Usnesení
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 9. 9. 2021
v 18 hod v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny. Starosta konstatuje, že je přítomno pět 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 pěti hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Ester Dufková – schváleno pěti hlasy,
Pavel Horáček - schváleno pěti hlasy.
Program zasedání:
1. Schválení Žádosti TJ Bukovinka, z.s. o poskytnutí finančních prostředků v případě
schválení žádosti o dotaci ve Výzvě 8/2021 - Kabina vyhlášená Národní sportovní
agenturou dne 24. 6. 2021 s názvem „Vybavení fotbalového hřiště TJ Bukovinka, z.s.“–
spoluúčast obce Bukovinka ve výši 20% z celkových nákladů projektu, maximálně ve
výši 200.000,- Kč
2. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 4. 2021 mezi Obcí
Bukovinka a Římskokatolickou farností Křtiny – navýšení finanční dotace o 30.000,Kč na opravu křtinských varhan – pořízení tzv. prospektové píšťaly
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr
Na 21. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
usnesení:
K bodu č. 1
OZ schvaluje poskytnutí finančních prostředků žadateli o dotaci TJ Bukovinka, z.s. na
financování spoluúčasti žadatele ve výši 20 % z celkových nákladů projektu, maximálně
ve výši 200.000 Kč. Spoluúčast bude poskytnuta v případě schválení žádosti s názvem
„Vybavení fotbalového hřiště TJ Bukovinka, z.s.“ Žádost je podána do VÝZVY 8/2021Kabina 2021, kterou vyhlásila Národní sportovní agentura dne 24. 6. 2021.
K bodu č. 2
OZ schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 4. 2021 mezi Obcí
Bukovinka a Římskokatolickou farností Křtiny – navýšení finanční dotace o 30.000,- Kč
na opravu křtinských varhan – pořízení tzv. prospektové píšťaly
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Pavel Malík v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 10. 9. 2021
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 10. 9. 2021
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