce 
6. Různé 
7. Diskuse 

 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Petra Potočová 
 

 Ověřovatelé zápisu: Kořínek, Šebela 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  - Arafa 
členové –  Maryška, Macháček 
 
Pro: 8 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 14/4/2020 od 16:00 hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/15-2020 Schvaluje nákup ochranných pomůcek, zejména roušek, respirátorů, 
ochranných štítů, hygienických rukavic, desinfekčních prostředků apod., za účelem 
ochrany zdraví v rámci nouzové stavu vyhlášeného Vládou České republiky v souvislosti s 
prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky, v počtu a množství na trhu 
dosažitelném a nutném k zajištění alespoň minimální úrovně ochrany zdraví. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
2/15-2020 schvaluje postup vydávání pořízených ochranných prostředků, následujícím 

způsobem, kdy jsou tyto prostředky nejprve vydávány a poskytovány bezplatně: 
a. zaměstnancům obce 
b. zaměstnancům příspěvkových organizací obce 
c. jiným subjektům realizující činnost v tzv. 1. linii, což jsou zejména subjekty a 

zaměstnanci v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a péče, požární ochrany, 
bezpečnosti a policejní činnosti, dále pak subjekty vykonávající nezbytné práce 
v době nouzového stavu jako jsou technické a úklidové práce a subjektům 
vykonávajícím činnost obchodu a služeb, které mají  povoleno vykonávat svou 
činnost v souladu s nařízeními vydanými vládou ČR v době nouzového stavu 

d. jiným subjektům a osobám jako jsou např.: neziskové organizace a osoby 
(dobrovolníci) podílející se na zajištění zmírnění dopadů vyhlášeného nouzového 
stavu, 

e. osobám, které mohou být označeny za více ohrožené z hlediska možné nákazy 
koronavirem, jako jsou senioři atd. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 

 
3/15-2020 stanovuje, že faktické provádění a vydávání ochranných pomůcek zajistí 

starosta a místostarosta obce, dále pak starostou pověření pracovníci obecního úřadu, 
kdy se počet a množství vydávaných ochranných roušek stanovuje na základě rozhodnutí 
starosty obce až do vyčerpání pořízených ochranných prostředků 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 



                 OBEC  BULOVKA 
 

3 

 

 
4/15-2020 bere na vědomí Zprávu komise o otvírání obálek a hodnotící komise veřejné 

zakázky „Oprava MK 1c v obci Bulovka, část Arnoltice“ a schvaluje vítězem veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace podél Bulovského potoka v obci 
Bulovka, část Arnoltice“, a to uchazeče STRABAG A.S., oblast Liberec, IČ 608 38 744 za 
nabídkovou cenu  2 450 549,92Kč bez DPH; 2 965 165,40Kč včetně DPH. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 14/4/2020  v 16:16 hod. 
Zapsala: Petra Potočová 
 
 
 
Originál zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce z 14/4/2020 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 16/04/2020 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                         Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 

 
 
 
 


