Usnesení
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 18. 12. 2019
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 – Ester Dufková – schváleno sedmi hlasy,
Pavel Horáček - schváleno sedmi hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 11
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2020
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2020
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na období 20212022
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bukovinka“
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 „O místním poplatku ze psů“
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 „O místním poplatku z pobytu“
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019 „O nočním klidu“
10. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
v Bukovince – hrobová místa č. 138, 139, 140, 141, 160, 161, 137, 210 a 211
11. Schválení Programu rozvoje obce Bukovinka na období 2020-2025
12. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-13. Schválení převodu částky 42.374,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské
školy Bukovinka
14. Schválení Darovací smlouvy - finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 20.000,-15. Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2020 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko
16. Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2019 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska
17. Rozpočtové opatření č. 12
18. Diskuse
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19. Usnesení
20. Závěr
Na 8. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující usnesení:
K bodu č. 2
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 11
K bodu č. 3
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2020 jako schodkový v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy Kč 9.556.500,-Výdaje Kč 12.268.200,-Financování Kč 2.711.700,-K bodu č. 4
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2020 v příjmové části Kč
2.796.000,-- a ve výdajové části Kč 2.796.000,-K bodu č. 5
OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na období 20212022, a to pro rok 2021 v příjmové a výdajové části 2.826.000,- Kč, a pro rok 2022
v příjmové a výdajové části 2.851.000,- Kč
K bodu č. 6
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bukovinka“
K bodu č. 7
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 „O místním poplatku ze psů“
K bodu č. 8
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019 „O místním poplatku z pobytu“
K bodu č. 9
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019 „O nočním klidu“
K bodu č. 10
OZ schvaluje vypůjčení hrobových míst č. 138, 139, 140, 141, 160, 161, 137, 210 a 211 na
místním hřbitově v Bukovince
K bodu č. 11
OZ schvaluje Program rozvoje obce Bukovinka na období 2020-2025
K bodu č. 12
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,--
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K bodu č. 13
OZ schvaluje převod částky 42.374,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské
školy Bukovinka
K bodu č. 14
OZ schvaluje Darovací smlouvu - finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 20.000,-K bodu č. 15
OZ schvaluje Smlouvu o financování sítě sociálních služeb pro rok 2020 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
K bodu č. 16
OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 31/SOV/2019 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020
K bodu č. 17
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 12

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 19. 12. 2019
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 19. 12. 2019
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Pavel Malík, v. r.
starosta

