Usnesení
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 21. 12. 2018 v 18
hod ve Společenském domě 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 ve Společenském domě
v Bukovince a bylo zahájeno v 18.02 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 – JUDr. Renata Grussmannová – schváleno sedmi hlasy,
Ing. Marta Pořízková - schváleno sedmi hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 14 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 15
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2019
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2019
Schválení Změny k Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2018 ze dne 27. 9.
2018 mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – změna účelu
čerpání
7. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-8. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol s. r. o. ve výši Kč 10.000,-9. Schválení Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
10. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“
12. Schválení Nařízení obce č. 3/2019 „o zákazu podomního prodeje a pochůzkového
prodeje na území obce Bukovinka“
13. Schválení Smlouvy o zajištění nakládání s odpady číslo 17030086 mezi obcí Bukovinka
a společností RESPONO, a.s.
14. Bod se vypouští
15. Schválení Záměru obce Bukovinka o změně „Smlouvy o nájmu hrobového místa na
místním hřbitově v Bukovince“ na „Smlouvu o výpůjčce hrobového místa na místním
hřbitově v Bukovince“
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16. Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2018 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
Na 2. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující usnesení:
K bodu č. 2
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14
K bodu č. 3
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 15
K bodu č. 4
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2019 jako vyrovnaný v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy Kč 9.823.100,-Výdaje Kč 9.823.100,-K bodu č. 5
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2019 v příjmové části Kč
2.495.000,-- a ve výdajové části Kč 2.495.000,-K bodu č. 6
OZ schvaluje Změnu k Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2018 ze dne 27. 9.
2018 mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – změna účelu
čerpání – nákup sportovního vybavení v hodnotě Kč 7.626,K bodu č. 7
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-K bodu č. 8
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol s. r. o. ve výši Kč 10.000,-K bodu č. 9
OZ schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. p. 50 – přízemí – mezi obcí Bukovinka a Ing.
Patrikem Novotným na období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019
K bodu č. 10
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 „O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“ – sazba místního poplatku pro rok 2019 činí 500,- Kč za osobu s trvalým
pobytem a za stavbu určenou k rekreaci, individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
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K bodu č. 11
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“ – sazba
místního poplatku ze psů pro rok 2019 činí 200,- Kč za prvního psa, 300,- Kč za druhého
a dalšího psa téhož držitele, od poplatků ze psů jsou osvobozeny senioři, tj. osoby starší
65 let.
K bodu č. 12
OZ schvaluje Nařízení obce č. 3/2019 „o zákazu podomního prodeje a pochůzkového
prodeje na území obce Bukovinka“
K bodu č. 13
OZ schvaluje Smlouvu o zajištění nakládání s odpady číslo 17030086 mezi obcí Bukovinka
a společností RESPONO, a.s.
K bodu č. 14
Bod se vypouští.
K bodu č. 15
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka o změně „Smlouvy o nájmu hrobového místa na
místním hřbitově v Bukovince“ na „Smlouvu o výpůjčce hrobového místa na místním
hřbitově v Bukovince“
Zastupitelé obce Bukovinka, a to s ohledem na dosavadní účelné a hospodárné využívání
veřejných prostředků z obecního rozpočtu, se rozhodli, že v souladu s pravidly
hospodaření s majetkem obce stanovenými v ust. § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, poskytnou občanům obce Bukovinka od 6. 1. 2019 bezplatně do
užívání hrobová místa na místním hřbitově v Bukovince.
Zastupitelé obce Bukovinka toto své majetkoprávní jednání odůvodňují zejména
vyrovnaným, resp. plusovým rozpočtem obce a její nulovou zadlužeností.
Je proto v zájmu obce a potřeb občanů obce, a to po rozumném uvážení všech jejích
obecních orgánů, aby byla občanům poskytnuta tato další z výhod řádného hospodaření
s finančními prostředky.
K bodu č. 16
OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 31/SOV/2018 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka

Pavel Malík
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 21. 12. 2018
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 21. 12. 2018
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