Usnesení
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 16. 12. 2020
v 18 hod v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny. Starosta konstatuje, že je přítomno sedm členů ZO a
ZO je tedy usnášeníschopné.
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo v zasedací místnosti
Společenského domu 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 sedmi hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Pavel Horáček – schváleno sedmi hlasy,
Ing. Patrik Novotný - schváleno sedmi hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 9
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2021
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Bukovinka na období 2021-2023
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 15/SOV/2020 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021
7. Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2021 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a obcí Bukovina na poskytnutí
finančního daru na realizaci sloupu veřejného osvětlení umístěného na autobusové
zastávce IDS JMK Bukovina-rozcestí ve výši Kč 30.000,9. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-10. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič, úprava instalace
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na 15. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
usnesení:
K bodu č. 2
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 9
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K bodu č. 3
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2021 jako schodkový v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy Kč 9.083.400,-Výdaje Kč 14.066.100,-Financování Kč 4.982.700,-K bodu č. 4
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2021 v příjmové části Kč
3.719.000,-- a ve výdajové části Kč 3.719.000,-K bodu č. 5
OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bukovinka na období 2021-2023
K bodu č. 6
OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 15/SOV/2020 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021
K bodu č. 7
OZ schvaluje Smlouvu o financování sítě sociálních služeb pro rok 2021 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
K bodu č. 8
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a obcí Bukovina na
poskytnutí finančního daru na realizaci sloupu veřejného osvětlení umístěného na
autobusové zastávce IDS JMK Bukovina-rozcestí ve výši Kč 30.000,K bodu č. 9
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-K bodu č. 10
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič, úprava instalace

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 17. 12. 2020
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 17. 12. 2020
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Pavel Malík, v. r.
starosta

