
                 OBEC  BULOVKA 
 

1 

 

Zápis z 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 24/5/2022  
od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce 

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

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1. zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. schválení programu 
3. Výběrové řízení – Oprava komunikací, Dětské hřiště Arnoltice 
4. Dopravně bezpečnostní opatření na silnice E13 Arnoltice – VŘ projektová DSP + PDPS 
5. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce 
6. DSO Mikroregion Frýdlantsko – schválení Závěrečného účtu za rok 2021 
7. VO – rekonstrukce části VO  - příprava žádosti a podkladů na dotaci -poptávkové řízení 
8. Kamerový systém v obci 
9. Dotace MMR Mosty 
10. PD Reko zázemí sportovců a hasičů a obce 
11. TDI - Úprava zpevněné plochy před hasičskou zbrojnicí v k.ú. Bulovka – parkoviště u 

školky 
12. Nákup, prodej, pronájem, pacht, věcná břemena 
13. Ostatní 
14. Diskuse  

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0  
Schváleno 
 

 Zapisovatelkou je určena : Petra Jeřábková 

 Ověřovatelé zápisu: Kořínek, Maryška 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 

 

 Návrhová komise:  
předseda  - Dušek 
členové –  Šebela, Štecher 
Pro: 9 
Proti: 0  
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Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
 

Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne 20/05/2022 od 16:00 hod.  
 
Zastupitelstvo obce po projednání: 

1/32-2022 Schvaluje Zprávu č. 29/2022 o plnění usnesení a zprávu komise. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
2/32-2022 Bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku 

„Oprava místních komunikací v obci Bulovka IX. etapa“ a zmocňuje starostku obce 
k podpisu Smlouvy o dílo s nabídkou č. 1 firma Silkom s.r.o., IČ46713158 za cenu 
1 669 207,58Kč včetně DPH. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

3/32-2022 Bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise na veřejnou zakázku 
„Sport a hry v Bulovce „Dětské herní prvky II“ a zmocňuje starostku obce k podpisu 
Smlouvy o dílo s nabídkou č. 1 firma Hřiště 8D s.r.o. za cenu 393 430Kč bez DPH, 
476 050Kč včetně DPH. 

Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 

4/32-2022 Bere na vědomí informaci ŘSD o orientační ceně 904 475Kč za projektovou 
dokumentaci na akci “Dopravně bezpečnostní opatření na silnice E13 Arnoltice“ a 
souhlasí s vyhlášením společného výběrového řízení s ŘSD na vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. 

Pro: 0 
Proti:  9 
Zdržel se: 0 
Neschváleno 
 
5/32-2022 Bere na vědomí Zápis z jednání zástupců kontrolního a ze dne 5.55.2022 dle 

přílohy č. 1 ve věci vyúčtování vyplývajícího ze  
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Smlouvy o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu obce Bulovka č. 2/2021  mezi 
obcí Bulovka a TJ Sokol Bulovka 
Smlouvy o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu obce Bulovka č. 1/2021  mezi 
obcí Bulovka a SDH Bulovka 
Smlouvy o poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu obce Bulovka č. 3/2021  mezi 
obcí Bulovka a Římskokatolickou farnosti Bulovka 
a schvaluje vyúčtování finančních prostředků výše uvedených smluv. 
Pro: 9 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
6/32-2022 Bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce Bulovka na  rok 2022 na 

činnost SDH Bulovka, žadatel SDH Bulovka, výše dotace 40 000Kč a schvaluje Smlouvu č. 
1/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bulovka a zmocňuje 
starostku obce k podpisu smlouvy. 
Pro: 9 

Proti:0 
Zdržel se:0 
Dušek Petr-střet zájmů 
Schváleno 
 
7/32-2022 Bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce Bulovka na  rok 2022 na 

činnost TJ Sokol Bulovka, žadatel TJ Sokol Bulovka, výše dotace 40 000Kč a schvaluje 
Smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bulovka a 
zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
Pro: 9 

Proti:0 
Zdržel se:0 
Dušek Petr- střet zájmů 
Schváleno 
 
8/32-2022 Bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu obce Bulovka na  rok 2022 na 

činnost přírodovědného kroužku a na činnosti mysliveckého sdružení, žadatel OS 
Pastviny, výše dotace 40 000Kč a schvaluje Smlouvu č. 3/2022 o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Bulovka a zmocňuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 
Pro: 9 

Proti:0 
Zdržel se:0 
Vojtěch Niedermertl- střet zájmů 
Schváleno 
 
9/32-2022 Schvaluje Závěrečný účet DSO Mikroregionu Frýdlantsko. 
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Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 
 

10/32-2022 Bere na vědomí informaci ČEZ o přeložce vrchního vedení NN a VN v části 
obce Bulovka plánované na rok 2024 a v souladu s projektem ČEZ souhlasí s přípravou 
žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy ČR, která obsahuje žádost, energetický 
posudek, revizi části pasportu VO,  zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti, PD včetně 
výpočtu osvětlení a rozpočtu formou poptávkového řízení. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
11/32-2022 Bere na vědomí Studii kamerového systému v obci a souhlasí s vyhlášením 

poptávkového řízení  na lokality Arnoltice hřiště a Bulovka sportoviště 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
12/32-2022 Schvaluje přípravu žádosti o dotaci na rekonstrukci mostu v Arnolticích 

(cihlový most) z MMR. 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
13/32-2022 Bere na vědomí cenové nabídky na PD Rekonstrukce zázemí sportovců, hasičů 

a obce, fotbalového hřiště v Bulovce a schvaluje nabídku č. 1 za 163 149Kč, dodavatel 
Zdeněk Melichar ml. IČ87015757 a zmocňuje starostku obce k podpisu objednávky PD. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
14/32-2022 Schvaluje nabídku na TDI u akce Úprava zpevněné plochy před hasičskou 

zbrojnicí v k.ú. Bulovka na částku 69 660Kč včetně DPH a zmocňuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
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15/32-2022 Bere na vědomí Žádost o finanční příspěvek na činnost nízkoprahového 

zařízení CAJK ve Frýdlantě, žadatel Diakonie ČCE IČ 73633992 na 6 000Kč a schvaluje 
Darovací smlouvu mezi obcí Bulovka IČ 00262692 a Diakonie ČCE IČ 73633992  na částku 
6 000Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu Darovací smlouvy. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
16/32-2022 schvaluje prodej části p.p.č. 596/13, k.ú. Bulovka, orná půda cca o výměře 

236m2, žadatel M.M., účel žádosti narovnání skutečného stavu, podmínky prodeje: 
geometrické vytýčení, rozdělení pozemku, geometrický plán, vklad do KN a 1000Kč za 
vypracování Kupní smlouvy a znalecký posudek hradí žadatel, min. cena dle znaleckého 
posudku a zmocňuje starostku obce k podpisu Kupní smlouvy. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
17/32-2022 schvaluje vyhlášení záměru na pacht část p.p.č. 2687/4, k.ú. Bulovka ostatní 

plocha, výměra 851m2 , podmínky pachtu: min. cena 5 000Kč/ha, smlouva na dobu 
určitou 5 let, k zemědělským účelům. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
18/32-2022 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části p.p.č. 2924/2, k.ú. Bulovka ostatní 

plocha, výměra cca 130m2, žadatel P.D., účel žádosti přístup na p.p.č. 596/16, k. ú. 
Bulovka, podmínky prodeje: geometrické vytýčení, rozdělení pozemku, geometrický plán, 
vklad do KN a 1000Kč za vypracování Kupní smlouvy a znalecký posudek hradí žadatel, 
min. cena dle znaleckého posudku. 

Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
19/32-2022 schvaluje vyhlášení záměru na pacht část p.p.č. 62, k.ú. Arnoltice, neplodná 

půda, výměra 233m2 , žadatel R.D., účel rozšíření zahrádky, podmínky pachtu: min. cena 
1200Kč/rok, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, kritéria hodnocení: 
dle nejvyšší nabídky. 
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Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Schváleno 
 
20/32-2022 Bere na vědomí žádost o poskytnutí návratné půjčky z FRB, žadatel J.D. a 

schvaluje poskytnutí půjčky dle podmínek usnesení ZO č. 13-22-373/OZ z 17.9.2008 a 
zmocňuje starostku obce k podpisu smluv. 

Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 

 
21/32-2022 Bere na vědomí žádost o projednání příspěvku na odstranění černé skládky na 

zbořeništi domu č.p. 13 Bulovka, žadatel F.Š.  
Pro: 9 
Proti:0 
Zdržel se:0 
Schváleno 

 
Zasedání ZO bylo ukončeno 24/5/2022 v 16:51 hodin 
Zapsala:  Petra Jeřábková 
 
 
Originál zápisu z 32. zasedání zastupitelstva obce z 24/5/2022 je založen na Obecním úřadě 
v Bulovce. 
 
V Bulovce dne 30/5/2022 
 
 
 
___________________________                 ______________________________ 
      Vojtěch Niedermertl  v.r.                                                       Romana Šidlová v.r. 
             Místostarosta            starostka obce 
 
 
 


