Zápis
z 1. veřejného zasedání konaného dne 7. 11. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti
Společenského domu v Bukovince
Zahájení veřejného zasedání v 18 hodin, uvítání občanů a zastupitelů na 1. veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek, Ing. Marta
Pořízková, Milan Weiter
Omluveni: Ing. Pořízková konstatuje, že ustavující zasedání bylo řádně svoláno v termínu do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhu k soudu na neplatnost voleb. Žádný návrh nebyl podán, lhůta
uplynula dne 24. 10. 2014 v 16 hodin. Přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
K bodu č. 1
Představení členů zastupitelstva dle výsledků voleb

Číslo
1
2
2
3
4
4
5

Název kandidátní listiny
Starousedlíci pro Bukovinku
"Sdružení nestraníků"
"Sdružení nestraníků"
KDU-ČSL
Bukovinka-nez. kand. 2014
Bukovinka-nez. kand. 2014
SNK-nezáv. obce Bukovinka

Poř.
číslo
2
2
4
1
2
3
1

Jméno kandidáta Věk
Pořízek František
63
Malík Pavel
46
Dufková Ester
39
Horáček Pavel
46
Pořízková Marta
64
Nimmrichter Miloš 64
Weiter Milan
59

Navrh.
strana
NK
SN
SN
KDU-ČSL
NK
Nk
NK

Polit. přísl. Hlasy
%
BEZPP
58 21,24
BEZPP
96 17,02
BEZPP
96 17,02
KDU-ČSL
59 19,47
BEZPP
97 20,42
BEZPP
74 15,57
BEZPP
63 23,42

K bodu č. 2
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu a upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složit
slib s výhradou, znamená zánik mandátu.
Čten slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Bukovinka a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Vyzvání jmenovitě přítomných členů zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „SLIBUJI“ a
podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
K bodu č. 3
Návrh na zapisovatele – p. Horáček
Návrh na ověřovatele – p. Weiter, p. Pořízek.
Diskuse k návrhu zapisovatele a ověřovatele: Hlasování zapisovatel: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
Zapisovatelem byl odhlasován p. Horáček počtem 7 hlasů.
Hlasování ověřovatelé:
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p. Weiter: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
p. Pořízek: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
Ověřovatelé zápisu byli určení p. Weiter a p. Pořízek počtem 7 hlasů.
K bodu č. 4
Čtení programu schůze:
1) Představení členů zastupitelstva obce, zvolení zastupitelé dle výsledků
2) Složení slibu členů zastupitelstva
3) Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
4) Schválení programu
5) Určení způsobu volby starosty – tajná, veřejná
6) Určení způsobu volby místostarosty – tajná, veřejná
7) Určení funkce, které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
8) Volba starosty
9) Volba místostarosty
10) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
11) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
a) Volba členů kulturně-sportovní komise
12) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13) Mateřská škola – navýšení hodnoty majetku
14) Diskuse
15) Schválení Usnesení z ustavujícího zasedání OZ
16) Závěr
Doplnění programu – program doplněn nebyl.
Diskuse: Hlasování o návrhu programu: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
K bodu č. 5
Návrh na určení volby starosty tajnou formou.
Diskuse: Hlasování: pro - hlasy, zdržel se - , proti 7.
Návrh na určení volby starosty veřejnou formou.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 6
Návrh na určení volby místostarosty tajnou formou.
Diskuse: Hlasování: pro - hlasy, zdržel se - , proti 7.
Návrh na určení volby místostarosty veřejnou formou.
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Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 7
Určení funkcí, které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
Diskuse: Hlasování: pro – hlasy, zdržel se - , proti 7.
Určení funkcí, které budou vykonávány jako dlouhodobě neuvolněné
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 8
Volby starosty
Volební strany dle pořadí:
Strana č. 1 – Starousedlíci pro Bukovinku (p. Pořízek) – nenavrhují kandidáta na starostu obce
Strana č. 2 – Sdružení nestraníků (p. Malík, pí Dufková) – navrhují na starostu obce pana Malíka
Strana č. 3 – KDU-ČSL (p. Horáček) – odstoupila od navrženého kandidáta, na starostu obce dalšího
nemá
Strana č. 4 – Nezávislí kandidáti 2014 (Ing. Pořízková, p. Nimmrichter) – navrhují na starostku obce Ing.
Pořízkovou
Strana č. 5 – SNK-Nezávislí obce Bukovinka (p. Weiter) – podpoří návrh na starostku obce Ing.
Pořízkovou
Pan Pavel Malík byl zvolen 4 hlasy (p. Horáček, pí Dufková, p. Malík, p. Nimmrichter)
Proti -, zdržel se: Ing. Pořízková, p. Weiter, p. Pořízek.
K bodu č. 9
Volba místostarosty
Volební strany dle pořadí:
Strana č. 1 – Starousedlíci pro Bukovinku (p. Pořízek) – podpoří návrh na místostarostku Ing. Pořízkovou
Strana č. 2 – Sdružení nestraníků (p. Malík, pí Dufková) – navrhují na místostarostku obce Ing.
Pořízkovou
Strana č. 3 – KDU-ČSL (p. Horáček) – odstoupila od navrženého kandidáta p. Horáčka, na místostarostu
obce další návrh nemá
Strana č. 4 – Nezávislí kandidáti 2014 (Ing. Pořízková, p. Nimmrichter) – navrhují na místostarostku
obce Ing. Pořízkovou
Strana č. 5 – SNK-Nezávislí obce Bukovinka (p. Weiter) – podpoří návrh na místostarostku obce Ing.
Pořízkovou
Ing. Marta Pořízková byla zvolena 7 hlasy.
K bodu č. 10
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Kontrolní a finanční výbor musí mít minimálně 3 členy, členové výborů mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedové výborů musí být členové zastupitelstva. Členy těchto
výborů nemohou být ani starosta, ani místostarosta.
Starosta navrhl 3členné výbory – finanční, i kontrolní.
K bodu č. 10 a)
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Diskuse: nebyl učiněn jiný návrh
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Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 10 b)
Volba předsedy finančního výboru
Návrh na předsedu finančního výboru podala volební strana „Sdružení nestraníků“ (p. Malík), a to pana
Pavla Horáčka, ostatní strany návrh nepodaly.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 10 c)
Volba členů finančního výboru
Předsedou finančního výboru nebyl podán návrh na členy – bod se vypouští.
K bodu č. 10 d)
Volba předsedy kontrolního výboru
Návrh na předsedu kontrolního výboru podala volební strana „Starousedlíci pro Bukovinku“ (p.
Pořízek), a to pana Františka Pořízka, ostatní strany návrh nepodaly.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 10 e)
Volba členů kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru navrhuje tyto členy výboru:
p. Milan Weiter – pro 7 hlasy,
p. Milan Beránek – pro 7 hlasy,
Ing. Iva Grolíková – pro 7 hlasy.
Diskuse:
p. Malík – nepovažuje se za dobré, aby ve výboru byli 2 členové z jedné kandidátky,
p. Horáček – navrhuje do výboru Ing. Grolíkovou.
K bodu č. 11
Volba předsedy kulturně-sportovní komise
„Sdružení nestraníků“ navrhuje na předsedkyni této komise paní Ester Dufkovou, ostatní strany návrh
nepodaly.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, zdržel se - , proti -.
K bodu č. 11 a)
Volba členů kulturně-sportovní komise
Předsedkyní kulturně-sportovní komise nebyl podán návrh na členy – bod se vypouští.
K bodu č. 12
Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, předsedům finančního a
kontrolního výboru a předsedkyni kulturně-sportovní komise
Členství ve výborech a komisích nebude odměňováno. Odměna předsedům finančního a kontrolního
výboru, předsedkyni kulturně-sportovní komise, starostovi, místostarostce a zastupitelům bude
vyplácena ode dne jejich zvolení do funkce, a to jednou měsíčně.
Zastupitelstvo obce Bukovinka stanoví měsíční odměny neuvolněných členům zastupitelstva takto:
starosta – Kč 15.000,--,
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místostarosta – Kč 10.000,--,
předseda výboru nebo komise – Kč 1.060,--,
člen zastupitelstva ve výboru nebo komisi – Kč 750,--,
člen zastupitelstva bez funkce – Kč 460,--.
Diskuse:
p. Weiter – proč zastupitelé navyšují finanční odměnu starostovi a místostarostovi, proč odměna
nezůstává v původní výši.
p. Malík – minulé zastupitelstvo schválilo odměny tak, jak je schválilo. Podle zákona má neuvolněný
starosta nárok na odměnu ve výši cca Kč 21.000,-- a místostarosta ve výši cca Kč 15.000,--. Navržené
odměny nedosahují maxima.
Hlasování: pro 6 hlasy, zdržel se: p. Weiter , proti -.
K bodu č. 13
Schválení Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině ze dne 23. 10. 2002 ve znění Dodatku č. 1., 2., 3., a 4 –
příspěvková organizace Obce Bukovinka MŠ Bukovinka
Podle tohoto dodatku se navyšuje hodnota majetku MŠ o Kč 699.017,-- jako technické zhodnocení.
Součástí je příloha, která vyúčtovává provedené práce.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy, zdržel se 2 (p. Malík, pí Dufková) , proti -.
K bodu č. 14
Diskuse
p. Malík – děkuje voličům za účast ve volbách. Nechce, aby vedení obce bylo izolované od občanů,
podnikatelů, živnostníku, od činnosti zájmových a kulturních spolků. Chce zajistit jak materiální rozvoj
obce, tak i kulturní a společenský. Je třeba vypracovat dlouhodobý Rozvojový plán obce jako poklad
pro práci zastupitelů, do jeho tvorby zapojit co nejvíce občanů. Zpracování tohoto plánu je
předpokladem pro získání dotací. Společné body volebních programů budou preferovány a ostatní
úkoly budou projednávány s veřejností. Na závěr poděkoval bývalé starostce a bývalému
místostarostovi za odvedenou práci.
p. Weiter – popřál úspěch novému starostovi, připomněl projednání územního plánu obce ve středu
dne 19. 11. 2014 od 16 hodin, je třeba do 7 dní o projednání podat připomínky na SÚ Blansko, Ing.
Šejnohová. ÚP je k nahlédnutí na OÚ i na stránkách obce.
Pavel Horáček – poděkování bývalým zastupitelům a popřání úspěchu novému starostovi a novým
zastupitelům.
Jaroslav Rozman – dotaz na p. Weitera – jak bylo myšleno na předvolebním letáku zamezení prodeje
obecního vrtu – p. Weiter nezodpověděl.
K bodu č. 15
Čteno a schváleno Usnesení z 1. VZ
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
K bodu č. 16
Závěr a poděkování občanům a zastupitelům za účast na 1. veřejném zasedání.
Zasedání ukončeno v 18.55 hodin.
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Zapisovatel: Pavel Horáček
Ověřovatelé zápisu: Milan Weiter
František Pořízek

V Bukovince dne 11. 11. 2014

Ing. Marta Pořízková
místostarostka

Pavel Malík
starosta
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