Zápis
ze 4. veřejného zasedání konaného dne 4. 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 4. 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: pí Ester Dufková – schváleno 7 hlasy, p. Pavel Horáček – schváleno 7
hlasy.
Čtení programu schůze:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – p. č. 183/62
4. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – p. č. 183/43
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330027447/001
6. Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA
7. Schválení Smlouvy o dílo – žádost o dotaci na dětské hřiště
8. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu obecního bytu čp. 50 – přízemí
9. Schválení záměru přijmout dar – pozemek p. č. 306/191 na dětské hřiště
10. Schválení Smlouvy o čerpání VFP – TJ Bukovinka
11. Schválení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 – pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
12. Schválení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 – komunální odpad
13. Žádost o odkup pozemku p. č. 183/2
14. Schválení výsledku inventur MŠ
15. Schválení výsledku inventur Obce Bukovinka
16. Schválení Dodatku k odpisovému plánu Obce Bukovinka s účinností od 1. 1. 2015
17. Schválení výsledku hospodaření společného vodovodu Bukovinka - Bukovina
18. Na vědomí – výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2014
19. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2014
20. Diskuse
21. Usnesení
22. Závěr
Návrh na doplnění programu schůze:
Nově bod č. 20
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020874/005
Nově bod č. 21
Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Nově bod č. 22
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
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Čtení doplněného programu schůze:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – p. č. 183/62
4. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – p. č. 183/43
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330027447/001
6. Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA
7. Schválení Smlouvy o dílo – žádost o dotaci na dětské hřiště
8. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu obecního bytu čp. 50 – přízemí
9. Schválení záměru přijmout dar – pozemek p. č. 306/191 na dětské hřiště
10. Schválení Smlouvy o čerpání VFP – TJ Bukovinka
11. Schválení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 – pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
12. Schválení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 – komunální odpad
13. Žádost o odkup pozemku p. č. 183/2
14. Schválení výsledku inventur MŠ za rok 2014
15. Schválení výsledku inventur Obce Bukovinka za rok 2014
16. Schválení Dodatku k odpisovému plánu Obce Bukovinka s účinností od 1. 1. 2015
17. Schválení výsledku hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2014
18. Na vědomí – výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2014
19. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2014
20. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020874/005
21. Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
22. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
23. Diskuse
24. Usnesení
25. Závěr
Schválení doplněného programu schůze: pro 7 hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO

-

na Ministerstvo pro místní rozvoj podána žádost o dotaci na vybudování dětského
hřiště na Sokolském hřišti ve výši Kč 395.000,--, celkové náklady cca Kč 585.000,--,
na JMK podána žádost o dotaci na opravu schodů Společenského domu ve výši Kč
41.735,--, předpokládané náklady ve výši Kč 104.339,--,
na účet byla připsána dotace z JMK na pořízení územního plánu ve výši Kč 63.894,80,
na vědomí – přijetí nového pracovníka obecního úřadu pana Kupčíka s účinností od 1.
3. 2015 do 31. 10. 2015, na úhradu jeho platu bude poskytnuta dotace z Úřadu práce,
projekt opravy střechy a zateplení Společenského domu – je třeba nový tepelný audit,
nesmí být starší 2 let,
starosta vyjádřil pochvalu obecním pracovníkům za úklid sněhu,
plánuje se: osvětlení a zpomalovací retardér směr od Pemsu k Ing. Tichému, nové
dopravní značení v obci tak, aby odpovídalo normám, nové zrcadlo na křižovatce
z Dolního konce u připojení na hlavní silnici, zamezení vjezdu těžké techniky na
Lhotecké cestě.

Diskuse: p. Weiter – umístění retardéru bude vést k soudním podáním cyklistů, kteří tam budou
havarovat, osvětlení u Pemsu není třeba, nikdo tudy nechodí.
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K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Je součástí zápisu – viz. přílohy.
Diskuse: p. Weiter – proč nová pila, když jednu má SDH?,
Pavel Malík – SDH je samostatná jednotka, zakoupením nové pily není třeba se s hasiči domlouvat na
zapůjčení a údržbě.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – p. č. 183/62
Jedná se o přípojku vody a el. energie na Brněnské cestě, novostavba RD p. David Šenk.
Diskuse: Ing. Pořízková – je třeba nechat zaměřit.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku – p. č. 183/43
Jedná se o připojení el. energie, vody a na obecní cestu – Brněnská cesta, novostavba RD pí Vlasta
Šenková – je třeba nechat zaměřit.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330027447/001
Jedná se o připojení novostavby rodinného domu pí Kotulanové, p. Blably, p. č. 183/34 – trafo Pindula.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA
Roční poplatek Kč 980,-- za provozování hudebních děl v místním rozhlase.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o dílo – žádost o dotaci na dětské hřiště
Smlouva s Ing. Ladou Troubilovou za podání projektu a žádosti o dotaci v částce Kč 7.000,--.
Diskuse: Ing. Kendereški – bude hřiště na pozemku obce?,
Pavel Malík - ano, jinak bychom nemohli žádat o dotaci.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter, zdržel se: - .
K bodu č. 8
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu obecního bytu čp. 50 – přízemí
Prodloužení smlouvy na dobu jednoho roku, tj. od 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 – nájemce Petr Netík.
Diskuse: p. Weiter – nemá podanou žádost někdo potřebnější?,
Pavel Malík – jiná žádost podána nebyla.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
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K bodu č. 9
Schválení záměru přijmout dar – pozemek p. č. 306/191 na dětské hřiště
Dar od TJ Bukovinka – pozemek o výměře 719 m2 – je třeba darovat do vlastnictví obce – dotace na
hřiště.
Diskuse: p. Weiter – jak je zaměřeno?,
Pavel Malík – zaměřeno digitálně,
p. Weiter – neproběhla valná hromada TJ Bukovinka, jak je možné pozemek darovat, OZ schvaluje
něco, co ze zákona nelze darovat, když nebylo projednáno valnou hromadou TJ Bukovinka,
p. Pořízek – dar pozemku schválil výkonný výbor, může o těchto věcech sám rozhodovat,
Ing. Pořízková – valné hromady se nemusí účastnit všichni členové, bod můžeme vypustit, OZ nemusí
schvalovat záměr přijmout dar.
Hlasování o vypuštění bodu: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 10
Schválení Smlouvy o čerpání VFP – TJ Bukovinka
Smlouva je na částku Kč 63.500,--, skládá se z těchto položek: Kč 3.900,-- - úprava areálu p. č. 306/4,
Kč 55.000,-- - oprava kabin na hřišti „Na Kopanině“ p. č. 284/4, Kč 4.600,-- - sportovní odpoledne pro
děti, turnaj v malé kopané.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 11
Schválení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 – pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
Tímto dodatkem se vymezuje pohyb psů na veřejném prostranství, všichni majitelé psů, kteří zaplatili
místní poplatek za psa, obdrželi výňatek z dodatku, pes se na veřejném prostranství musí pohybovat
na vodítku, pouze na Lhotecké cestě směrem od vodojemu k lesu může bez vodítka.
Diskuse: p. Weiter – dle zákona musí mít pes náhubek a vodítko,
p. Tesař – vymezení pojmu Lhotecká a Brněnská cesta,
Pavel Malík – Lhotecká kolem vodojemu k lesu na Lhotky, Brněnská nová výstavba za hostincem
Rakovec,
Ing. Pořízková – je třeba před schválením přečíst dodatek k vyhlášce,
Pavel Malík – přečten čl. 11 a 12,
Ing. Pořízková – změnit ve vyhlášce úplný přístup psů na veřejné akce,
pí Kendereški – bylo by třeba po obci doplnit koše na psí exkrementy,
Pavel Malík – musí se zjistit, jak se exkrementy likvidují.
Hlasování: pro 5 hlasy, proti: - , zdržel se: Ing. Pořízková, p. Weiter.
K bodu č. 12
Schválení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 – komunální odpad
Čten čl. 2 – Základní pojmy, čl. 3 – Třídění, čl. 4 – Sběr a čl. 10 – doplnění bioodpadů a kovů.
Diskuse: p. Weiter – nevidí důvod, proč dávat drobné kovové odpady k plastům, Respono si bude
stěžovat,
Pavel Malík – popud k dodatku vyhlášky přišel přímo z Respona,
pí Kendereški – málo kontejnerů v Černém lese,
Pavel Malík – lze objednat častější svoz, lidé nerozšlapávají papírové krabice, kontejnery jsou tak brzy
přeplněné,
Ing. Kendereški – když už dají lidé kachličky do lesa na cestu, ať aspoň cestu zarovnají, kachličky nemají
v lese co dělat.
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Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 13
Žádost o odkup pozemku p. č. 183/2
Obec nemá v plánu pozemek prodat.
Diskuse: p. Weiter – nabídnuta malá cena, při vyšší ceně se dá o prodeji uvažovat, kdo podal žádost?,
Pavel Malík – žádost podal Ing. Bohuslav Vlček.
Hlasování o zamítnutí odkupu pozemku: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 14
Schválení výsledku inventur MŠ za rok 2014
Inventury proběhly k 31. 12. 2014, členové inventarizační komise: Vlasta Crhonková - ředitelka MŠ,
Oldřiška Škaroupková – kuchařka, Iveta Líbalová – účetní MŠ. Inventury proběhly bez závad, čteny
účetní obce, k nahlédnutí na OÚ.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 15
Schválení výsledku inventur obce Bukovinka za rok 2014
Inventury proběhly k 31. 12. 2014, členové hlavní inventarizační komise: Ester Dufková – předsedkyně,
členové - Ing. Marta Pořízková, Pavel Horáček, František Pořízek, dílčí inventarizační komise: František
Pořízek – předseda, členové– Miloš Nimmrichter, Lenka Možná. Inventury proběhly bez závad, čteny
účetní obce, k nahlédnutí na OÚ.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 16
Schválení Dodatku k odpisovému plánu Obce Bukovinka s účinností od 1. 1. 2015
Do 31. 12. 2014 se pořizovací cena majetku odepisovala do zbytkové ceny 10%, s účinností od 1. 1.
2015 se tato zůstatková cena ruší ,majetek se odepisuje do nulové ceny, nový přepočet částky odpisů
provedla firma Gordic v programu odpisů v rámci účetní závěrky roku 2014.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 17
Schválení výsledku hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2014
Výdaje Kč 367.102,90, příjmy Kč 645.569,--, kladný výsledek hospodaření Kč 278.466,--.
Diskuse: Ing. Kendereški – jakou má nový vrt vydatnost?
Pavel Malík – 0, 43 l/sekundu, 14.400 m3.
Ing. Pořízková – srovnání ceny nového vrtu (Kč 288.000,--) s cenou vrtu Bu2 (Kč 1.200.000,--)
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 18
Na vědomí – výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2014
Je součástí zápisu. Čten účetní obce.
Diskuse: Ing. Kendereški – když si MRC Brouček na sebe nevydělá, proč do něj investovat, proč raději
nepřistavit třídu k MŠ,
Ing. Pořízková – při přístavbě MŠ větší investice, za pár let nebudou děti.
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K bodu č. 19
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2014
Kladný hospodářský výsledek v částce Kč 82.631,76 bude převeden do rezervního fondu MŠ, ředitelka
MŠ zajistí u účetní MŠ převod do tohoto fondu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 20
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030020874/005
Jedná se o přechod vedený pod obecním pozemkem – nová trafostanice pro 23 nových RD v lokalitě
Černý les.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 21
Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
K přezkumu došlo dne 2. 3. 2015 pracovnicemi kontrolního a právního oddělení JMK Ing. Létalovou a
Ing. Lošťákovou. Audit proběhl bez závad, zpráva včetně seznamu kontrolovaných položek je součástí
zápisu.
Diskuse: K bodu č. 22
Schválení Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Čtena smlouva mezi obcí Bukovinka a firmou Elektrowin, a. s. Původně byla uzavřena smlouva mezi
obcí a firmou Respono, a. s., pro zpětný odběr elektrozařízení se nic nemění, nadále bude svážet
Respono Vyškov.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 23
Diskuse
pí Holubová – nesvítí světlo u nádrže „Žabec“, nepálit odpad z prořezávek na autobusové točně, při
vjezdu do obce to nevypadá pěkně,
pí Kendereški – neplánuje se ořez stromů podél silnic jako u obce Bukovina?,
Ing. Pořízková – stromy u silnice jsou v majetku SÚS, pracovníci obce Bukovina ořezávají cizí majetek,
pí Kendereški – u chodníku do Černého lesa chybí kus asfaltu,
Pavel Malík – zajistí, aby průtrž nepodemlela nové obrubníky,
p. Tesař – je třeba spravit silnici před MŠ, proč retardér u Pemsu,
p. Weiter – p. Tomáš Tesař parkuje na zastávce na Pinduli, nedá se vystoupit z autobusu,
pí Beránková – plánuje se zbudování lavičky na příčnici a posezení s důchodci?,
Pavel Malík – lavičku lze zbudovat, je v plánu posezení i ochotnické divadlo,
Ing. Kendereški – poděkování za opravu osvětlení v Černém lese,
Ing. Novotný – lze po obci rozmístit kontejnery na posyp?.
Pavel Malík – lze.
K bodu č. 24
Usnesení
Čteno Usnesení ze 4. veřejného zasedání.
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Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 25
Závěr
Starosta obce ukončil 4. veřejné zasedání v 20.05 hodin a poděkoval zastupitelům i občanům za účast.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Pavel Horáček

Bukovinka dne 7. 3. 2015

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 11. 3. 2015
Sejmuto z úřední desky obce dne
Vyvěšeno elektronicky dne 11. 3. 2015
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