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Zápis z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 23/6/2020  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce 

 
Počet členů ZO: 9 
Přítomni: Šidlová, Arafa, Macháček, Kořínek, Niedermertl, Šebela, Štecher, Dušek, Maryška 
Omluveni:  
Občanů: 7 
 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Územní plán obce Bulovka 
4. Závěrečný účet, Hospodářský výsledek a Účetní závěrka obce Bulovka za rok 2019 
5. Závěrečný účet, Hospodářský výsledek a Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bulovka za rok 2019 
6. Rozpočtové opatření č.2/2020 
7. Výběrové řízení na nájemníka bytové jednotky v bytovém domě č.p. 131 Arnoltice 
8. Výběrové řízení na dodavatele  - Oprava místních komunikací VII. etapa 
9. Prodej, nákup, pacht, pronájem 
10. Různé 
11. Diskuse  

 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelem byla určena: Petra Potočová 
 

 Ověřovatelé zápisu: manželé Dunovi 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 Návrhová komise:  
předseda  - Macháček 
členové –  Maryška, Niedermertl 
 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 23/6/2020 od 16:00 hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/17-2020 Schvaluje Zprávu č. 14/2020 o plnění usnesení a zprávy výborů a komise. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

2/17-2020 ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán 
Bulovka není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky v aktuálním znění, se 
Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 

 

3/17-2020 rozhodlo o námitkách uplatněných k veřejnému projednání Návrhu Územního plánu 
Bulovka následujícím způsobem: 

 Námitka č. 1 (Podatel: Zdeňka Kubíčková) – se zamítá s odůvodněním uvedeným v odůvodnění 
opatření obecné povahy 

 Námitka č. 2 (Podatel: ing. Jaroslav Janda) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitka č. 3 (Podatel: Miroslav Pilz a Jindřiška Pilzová) – se zamítá s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 1) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 2) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 3) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 4) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 5) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 6) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se vyhovuje s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 7) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se zamítá s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

 Námitce č. 4 – část 8) (Podatel: ANTLIA s.r.o.) – se se zamítá s odůvodněním uvedeným 
v odůvodnění opatření obecné povahy 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
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Schváleno 
 
 

4/17-2020 Souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných ke společnému jednání, 
k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání Návrhu Územního plánu Bulovka. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

5/17-2020 vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 2 a za použití ustanovení 
§ 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů – Územní plán Bulovka opatřením obecné povahy. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 

 

6/17-2020 Schvaluje Závěrečný účet obce Bulovka za rok 2019 bez výhrad. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

7/17-2020 Schvaluje Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2019 bez výhrad a bere na vědomí 
Žádost o přezkum hospodaření obce Bulovka za rok 2020 zaslanou na KULK – odd. vnější 
kontroly. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

8/17-2020 Schvaluje hospodářský výsledek obce Bulovka za rok 2019  z hlavní činnosti ve výši 
1 661 977,93Kč a z vedlejší činnosti ve výši 204 369,01Kč a nechává ho nerozdělen na účtu 
rezervy let minulých. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

9/17-2020 Schvaluje Účetní závěrku obce Bulovka za rok 2019 a bere na vědomí Protokol o 
účetní závěrce obce Bulovka za rok  2019  a pověřuje starostku obce jeho odesláním na KULK do 
30/6/2020. 

Pro: 9 
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Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

10/17-2020 Schvaluje  Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2019, hospodářský výsledek Základní 
a Mateřské školy Bulovka za rok 2019 z hlavní činnosti ve výši 28 173,33Kč  a z vedlejší činnosti ve 
výši 48 087,65 a souhlasí s převodem celého hospodářského výsledku ve výši 76 260,98Kč do 
rezervního fondu. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se:  
Dana Arafa – ve střetu zájmu 
Schváleno 
 

11/17-2020 Schvaluje Protokol o výsledcích přezkumu hospodaření ZŠ a MŠ Bulovka za rok 2019. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Dana Arafa – ve střetu zájmu 
Schváleno 
 

12/17-2020 Schvaluje Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bulovka za rok 2019 a bere na vědomí Protokol o 
účetní závěrce ZŠ a MŠ Bulovka za rok 2019 a pověřuje starostku obce jeho odesláním na KULK 
do 30/6/2020. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Dana Arafa – ve střetu zájmu 
Schváleno 
 

13/17-2020 Schvaluje  Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy č. 1 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

14/17-2020 Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro výběr nájemníka bytové jednotky v domě 
č.p. 131 Arnoltice ze dne 12/6/2020 a schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou dle 
podmínek nabídkového řízení s uchazečem č.  5 a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

Pro: 7 
Proti: 1 Štecher 
Zdržel se: 1 Šidlová 
Šebela – ve střetu zájmů 
Schváleno 
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15/17-2020 Schvaluje nabídkové 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 1/7/2020. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

16/17-2020 Schvaluje komisi pro výběr nájemníka bytu 1+0 ve složení: Dušek, Šebela, Štecher 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

17/17-2020 bere na vědomí Zápis o otvírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky „Oprava 
místních komunikací VII. etapa“  a schvaluje vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
„Oprava místních komunikací VII. etapa“ uchazeče č. 1 firmu SILKOM s.r.o. za částku 
1 234 031,43Kč včetně DPH a zmocňuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

18/17-2020 bere na vědomí zrušení dotačního programu LK pro kulturní aktivity na rok 2020  a 
schvaluje podání Žádosti o dotaci z dotačního fondu LK 7.1.Kulturní aktivity v Libereckém kraji na 
Bulovské léto 2021 a zmocňuje starostku obce k podpisu žádosti. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

19/17-2020 bere na vědomí Žádost o Individuální dotaci z rozpočtu obce Bulovka na obnovu 
střechy kostela sv. Martina v Dolní Oldřiši ve výši 50 000Kč a schvaluje uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bulovka mezi obcí Bulovka a 
Římskokatolickou farností Bulovka IČ 46749527  na částku 50 000Kč a zmocňuje starostku obce k 
podpisu smlouvy. 
Pro: 9 
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Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

20/17-2020 bere na vědomí Žádost o koupi p.p.č. 59/3, k.ú. Arnoltice u Bulovky a souhlasí 
s vyhlášením záměru na prodej pozemku, 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:  
Proti: 8  
Zdržel se: 1 Kořínek 
Neschváleno 
 

21/17-2020 bere na vědomí Žádost o koupi p.p.č. 59/3, k.ú. Arnoltice u Bulovky a souhlasí 
s vyhlášením záměru na pacht pozemku, podmínky pachtu: min. cena pachtu 2 000Kč/za ha, 
vyšší nabídka ceny pachtu za 1 ha/rok, zemědělské využití, doba pachtu na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 
Pro: 8 
Proti: 1 Dušek 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

22/17-2020 schvaluje zřízení 1 pracovního úvazku na provoz a správu obecní hospody. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

23/17-2020 bere na vědomí snížení pracovního úvazku na pozici kuchařky z 1 úvazku na 0,5 
úvazku od června 2020. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

24/17-2020 schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově OÚ Bulovka MAS Frýdlantsko, IČ 
26982773 za účelem provozu Komunitního centra Frýdlantsko za částku 1000Kč/měsíc na dobu 
určitou od 1.7.2020 do  31.8.2022 a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy s MAS 
Frýdlantstko. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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25/17-2020 Schvaluje aktualizaci pojistné smlouvy s ČSOB pojišťovnou dle přílohy č. 2 na pojištění 
majetku obce Bulovka a uzavření dodatku k pojistné smlouvy, nová výše ročního pojistného je 
72 963Kč. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

 
 
Zasedání ZO bylo ukončeno 23/6/2020  v 17:15 hod. 
Zapsala: Petra Potočová 
 
 
 
 
Originál zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva obce z 23/6/2020 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
 
V Bulovce dne 24/6/2020 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                         Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 


