Usnesení
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 27. 4. 2022
v 18 hod v zasedací místnosti Společenského domu 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 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 šesti hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Ester Dufková – schváleno šesti hlasy,
Miloš Nimmrichter - schváleno šesti hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Schválení rozpočtového opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2021
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
Schválení přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
Schválení Smlouvy o nájmu obecního bytu – 1. patro
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 165.000,- Kč – pořízení elektrocentrály
9. Schválení dodavatele na zhotovení projektové dokumentace k akci „Bukovinka –
novostavba multifunkčního objektu, vestavba knihovny do objektu stodoly a úpravy
venkovních ploch“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 01/22
10. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030065733/001-SITL mezi obcí Bukovinka a společností EG.D, a. s.
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na 25. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující
usnesení:
K bodu č. 2
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1
K bodu č. 3
OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2
K bodu č. 4
OZ schvaluje účetní závěrku obce Bukovinka za rok 2021
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K bodu č. 5
OZ schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
K bodu č. 6
OZ schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok
2021, a to následovně: 44.764,28 Kč do rezervního fondu MŠ a 20.000,- Kč do fondu
odměn
K bodu č. 7
OZ schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu – 1. patro – manželům
Opravilovým na dobu od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
K bodu č. 8
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 165.000,- Kč – pořízení elektrocentrály
K bodu č. 9
OZ schvaluje jako dodavatele na zhotovení projektové dokumentace k akci „Bukovinka
– novostavba multifunkčního objektu, vestavba knihovny do objektu stodoly a úpravy
venkovních ploch“ firmu Starycha s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o
dílo č. 01/22 – jednostupňová projektová dokumentace v hodnotě 780.450,- Kč včetně
DPH, obstarání dokladové části v hodnotě 43.560,- Kč včetně DPH a autorský dozor
v hodnotě 217.800,- Kč včetně DPH
K bodu č. 10
OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030065733/001-SITL mezi obcí Bukovinka a společností EG.D, a. s. – p. č. 306/66 –
„Bukovinka, kab. smyčka NN, Růž“ – jednorázová náhrada ve výši 2.000,- Kč

Pavel Malík v. r.
starosta

JUDr. Renata Grussmannová v. r.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 28. 4. 2022
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 28. 4. 2022
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