Zápis
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28. 6 2017 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal občany a zastupitele na 19.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek,
Ing. Marta Pořízková
Omluven: Milan Weiter
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Ing. Marta Pořízková – schváleno 6 hlasy,
Ester Dufková – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 O nočním klidu
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2016
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2016
Schválení rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok 2016
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2016
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030036025/001 o zřízení věcného břemene
mezi obcí Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a. s. – p. č.310/1, 310/2, k. ú.
Bukovinka
8. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
044777/17/OKH na akci „Zateplení hasičské zbrojnice v Bukovince č.p. 50, včetně
výměny garážových vrat“ ve výši Kč 369.000,9. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
044849/17/ORR na akci „Úpravy společenského domu, nákup vybavení k údržbě,
úklidu a sportu“ ve výši Kč 160.000,10. Schválení Servisní smlouvy č. 490170370 programového vybavení CODEXIS
ONLINE ve výši Kč 32.670,11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
Nově bod č. 8
Bod se vypouští
Nově bod č. 11
Žádost o prodej obecního pozemku p. č. 241/3, k. ú. Bukovinka
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Čten upravený program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 O nočním klidu
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2016
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2016
Schválení rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok 2016
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2016
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030036025/001 o zřízení věcného břemene
mezi obcí Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a. s. – p. č.310/1, 310/2, k. ú.
Bukovinka
8. Bod se vypouští
9. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
044849/17/ORR na akci „Úpravy společenského domu, nákup vybavení k údržbě,
úklidu a sportu“ ve výši Kč 160.000,10. Schválení Servisní smlouvy č. 490170370 programového vybavení CODEXIS
ONLINE ve výši Kč 32.670,11. Žádost o prodej obecního pozemku p. č. 241/3, k. ú. Bukovinka
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu zasedání: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
- akce, které proběhly: 3. 6. – rodinné odpoledne, 24. 6. – Truck show, starosta poděkoval
organizátorům, sponzorům, SDH Račice,
- plánovaná akce – 11. 8. – Letní noc,
- v obci byly doplněny další 4 koše na psí exkrementy, celkem jich je 8 kusů, někteří
spoluobčané je stále nevyužívají, starosta řešil s PČR použití fotopastí,
- po obci se objevily špekáčky s nástrahou pro psy – toto řešeno s PČR,
- na základě petice občanů bude s PČR řešena rychlá jízda aut po obci,
- výběrové řízení Žabec: v pondělí 26. 6. 2017 bylo otvírání obálek – členové komise Pavel
Malík, Ing. Pořízková, Ing. Ondráček, Pavel Horáček, Miloš Nimmrichter – bylo osloveno 13
firem, obec obdržela 10 nabídek – dle bodového systému vyhrála firma ExpolineRealitní – pan
Tajnai z Bukoviny – nabídl cenu Kč 737 tisíc,
- Žabec – obec si zažádala o „dotaci na dotaci“ 50% na rozdíl Kč 180 tisíc, obec obdrží dotaci
z Ministerstva zemědělství – 80%, tj. cca 670 tisíc,
- studny – velké teplo, situace není dobrá v celém JMK, obecní vrty dostačují, s Bukovinou
bylo domluveno, že podají dotaci na rozšíření vodovodního řadu, žádosti se mohly původně
podávat do 30. 6., bylo prodlouženo až do 31. 10., alokace Kč 300 mil., Bukovinka také podá
žádost, toto zpracovává firma Aquatic, lze žádat min. o Kč 500 tisíc, max. o Kč 3 miliony,
- starosta doporučuje občanům maximální šetření s vodou, zalévání z obecního vodovodu,
- Brněnská cesta – firma zpracovala pro klasickou skladbu rozpočet na Kč 6 milionů, obec zvolí
levnější variantu – zhutnění vápněním – Kč 5 milionů, při výběrovém řízení se snad vysoutěží
cena kolem Kč 4 milionů,
- na obci proběhl audit z krajského úřadu – závěrečný účet bude obec schvalovat s výhradou a
obec bude přijímat opatření, nález: veřejnoprávní smlouva s TJ Bukovinka byla podepsána
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dříve než schválena, při závěrečném účtu za rok 2015 byl vyvěšen závěr auditu pouze na
elektronické úřední desce, ne fyzicky na úřední desce obce – obec dostala pokutu Kč 3 tisíce,
nebyl udělán předpis pohledávky při prodeji pozemku, inventarizace – tištěné sestavy.
K bodu č. 2
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 O nočním klidu
OZV čtena, vyvěšena na elektronické úřední desce obce – doba nočního klidu je vymezena od
22 do 6 hodin, z doby nočního klidu vyjmuto: čarodějnice, obecní a maškarní plesy, Truck
show, letní noc. Na povolení ostatních akcí je třeba zažádat obecní úřad.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2016
Přečetl předseda kontrolního výboru p. František Pořízek.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2016
Přečetl předseda kontrolního výboru p. František Pořízek.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok 2016
Přečetl předseda kontrolního výboru p. František Pořízek. MŠ Bukovinka měla za rok 2016
kladný hospodářský výsledek Kč 81.655,86, který bude převeden do rezervního fondu MŠ.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: K bodu č. 6
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2016
Závěrečný účet obce byl v zákonné lhůtě vyvěšen jak na úřední desce, tak i na elektronické
desce obce. Na základě přezkumu obce bude hospodaření obce schváleno s výhradou.
Diskuse:
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí č. 1030036025/001 o zřízení věcného břemene mezi
obcí Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 310/1, 310/2, k. ú. Bukovinka
Jedná se o přípojky na Brněnské cestě, hodnota věcného břemene Kč 5.200,-.
Diskuse:
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se -.
K bodu č. 8
Bod se vypouští
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K bodu č. 9
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
044849/17/ORR na akci „Úpravy společenského domu, nákup vybavení k údržbě, úklidu
a sportu“ ve výši Kč 160.000,Z dotace se budou pořizovat obklady, čistící stroj, vysavač, lešení, oprava parket, sportovní
vybavení – celková investice Kč 320 tisíc, dotace 50%.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: -.
K bodu č. 10
Schválení Servisní smlouvy č. 490170370 programového vybavení CODEXIS ONLINE ve
výši Kč 32.670,Program CODEXIS – legislativní a právní služby, zákona ČR i EU, vzory smluv, vzory
vyjádření…. Postupně se program doplňuje o nové námitky a připomínky. Smlouva uzavřena
na tři roky, pak se bude licence každý další rok prodlužovat.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 11
Žádost o prodej obecního pozemku p. č. 241/3, k. ú. Bukovinka
Pozemek 75 m2 za obecním mlatem, výhledově lze použít na zázemí obce. Na pracovní schůzce
se ZO rozhodlo pozemek neprodat.
Diskuse: Hlasování: pro - , proti: 6 hlasy, zdržel se: - .
K bodu č. 12
Diskuse
Ing. Ferenc – petice na omezení rychlosti při vjezdu do Bukovinky směrem od Bukoviny.
Jakým způsobem omezit? Radar, ostrůvek?
Pavel Malík – toto řešil s PČR s dopravním odborem, občas pošlou hlídku, na silnicích R3 se
rychlost měří pouze okrajově. 21. 7. se v Bukovince uskuteční schůzka starosty obce, zástupci
dopravního inspektorátu, SÚS Blansko a MěÚ Blansko. Ing. Novotný navrhl pořízení radaru
se semaforem – krajský úřad nepovolí – účinnost radaru malá, řidiči už znají, lze retardér, radar
nebo zpomalovací záliv – ten je však zásahem do parcel okolo, většinou soukromé. Toto celé
je běh na dlouhou trať, řešení to určitě má. Více budeme vědět po místním šetření 21. 7.
p. Raab – zaznamenal v obci poškozování dopravních značek – Brněnská cesta, Lhotky –
uvažuje obec o zakoupení fotopastí,
Pavel Malík – fotopasti jsou záležitostí obce pouze pokud monitorují veřejná prostranství, obec
o koupi uvažuje, je třeba najít exemplární případ, aby se spoluobčané chovali dle pravidel,
pí Beránková – koše na psí exkrementy výborná věc, obecní pokladnu to něco stojí, jakým
způsobem lze toto vykompenzovat – zvýšením poplatků za psa?, neuvažuje se na Pinduli o
doplnění chodníků?,
Pavel Malík – v příštím roce se bude zvyšovat místní poplatek za psa, chodníky až po uložení
kabelů NN a po vybudování kanalizace,
pí Tichá – prosí o umístění jednoho koše k lesu za Ing. Tichého,
Pavel Malík – byla snaha vytipovat lokality s největším pohybem psů a tam koše umístit, na
stránky obce bude umístěna mapka,
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MVDr. Grolík – kamiony projíždějící přes obec – lze nějak omezit, je komunikace
dimenzovaná na těžkou techniku? Radary na měření rychlosti v sobě mají záznamové zařízení?
Je možné v Bukovince měřit?
Ing. Pořízková – lze ovlivnit pouze snížením tonáže mostů, obec by musela zažádat o zkoušky
a na základě výsledku by bylo možné průjezd kamionů omezit,
Pavel Malík – záznamové zařízení radary mají, nejsou však pro PČR směrodatné, jsou pouze
na vedení statistiky, pro řidiče psychologický efekt, jak si zvyknou, stejně přestanou
respektovat, když není postih. PČR – odbor silničního dohledu - nemá kapacitu na měření na
R3, přislíbeno, že do Bukovinky výhledově zajedou, do Bukovinky častěji zajíždí pořádková
policie,
p. Raab – stacionární radary odesílají přímo data na PČR, tyto radary jsou většinou v Čechách,
Ester Dufková – každý si má zamést před vlastním prahem a zamyslet se nad tím, jak jezdíme,
Ing. Ferenc – lze překročení rychlosti řešit i předvoláním před přestupkovou komisi?
Pavel Malík – když občana znám, předvolám, napomenu, ale cizí řidiče takto postihnout nejde,
pí Fikarová – budou se řešit obrubníky v Černém lese?
Pavel Malík – je třeba dotáhnou projekty, dotace, které má ZO rozpracované, příští rok by ZO
rádo dokončilo komunikaci v ČL,
Mgr. Bezoušek – na komunikacích v ČL stojí auta, nedá se skoro projet, je to nějak ošetřeno?,
Pavel Malík – každý stavebník v ČL byl upozorněn a má uvedeno ve stavebním povolení
nutnost vybudování parkovacího stání na vlastním pozemku, auta na silnici brání zimní údržbě,
Ing. Ferenc – zamezení stání není omezeno dopravní značkou,
Pavel Malík – s občany z ČL bude schůzka, kde se toto bude řešit, na komunikaci by se stát
nemělo, každý má stát na své parcele, ZO si udělá monitoring,
JUDr. Grussmannová – přeplněné kontejnery na tříděný odpad v ČL,
Pavel Malík – většinou přeplněný bioodpad, není na trávu, velký kontejner na mlatu, trávu je
třeba vyvážet tam, mlat je otevřen každý pracovní den od sedmi hodin do tří, soboty také, papír
bývá často plný, posílí se, pokud je kontejner plný, je třeba odpad zavézt do jiného sběrného
místa,
Ing. Pořízková – majetek vodovodu je rozdělen na poloviny mezi obcemi Bukovinka a
Bukovina, navrhuje odhad majetku, vyrovnat se s Bukovinou a tím jim pomoct uskutečnit a
dotáhnout do konce nové vrty, vodovod by byl pouze Bukovinky, nebude se zčerpávat naše
voda, Bukovina se postaví na vlastní nohy, bude si řešit sama a veškerá tíha nebude pouze na
nás, Bukovina rozšiřuje výstavbu, ale nemá zájem o vybudování vlastního vodního zdroje.
Pavel Malík – obec Bukovina měla nejprve podánu žádost o dotaci pouze na vybudování vrtů,
ne na napojení, díky prodloužení lhůty pro podání žádostí o dotaci bude jejich žádost rozšířena
i o napojení na společný vodovodní řad. Obec Bukovinka současně s Bukovinou také podá
žádost o dotaci na vybudování zdroje v Černém lese, toto bude zajišťovat firma Aquatic, dotace
pokryje 80% nákladů, je velká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme.
K bodu č. 13
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 19. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 14
Závěr
Starosta obce ukončil 19. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19.45 hodin.
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Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Pořízková
Ester Dufková
Bukovinka dne 7. 7. 2017

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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