Zápis
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 2. 12. 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 10.
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,
p. Pavel Horáček – schváleno 6 hlasy.
Čtení programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací č. BKA-VN-6/2015 ze dne 19. 2. 2015
4. Schválení Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2010 ze dne 26. 2. 2010
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330032359/001 – p. č. 190/13
6. Schválení Žádosti Mateřské školy v Bukovince o převedení finančních prostředků
z rezervního fondu do rozpočtu školy
7. Na vědomí – Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – dotace „Oprava vstupního
schodiště a dlažby do SD v Bukovince“
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 8
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330032357/001 – p. č. 183/34
Nově bod č. 9
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034296/001 – p. č. 306/66

Čten doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací č. BKA-VN-6/2015 ze dne 19. 2. 2015
4. Schválení Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2010 ze dne 26. 2. 2010
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330032359/001 – p. č. 190/13
1

6. Schválení Žádosti Mateřské školy v Bukovince o převedení finančních prostředků
z rezervního fondu do rozpočtu školy
7. Na vědomí – Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – dotace „Oprava vstupního
schodiště a dlažby do SD v Bukovince“
8. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330032357/001 - p. č. 183/34
9. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034296/001 - p. č. 306/66
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
- v listopadu byl pořízen nový traktor Zetor Major 80 (včetně nakladače) za cenu Kč
751.000,-- , návěs za cenu Kč 149.000,--, 3-bodový závěs v hodnotě Kč 67.000,-- a
šípová radlice v hodnotě Kč 104.000,--,
- proběhlo posezení u cimbálu, hojná účast, akce se bude na jaře opakovat,
- v sobotu 16. 1. 2016 proběhne obecní ples,
- obec zpracovává novou dotační žádost na dětské hřiště na Sokolské hřiště, dotační titul
je vypsán od října 2015 do půlky ledna 2016,
- na Sokolském hřišti byl pro plánované hřiště srovnán terén, aby během zimy zemina
sedla, pod lípami budou průlezky a posezení,
- byly vyrobeny nové bedny na posyp, jsou umístěny na Brněnské cestě a u Včely,
- byly posíleny počty kontejnerů na tříděný odpad, a to na plasty na Pinduli a na sklo a
bioodpad za Společenským domem,
- ke sběrným místům byly vyrobeny cedule upozorňující na udržování pořádku kolem
kontejnerů,
- upozornění na povinnost občanů neprodleně odstranit nečistoty (výkaly apod.)
způsobené psem na veřejném prostranství,
- proběhl sběr elektrozařízení, nebezpečného odpadu a současně byl přistaven i
kontejner na velkoobjemový odpad,
- na mlatě byl během listopadu k dispozici každý pracovní den a sobotní odpoledne
kontejner na bioodpad, lidé ho využívali, na zahradách se tolik nepálilo,
- na mlatě je nově elektřina,
- v pondělí 28. 12. 2015 bude další, 11., veřejné zasedání, kde se bude schvalovat
rozpočet obce na rok 2016.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 6
Je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
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Schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací č. BKA-VN-6/2015 ze dne 19. 2. 2015

Dodatkem se prodlužuje čerpání dotace z Úřadu práce na obecního zaměstnance od 1. 11.
2015 do 29. 2. 2016.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 12/2010 ze dne 26. 2. 2010

Dodatkem uzavřeným s MZLU se prodlužuje doba nájmu do 31. 3. 2020, jedná se o komunikaci
od Pemsu k domu Ing. Tichého, cena zůstává stejná.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330032359/001 – p. č. 190/13
Smlouva o E.ONem – přípojka k novostavbě pí Šenkové vede přes obecní cestu, poplatek za zřízení VB
činí Kč 1.000,--.

Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Schválení Žádosti Mateřské školy v Bukovince o převedení finančních prostředků z rezervního fondu
do rozpočtu školy
Částka byla vyčerpána uhrazením pohledávky z loňského roku za vedení účetnictví a je nižší
předpokládaný příjem za školné.

Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 7
Na vědomí – Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly – dotace „Oprava vstupního schodiště a
dlažby do SD v Bukovince“

Namátková kontrola z JMK, odbor životního prostředí, proběhla 26. 10. 2015, akce i čerpání
dotace proběhlo bez závad, nebyla udělena žádná nápravná opatření.
K bodu č. 8
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330032357/001 - p. č. 183/34
Smlouva o E.ONem – přípojka k novostavbě p. Šenka vede přes obecní cestu, poplatek za zřízení VB
činí Kč 1.000,--.

Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 9
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330034296/001 - p. č. 306/66
Smlouva o E.ONem – přípojka k novostavbě p. Pavézky vede přes obecní cestu, poplatek za zřízení VB
činí Kč 500,--.

Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
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K bodu č. 10
Diskuse
Alexandra Lipková – proč je ořezána na Sokolském hřišti lípa, uřezána nešetrným způsobem,
proč před zimou a zda souhlasili všichni zastupitelé, jako sousedi nebyli informováni o
projektu plánovaného dětského hřiště v této lokalitě,
Pavel Malík – původní projekt žádosti o dotaci na MMR byl již v únoru 2015, občanů byli
informování na veřejném zasedání, bohužel obec nedosáhla na dotaci. Na hřišti se plánují
klasické prolézačky, již je tam vyžití pro větší děti, je třeba i pro nejmenší, projekt je na vyžádání
k nahlédnutí na OÚ. K ořezání lípy – větve sahaly až na zem, byly nebezpečné, nedalo se projít,
ořezání bylo provedeno adekvátně a odborně pod dohledem p. Nimmrichtera.
Miloš Nimmrichter – stromy se běžně ořezávají až na podzim, kdy má strom vegetační klid, na
jaře saje vláhu, výmladky a plevel byly ošetřeny Roundupem,
Vlastimil Dufka – co se zamýšlí s původním hřištěm za Společenským domem a jak se posunula
oprava nádrže Žabec?,
Pavel Malík – hřiště zůstane, nebude se do něj investovat, pouze se bude udržovat. Hřiště na
Sokolském hřišti mohou využívat všechny věkové kategorie, sousedi mají směrem k polím
vlastní oplocení – bezpečnost dětí. Rybník je zaměřen, byly zaslány podklady firmě, která
vypracuje studii.
Marie Tichá – kontejner ne bioodpad na mlatě je výborné řešení, bude celoročně?,
Pavel Malík – za kontejner zatím obec neplatí, v případě, že se do něj bude dávat pouze tráva,
vývoz je zdarma, obec může mít kontejnery dva, jeden na smíšený bioodpad a druhý pouze na
trávu,
Ing. Tichý – ZO udělalo chybu, že povolilo rozšíření ČL s vybudováním pouze jednotné
kanalizace, neodpovídá územnímu plánu, za několik let bude platit obec se svého (Kč 4. mil.),
nebyly zokruhovány nové příjezdové cesty (zase bude muset obec investovat), ZO může toto
ovlivnit a může si klást podmínky.
Pavel Malík – byla schválena jednotná kanalizace – není vybudován koncept na čističku, nejsou
vypsány žádné dotace, které by byly v současné době pro malé obce výhodné, cena by se
pohybovala v rozmezí Kč 60 – 70 milionů, obec by splácela 30 let, byla by zadlužená a
rozkopaná (viz. Březina). Když zainvestuje stát nebo EU téměř celou částku na vybudování
kanalizace, pak lze budovat, v současné době je to nad naše síly. Územní plán není schválen
v souladu se zákonem – vyjádření se Stavebního úřadu Jedovnice a JMK, obec nemůže nutit
občany k pořízení jímek na vyvážení. Napojení komunikace R3 je ve studii, nenalezeno, na
základě čeho by měla vzniknout a kdo to požaduje. Občané z dolní části ČL zokruhování chtějí,
z horní ne, propustnost u kruhového objezdu je vyhovující, nová komunikace nahoře bude po
dobu výstavby využívána jako příjezdová stavební cesta (může být 10-15 let).
Ing. Tichý – při změně ÚP se měli developeři přinutit k propojení kanalizace, záleží na ZO.
Kanalizace – nebude jiné řešení, než v jiných obcích, kde se automaticky staví dvě kanalizace,
i když není čistička.
Pavel Malík – co když budou za 10 let nové normy na vypouštění odpadních vod, obec má
prodlouženo do roku 2020. Obce jsou v pasti, budeme obec zadlužovat a z čeho budeme
investovat?
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Ing. Tichý – budovat kanalizaci s čističkou nechce v horizontu dvou let, stejně nakonec bude
klasické řešení, současný stav kanalizace je vhodný tak na dešťovou vodu. V obci se nic nebude
opravovat, protože se bude čekat, kdy se bude kvůli kanalizaci kopat.
Pavel Malík – není ze zákona možné nutit developery k vybudování samostatné splaškové
kanalizace, pokud není vybudována centrální čistička odpadních vod,
Luboš Šenk – OZ není zákonodárné, řídí se zákony. Dnešní trend jsou jiné technologie:
kontejnerové čističky, odkalovací rybníky. Ing. Pořízková zná i jiné šetrné, elegantní způsoby.
Lukáš Mikula – něco nového ohledně vodních zdrojů?
Pavel Malík – obec má 3 vrty, které zvládaly zásobovat obec po celé léto. Voda je pro ZO
priorita – probíhá jednání s obcí Bukovina, pod hájenkou mají vrt, čekají na dotace, Bukovina
by měla být soběstačná, na nový vrt by šla napojit jedna celá větev. Vodovod je společný,
máme stejná práva i povinnosti, budeme se spolupodílet na financování vrtu. Vydatnost vrtu
v Bukovině je cca 0,6 l/s, musela by být chemická úpravna, ATS, menší vodojem. S vodou
v budoucnu problémy budou, je třeba hledat další vodní zdroje.
Vlastimil Dufka – co oblast Říček – obci patří část cesty od hájenky,
Pavel Malík – varianta, ale čím dál je zdroj, tím je nákladnější dovést do obce,
Ing. Tichý – v jeho starostovském období se dělaly tři vrty, až ten třetí byl úspěšný,
Lukáš Mikula – je třeba se zamyslet nad větší vzdáleností přivedení vody. Na Říčkách zdroje
jsou - studánky. Je třeba mít koncepci, být připraveni a postupně šetřit peníze.
Pavel Malík – podzemní voda je jiná než studánky, do kterých voda stéká. Je otázkou financí,
vybudování sítí, přívodu energie.
Ing. Pořízková – na počet obyvatel se dokážeme zásobit vodou z blízkých zdrojů.
Marie Beránková – kdy půjde pokládka kabelů přes zahrady a co se nyní kope od hájenek
k Brněnské cestě?,
Pavel Malík – kabely VN, práce zahájeny na podzim kvůli možnosti propadení stavebního
povolení – povede přes Lhoteckou a Brněnskou cestu, přes hřiště a MŠ ke trafu. Přes zahrady
nyní vede VN, které bude zakopáno do země vedle Brněnské cesty, ale je to jiná etapa než
současné výkopové práce. Termín zahájení nevíme.
Marie Tichá – E. On – zokruhování elektrické energie v obci?,
Ing. Pořízková – může se zažádat znova.
K bodu č. 11
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 10. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 12
Závěr
Starosta obce ukončil 10. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19.10 hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Pořízková

Pavel Horáček
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Bukovinka dne 9. 12. 2015

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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