Usnesení
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 24. 11. 2021
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 sedm hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Ing. Patrik Novotný – schváleno sedm hlasy,
Miloš Nimmrichter - schváleno sedm hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 7
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bukovinka č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bukovinka č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
5. Schválení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Bukovinka p. č. 283/1 o
výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
6. Schválení Darovací smlouvy na finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši 20.000,- Kč
7. Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
8. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 155.587,85 Kč – výměna rozvaděče zdrojů BU1 A BU2
9. Schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z MMR, podprogramu
117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací pro rok 2022 na neinvestiční akci Bukovinka, lokalita Na
Padělkách-Černý Les, oprava MK 4c
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Na 22. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
usnesení:
K bodu č. 2
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7
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K bodu č. 3
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovinka č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
K bodu č. 4
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovinka č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
K bodu č. 5
OZ neschvaluje odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Bukovinka p. č. 283/1 o výměře
935 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 6
OZ schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši 20.000,- Kč
K bodu č. 7
OZ schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
K bodu č. 8
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 155.587,85 Kč – výměna rozvaděče zdrojů BU1 A BU2
K bodu č. 9
OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z MMR, podprogramu
117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací pro rok 2022 na neinvestiční akci Bukovinka, lokalita Na
Padělkách-Černý Les, oprava MK 4c

Pavel Malík v. r.
starosta

JUDr. Renata Grussmannová v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 25. 11. 2021
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 25. 11. 2021
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