Zápis
z 3. veřejného zasedání konaného dne 29. 12. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti
Společenského domu v Bukovince
Zahájení veřejného zasedání v 17.05 hodin, uvítání občanů a zastupitelů na 3. veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek, Ing. Marta
Pořízková
Omluveni: Nepřítomni: Milan Weiter
Návrh na schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 6 hlasy
Návrh na schválení ověřovatelů: Ing. Marta Pořízková – schváleno 6 hlasy, p. František Pořízek –
schváleno 6 hlasy.
Čtení programu schůze:
1. Schválení rozpočtového opatření č. 6
2. Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2015
3. Schválení Žádosti o rozšíření účelu čerpání veřejné finanční podpory
4. Schválení Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
Návrh na doplnění programu schůze:
Nově bod č. 5
Schválení rozpočtového opatření č. 7
Nově bod č. 6
Na vědomí – změna zásad pro osobní předání a stanovení výše věcných darů pro jubilanty od 1. 1. 2015
Nově bod č. 7
Na vědomí – změna ceníku placených služeb a poplatků knihovny v Bukovince
Čtení doplněného programu schůze:
1. Schválení rozpočtového opatření č. 6
2. Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2015
3. Schválení Žádosti o rozšíření účelu čerpání veřejné finanční podpory
4. Schválení Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
5. Schválení rozpočtového opatření č. 7
6. Na vědomí - změna zásad pro osobní předání a stanovení výše věcných darů pro jubilanty od 1.
1. 2015
7. Na vědomí – změna ceníku placených služeb a poplatků knihovny v Bukovince
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Schválení doplněného programu schůze: pro 6 hlasy.
K bodu č. 1
Schválení rozpočtového opatření č. 6
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Přijata neinvestiční dotace z JMK na akceschopnost JSDH ve výši Kč 800,--. Smlouva i RO jsou součástí
zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
K bodu č. 2
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2015
Čten návrh rozpočtu v příjmech a výdajích, je součástí zápisu.
Diskuse: Ing. Grolíková – ze stránek obce se nepodařilo vytisknout stránku s výdaji,
Lenka Možná – příjmy i výdaje na stránkách obce jsou uvedeny,
MVDr. Grolík – veřejné osvětlení Černý les – jaká je návratnost investice, rozpočet – navyšují se příjmy,
nevidí žádné investice, proč tolik peněz na ÚP, komu se částka vyplácela,
Ing. Pořízková – návratnost investice VO ČL nejsme schopni obratem sdělit, jsem schopni vyčíslit úsporu
ve staré zástavbě, kde jsou již světla vyměněna. Z rozpočtu v roce 2015 nebude částka na ÚP čerpána,
v roce 2014 byl již zaplacený, v roce 2015 se budou dodělávat drobné změny do max. Kč 5.000,-- za
digitální podobu – podmíněno čerpání dotace. Na vypracování bylo vypsáno výběrové řízení – 4
kandidáti, Ing. arch. Kočiš byl nejlevnější a byl doporučen Ing. Šejnohovou z odboru územního
plánování Stavebního úřadu v Blansku.
p. Dufka – malé navýšení - dary pro jubilanty, mělo by být Kč 500,--.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
K bodu č. 3
Schválení Žádosti o rozšíření účelu čerpání veřejné finanční podpory za rok 2014 – Skauti
Přidán účel čerpání VFP na zakoupení stanů.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
K bodu č. 4
Schválení Smlouvy o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence s městem Blanskem
Jedná se o princip solidárnosti, částka Kč 10.000,-- ročně je vypočtena dle počtu obyvatel Bukovinky,
z příspěvku se financuje např. azylový dům pro matky s dětmi, který mohou případně občané Bukovinky
využít.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
K bodu č. 5
Schválení rozpočtového opatření č. 7
Je součástí zápisu.
Diskuse: MVDr. Grolík – zda investují v Bukovině do vody, zda nejsou úniky a černé odběry,
p. Rozman – díky obecnímu vrtu je ve vlastní studně bez vody,
p. Dufka – jaká je vydatnost nového vodního zdroje,
ing. Pořízková – vydatnost je 0,43 l/s, plánované investice obce Bukovina do nového zdroje vody lze
zjistit v jejich návrhu rozpočtu.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
K bodu č. 6
Na vědomí – změna zásad pro osobní předání a stanovení výše věcných darů pro jubilanty
s účinností od 1. 1. 2015
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Pro jubilanty ve věku 75, 80, 81 a výše let navýšení z Kč 200,-- na Kč 250,-- a změna způsobu –
dárkový poukaz do obchodu Včela v Bukovince.
Diskuse: K bodu č. 7
Na vědomí – změna ceníku placených služeb a poplatků knihovny v Bukovince
Ruší se poplatek Kč 1,-- za zapůjčení 1 knihy na dobu 1 měsíce, nově roční poplatek Kč 50,--, děti do
15 let Kč 10,-Diskuse: K bodu č. 8
Diskuse
Ing. Tichý – ochranná pásma vody dle zákona (chybí cedule ochranné pásmo 1. stupně, vstup zakázán),
20 m do dálky, 5 m do šířky, jak se postupuje s výměnou vodoměrů, nenasazovat na Bukovinu, že
neinvestuje do nového vodního zdroje, nedoplácíme na ni, bez nové kanalizace nedáme Bukovinku do
pořádku. Je nutná splašková kanalizace i ČOV pro celou obec – pokud nezačneme kanalizací, nemusíme
nic dělat.
Pavel Malík – budeme hledat řešení, tím ale není vybudování nové kanalizace za Kč 70 mil.,
Ing. Pořízková – vodoměry se průběžně mění, s Bukovinou budou nová jednání.
p. Rozman st. - jak je dle nového ÚP vyřešena kanalizace, je třeba zakázat volné pobíhání psů – byl
několikrát napaden,
Ing. Pořízková – kanalizace vedena v zahradách,
p. Frank – v Černém lese psi bez košíku nechodí, plánuje se čistička odpadních vod?,
Pavel Malík – stará zástavba výhledově bude připojena na čističku, nedonutíme nové domy, které mají
čističku vlastní, aby se napojily (vodné, stočné), je to zahrnuto v ÚP (katastr obce Bukovina),
pí Beránková – jak pokračuje kanalizace kolem jejího domu, je třeba doplnit rošt,
pí Beránková Marie čp 15 – plánuje se opravit cesta na Dolní konec, nepumpují pumpy, u domu má
otevřený kanál – není rošt,
pí Holubová – v obci je třeba provést deratizaci,
Pavel Malík – na opravu silnice je dána poptávka na SÚS, rošty se doplní, deratizace na jaře,
MVDr. Grolík – trafo u hřbitova, realizace vedení drátů elektřiny přes les,
Pavel Malík – trafo u hřbitova bude přesunuto, nebude u domu Grolíkových, vedení drátů přes les –
zatím nic nového, vedení NN Pindula v roce 2016 do země, u budovy MŠ bude stát malá budova
trafostanice,
p. Barták – silnice Brněnské cesta,
Pavel Malík – v roce 2016 se bude do hlavní komunikace pokládat kabeláž NN – po položení bude
vybudována nová cesta,
p. Rozman ml. – vede se obecní kronika?.
Ing. Pořízková – písemnou formou se nevede 8 let, školení má Mgr. Humlíčková,
MVDr. Grolík – zveřejňovat zápisy z veřejných zasedání,
p. Rozman st. – je třeba provést opravu a seřízení rozhlasu, neslyší hlášení.
K bodu č. 9
Usnesení
Čten souhrn usnesení a návrh na schválení usnesení z 3. veřejného zasedání.
Hlasování: pro: 6 hlasy, proti: -, zdržel se: -.
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K bodu č. 12
Závěr
Závěr a poděkování občanům a zastupitelům za účast na 3. veřejném zasedání. Zasedání ukončeno
v 18.50 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Pořízková
František Pořízek

V Bukovince dne 5. 1. 2015

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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