Usnesení
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 30. 9. 2020
v 18 hod ve Společenském domě v Bukovince
Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny. Starosta konstatuje, že je přítomno šest členů ZO a
ZO je tedy usnášeníschopné.
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo v sálu Společenském domě
v Bukovince a bylo zahájeno v 18.00 hodin. Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel
Malík, který uvítal přítomné, seznámil je s programem zasedání ZO. Program je součástí zápisu
a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem.
Volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu
Zapisovatel – návrh: Lenka Možná – schváleno šesti hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Pavel Horáček – schváleno šesti hlasy,
Ing. Patrik Novotný - schváleno šesti hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6
3. Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 10.200.000,- Kč
4. Bod se vypouští
5. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
6. Schválení Záměru obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnictví obce
Bukovinka p. č. 314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, za část
pozemku p. č. 1/10 o výměře 49 m2, orná půda
7. Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p. č.
286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
9. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
10. Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou
farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok 2020
11.
Schválení Žádosti o odkup pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
12. Schválení Rozpočtového opatření č. 7
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
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Na 13. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
usnesení:
K bodu č. 2
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6
K bodu č. 3
OZ schvaluje návrh Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949, mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“, úroková sazba 1M PRIBOR + 0,53%,
ve výši 11.000.000,- Kč, se splatností do 30. 6. 2022 a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy o úvěru
K bodu č. 4
Bod se vypouští
K bodu č. 5
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
K bodu č. 6
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnictví obce
Bukovinka p. č. 314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, za část
pozemku p. č. 1/10 o výměře 49 m2, orná půda, a zavazuje se doplatit rozdíl 7.000,- Kč
K bodu č. 7
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p.
č. 286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
K bodu č. 8
OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt – přízemí, a to od 1. 11. 2020
do 31. 10. 2021
K bodu č. 9
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
K bodu č. 10
OZ schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Římskokatolickou farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok
2020, a to do 30. 6. 2021
K bodu č. 11
OZ neschvaluje prodej pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 12
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7
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JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 1. 10. 2020
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 1. 10. 2020
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Pavel Malík, v. r.
starosta

