Zápis
z 5. veřejného zasedání konaného dne 18. 3. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti
Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.05 hodin a uvítal občany a zastupitele na 5. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek, Ing. Marta
Pořízková, Milan Weiter
Omluveni: Nepřítomni: Návrh na schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 7 hlasy
Návrh na schválení ověřovatelů: p. František Pořízek – schváleno 7 hlasy, p. Miloš Nimmrichter –
schváleno 7 hlasy.
Čtení programu zasedání:
1. Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky mezi
obcí Bukovinka a TJ Bukovinka – p. č. 306/191 a p. č. 306/4
2. Diskuse
3. Usnesení
4. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 2
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023591/002 – p. č. 183/34
Nově bod č. 3
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023592/002 – p. č. 190/13
Nově bod č. 4
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2014
Nově bod č. 5
Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka za rok 2014
Čten doplněný program zasedání:
1. Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky mezi
obcí Bukovinka a TJ Bukovinka – p. č. 306/191 a p. č. 306/4
2. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023591/002 – p. č.
183/34
3. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023592/002 – p. č.
190/13
4. Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2014
5. Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka za rok 2014
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .

1

K bodu č. 1
Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky
Jedná se o dar pozemku TJ Bukovinka obci Bukovinka - p. č. 306/191 o výměře 719 m2, dle
geometrického plánu č. 392-2/2015 ze dne 29. 1. 2015, který vznikl vydělením z pozemku z p. č. 306/4.
Obec Bukovinka žádá o dotaci na dětské hřiště na Sokolském hřišti, pozemek musí být v majetku obce.
Kvůli schválení smlouvy bylo svoláno mimořádné zasedání.
Diskuse:
p. Richard Šedý – co pro mě jako pro vlastníka sousedního pozemku ze schválení smlouvy plyne, je
třeba pro stavbu hřiště nějaké povolení?,
Pavel Malík – hřiště bude na druhé straně pozemku, nesousedí s pozemkem p. Šedého, povolení není
třeba, hřiště nebude pevně zapuštěno, budou tam pouze houpačky a prolézačky,
pí Lipková – jak bude vyřešena přístupová cesta ke hřišti, chodníčkem?,
Pavel Malík – je zřízeno věcné břemeno služebnosti stezky při kraji pozemku, nebude se stavět zvláštní
chodník,
p. Šedý – zatím neobdržel vyjádření k námitkám k územnímu plánu, týká se vybudování nové
komunikace přes Sokolské hřiště,
Pavel Malík – v dohledné době bude ZO o námitkách a připomínkách rozhodovat a lidé budou
vyrozuměni.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 2
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023591/002 – p. č. 183/34
Jedná se o připojení elektrické energie přes obecní komunikaci k novostavbě RD p. Davida Šenka.
Diskuse:
p. Weiter – navrhuji protlak, ne překop silnice, bude se bortit, budou problémy,
Pavel Malík – zjistí, jakým způsobem je připojení plánováno,
Ing. Pořízková – novostavba je u trafa Pindula, tam problém s překopáním komunikace nebude. Je
třeba digitálně zaměřit.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030023592/002 – p. č. 190/13
Jedná se o připojení elektrické energie přes obecní komunikaci k novostavbě RD pí Vlasty Šenkové –
Brněnská cesta.
Diskuse:
p. Weiter – nepřekopávat, bude to dlouho sedat – až po dobu 10 let, zničí se komunikace,
Ing. Pořízková – přípojku digitálně zaměřit.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2014
Na základě předložených podkladů, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy, zprávy HIK a zprávy o
finanční kontrole za rok 2014.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
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K bodu č. 5
Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka za rok 2014
Na základě předložených podkladů, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přílohy, inventarizace za rok 2014.
Diskuse:
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Diskuse
p. Janoušek – ve volebních programech zvolených zastupitelů byla uvedena podpora sportu. Jeho
představa byla, že obec zbuduje na Sokolském hřišti prolézačky a místní řemeslníci k tomu udělají
stolek a židličky. ZO pojalo vybudování dětského hřiště formou dotačních titulů, přitom dotaci obec
nemusí dostat, pro TJ zbytečné nepříjemnosti, které musela podstoupit. TJ je napadána, že si sama
nežádá o dotační tituly: dle informace z okresu si může TJ žádat na Ministerstvu školství a tělovýchovy,
podmínkou je členská základna, vybírání členských příspěvků a vedení podvojného účetnictví - TJ
Bukovinka podvojné účetnictví nevede, tudíž dotace nedostane. Je přislíbeno od předsedy ČUS
zjednodušené čerpání financí – peníze by přišly na okresní organizaci a ta by peníze na základě žádosti
jednotlivých TJ přerozdělovala. Pana Janouška mrzí hlasy, že by se měla TJ v Bukovince zrušit a utvořit
sdružení – na základě informací z vedení ČUS by musel proběhnout na TJ konkurz, TJ by musela
rozprodat majetek, utržené peníze by připadly státu a začínalo by se od nuly.
Pavel Malík – o dotaci na dětské hřiště rozhodlo OZ, je třeba zkoušet o dotace žádat, vloni bylo
požádáno o dotaci přes společnost ČEZ – Oranžová hřiště – dotaci jsme neobdrželi. Dotace finančně
nezatíží obec, pokud dotaci neobdržíme, hřiště se pořizovat nebude – je třeba dělat věci systematicky.
p. Pořízek – zbudování hřiště závisí na získání dotace. Česká unie sportu se po 4 letech dává
dohromady, nejsou finance, budou nové stanovy. TJ Bukovinka souhlasí s dotačním titulem i s darovací
smlouvou.
pí Dufková – situace v TJ Bukovinka se po obci řeší, členové TJ nejsou za posledních několik let
informováni o dění a fungování TJ, proč nebyla valná hromada – ve stanovách není uvedeno, zda a jak
často se valné hromady mají konat?, výkonný výbor ani členům neoznámil, že ČSTV nefunguje. Tím, že
členové TJ o dění neví, převládl názor, že by bylo lepší TJ zrušit a založit nové fungující sdružení.
Ing. Pořízková – nemyslí si, že TJ nefunguje, nedošlo jen ke změně na občanské sdružení, jinak je funkční
a má členskou základnu.
p. Pořízek – na ČSTV nikdo není, TJ posílá finance, aby ČSTV fungovala.
p. Weiter – dětské hřiště na Sokolském hřišti je zbytečné, jsou to vyhozené peníze, velká částka Kč
130.000,-- pouze za zbudování, bylo by lepší postupně každý rok zakoupit prvek v hodnotě cca Kč
10.000,--, Kč 15.000,--.
Pavel Malík – zbudování bude pouze ve výši Kč 74.000,--, za částku Kč 15.000,-- se pořídí pouze jeden
herní prvek,
p. Horáček – od jakého roku je zbudováno hřiště za Společenským domem a co se tam teď opravovalo,
Pavel Malík – hřiště je od roku 2010,
p. Nimmrichter – měnily se houpačky, zpevňoval stůl,
Pavel Malík – na nové hřiště je garance 15 let, na měkké dřevo 5 let, tvrdší dřevo 10, plast 15 let,
Ing. Grolíková – na zbudování hřiště vybrána kvalitní firma – dobré reference, jen čas ukáže, jak dlouho
herní prvky vydrží,
p. Janoušek – pořádal Ing. Pořízkovou o žádost na Lesy ČR, polesí Bučovice – kompenzace za rozryté
hřiště „Na Kopanině“ od divokých prasat, koncem dubna se tam bude konat mistrovství ČR
v orientačním běhu,
Pavel Malík – jak je vyřešena elektřina na hřišti,
p. Janoušek – je objednaný elektrikář, silnější jističe, s SDH Bukovinka je domluvena nádrž na vodu o
objemu 1.000 litrů na užitkovou vodu,
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Ing. Grolíková – lze rozesílat informační emaily o dění na stránkách obce?,
Pavel Malík – nové stránky budou mít tuto funkci, již jsou hotové, je třeba do nich doplnit informace
ze stránek starých, občané dodají emaily, jakýkoli pohyb na stránkách obce bude automat na tyto
emaily zasílat,
pí Dufková – budou zřízeny nové emailové adresy pro starostu, účetní a info@bukovinka.cz,
pí Beránková – nechodí emaily o hlášení,
p. Weiter – kdo vyvěšuje informace na stránky obce, nejdou otevřít,
Lenka Možná – vyvěšuje účetní, odkazy fungují, kontroluje, zda jdou otevřít,
Ing. Grolíková – než budou nové stránky, bylo by dobré informovat emaily,
p. Janoušek – jsou pojištěny veřejné cesty, co když se něco stane na novém hřišti?,
Ing. Pořízková – pojištěny nejsou,
Pavel Malík – pokud bude pojištění nutné, zřídí se,
p. Weiter – pozvánka na 5. VZ je na stránkách obce chybně v aktualitách, ne na úřední desce,
Lenka Možná – chybu napraví,
p. Pořízek – občané mají povinnost sledovat úřední desku obce na vývěsce,
Pavel Malík – obec nemusí zveřejňovat na stránkách obce,
p. Šedý – je k nahlédnutí geometrický plán Sokolského hřiště? – nahlédl,
p. Janoušek – hřiště se nedotkne pozemku p. Šedého,
Ing. Pořízková – na stránky obce by měl vyvěšovat někdo ze zastupitelstva, ne účetní, toto bylo
napadeno již za minulého zastupitelstva.
K bodu č. 7
Usnesení
Čteno Usnesení z 5. veřejného zasedání.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 8
Závěr
Starosta obce ukončil 5. veřejné zasedání v 19.10 hodin a poděkoval zastupitelům i občanům za účast.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: František Pořízek
Miloš Nimmrichter
Bukovinka dne 23. 3. 2015

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 23. 3. 2015
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 23. 3. 2015
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