Usnesení
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28. 8. 2019
v 18 hod ve Společenském domě 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 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 šesti hlasy,
Ověřovatelé zápisu – Ester Dufková – schváleno šesti hlasy,
Miloš Nimmrichter - schváleno šesti hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 8
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
(GDPR)
5. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s.
6. Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
7. Schválení převodu prostředků na vybudování nového vodního zdroje v Černém lese
8. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Bukovinka
a Jihomoravským krajem – stavba „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
9. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ – p.
č. 309/1 a 1057/1, oboje k. ú. Bukovinka
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1.
2.
3.
4.

Na 6. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující usnesení:
K bodu č. 2
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7
K bodu č. 3
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8
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K bodu č. 4
OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
(GDPR) – navýšení služeb za GDPR za Mateřskou školu a Obec Bukovinka na 2.300,- Kč
za měsíc
K bodu č. 5
OZ schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. na navýšení veřejné podpory ve výši 450.000,Kč
K bodu č. 6
OZ schvaluje Stanovy svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
K bodu č. 7
OZ schvaluje převod prostředků na vybudování nového vodního zdroje v Černém lese
ze společného účtu obcí Bukovinka a Bukovina ve výši 340.986,- Kč
K bodu č. 8
OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Bukovinka a Jihomoravským krajem – stavba „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ –
p. č. 309/1, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 9
OZ schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem - p. č. 309/1 - trvalý zábor 1.450 m2 a p. č.
1057/1 – zábor 70 m2 - oboje k. ú. Bukovinka

Pavel Malík
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 29. 8.2019
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 29. 8. 2019
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