
Vyvěšeno dne: 21. 9. 2018  
Sejmuto dne: 6. 10. 2018 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bukovany č. 7/2018 
 
termín: 14. 09. 2018 18.00 hodin 
 
místo:  Obecní úřad Bukovany 
 
přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a uvítání přítomných 
2. Schválení programu zasedání 
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
4. Poskytnutí finančního příspěvku pro obec Prameny 
5. Plán rozvoje sportu 
6. Úřední deska - Sedlečko 
7. Rozpočtové opatření č. 3/2018 
8. Cenová nabídka na projektové práce 
9. Svoz tříděného odpadu 
10. Žádost o vyjádření DÚR – D4 
11. Závěr 
jednání zahájil starosta obce 
k bodu 1: 
Starosta přivítal přítomné 
 
k bodu 2: 
Starosta přečetl program jednání a nechal o něm hlasovat; 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0   
Usnesení: 
ZO schvaluje předložený program jednání ustavujícího zasedání. 
 
k bodu 3: 
Zápisem ze zasedání ZO byl pověřen pan Lukáš Voska, ověřovateli pan Lubor Vopat a pan 
Jiří Macoun. 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0   
Usnesení:  
ZO schvaluje zapisovatelem pana Lukáše Vosku a ověřovateli pana Lubora Vopata a 
pana Jiřího Macouna 
 
k bodu 4: 
Sdružení místních samospráv ČR vyzývá obce k poskytnutí finančního příspěvku pro obec 
Prameny, na pokrytí jejího dluhu v souvislosti s plánovanou výstavbou stáčírny vod. 
Původní dluh činil přes 100 mil. Kč. V současné době dluh činí okolo 67milionů. 
ZO výzvu projednalo a nechalo o tom hlasovat. 
Průběh hlasování: pro: 0  proti: 4 zdržel se: 1  
Usnesení: 
ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku obci Prameny na částečné krytí dluhu 
 
k bodu 5: 
Do závěrečné části starosta doplňuje podporu profesionálních sportovců částkou 
60 000 Kč na období 2018 – 2023 a podpora Dobrovolných hasičů 60 000 Kč na období 
2018 – 2023. 



Vyvěšeno dne: 21. 9. 2018  
Sejmuto dne: 6. 10. 2018 

Zastupitelstvo úpravu probralo a starosta ještě navrhuje zařadit podporu pro oddíl 
stolního tenisu SK Chraštice na období 2018-2023 v hodnotě 60 000 Kč. 
Na dotaz pan Vopat odpověděl, že by bylo třeba pořídit nový stůl. Starosta navrhuje 
poskytnout částku Kč 10.000,- na pořízení nového stolu pro oddíl. Paní Pivoňková 
navrhuje poskytnutí celé částky na nákup stolu, proti čemuž zastupitelé nepodali 
námitky. Starosta tedy navrhuje pořízení stolu do maximální ceny 15.000,- Kč. Výběr 
vhodného stolu a objednávku provede p. Vopat. 
Hlasování pro úpravu plánu rozvoje sportu 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0  
ZO schvaluje upravenou verzi plánu rozvoje sportu 
 
Hlasování o poskytnutí finančního daru oddílu SK Chraštice na nákup nového stolu pro 
stolní tenis v částce do Kč 15.000,- 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0  
Usnesení: 
ZO schvaluje poskytnutí daru na nákup stolu na stolní tenis oddílu SK Chraštice do 
výše Kč 15000,- 
 
k bodu 6: 
Starosta navrhuje do místní části Sedlečko pořídit novou úřední desku, aby i zde měli 
občané k dispozici všechny dokumenty, které jsou na úřední desce v Bukovanech. Počet 
dokumentů se neustále zvětšuje a nynější vývěska již nevyhovuje. Pan Vopat proměří šíři 
prostoru, poté se starostou domluví pořízení vhodného typu ÚD 
Hlasování o pořízení úřední desky do Sedlečka 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0  
Usnesení: 
ZO schvaluje pořízení úřední desky do Sedlečka 
 
k bodu 7: 
Rozpočtové opatření číslo 3/2018 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0  
Usnesení: 
ZO schvaluje upravené rozpočtové opatření 
 
k bodu 8: 
Byla předložena cenová nabídka na projektové práce – rozšíření komunikace u rybníku 
Kovárny v hodnotě 68 500 Kč vč. DPH. 
Průběh hlasování: pro: 5  proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení: 
ZO schvaluje cenovou nabídku 
 
k bodu 9: 
Byl předložen dodatek ke smlouvě mezi obcí a AMT Příbram, týkající se svozu tříděného 
odpadu, kde jsou stanoveny termíny svozu jednotlivých komodit. Starosta dále sděluje, 
že vozy AMT nemají váhu, a proto jsou svozy rozpočítávány mezi obce, což je pro obec 
nejspíš nevýhodné. Starosta učinění cenovou poptávku u jiných společností provádějící 
svoz TKO. 
Usnesení: 
ZO bere na vědomí 
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k bodu 10: 
Vyjádření k dokumentu k úřednímu řízení (DÚR) ohledně stavby dálnice D4 
Usnesení: 
Obec v okolí uvedených pozemků nemá vodovodní řád, veřejné osvětlení ani jiné 
sítě 
 
k bodu 11: 
Starosta poděkoval všem zúčastněným za účast a zároveň již nekandidujícím členům za 
dosavadní spolupráci a ve 20:00 zasedání ukončil.  
 
V Bukovanech dne 14. září 2017 
 
 
Zapsal:  Lukáš Voska 
Upravil:  Ing. David Kaiser 
 
 
 
Zápis ověřili:  Lubor Vopat     Jiří Macoun 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………….           
Ing. David Kaiser, starosta 


