Zápis
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 17. 4. 2020, v 18
hodin, v sále Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele a občany na 10.
veřejném zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová, Ester Dufková, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, Ing.
Patrik Novotný
Omluven: Pavel Horáček, Ing. Marta Pořízková
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 5 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: JUDr. Renata Grussmannová – schváleno 5 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 5 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2020
– na vědomí
3. Schválení Rozpočtového opatření č. 1
4. Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
5. Schválení Rozpočtového opatření č. 3
6. Schválení doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Přístavba
Mateřské školy v Bukovince“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo
7. Schválení doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Dopravní
automobil pro JSDH Bukovinka“ a pověření starosty obce k podpisu Kupní smlouvy
8. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bukovinka“ mezi obcí
Bukovinka a Jihomoravským krajem ve výši 300.000,- Kč
9. Schválení Záměru obce Bukovinka prodat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 314/2
o výměře 49 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to panu Jiřímu Kirschbaumovi
z důvodu výstavby rodinného domu, za cenu 500,- Kč/m2
10. Schválení Záměru obce Bukovinka prodat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 120/5
o výměře 63 m2 – zemědělský půdní fond, a to paní Evě Chyťové z důvodu umožnění
příjezdu na pozemek p. č. 120/6, za cenu 500,- Kč/m2
11. Schválení Příkazní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování žádosti o podporu (ve výši 12.100,- Kč) a poradenství
k realizaci projektu (ve výši 36.300,- Kč) – Dětská skupina Bukovinka III
12. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 82, vpravo
13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - 1. patro
14. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s. – pozemek p. č. 311, k. ú. Bukovinka – Hostěnice,
rekonstrukce NN, Lhotky – jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč
15. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 126.784,- Kč - čištění vrtu BU2 na běžný účet obce Bukovinka
1

16. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností
Křtiny na poskytnutí finanční dotace na obnovu pamětní desky nad vchodem do kostela
a její překlad, pořízení podstavců pod rakev ve výši Kč 25.000,17. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů, ZO
Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na léčiva, vzdělávání členů, nákup vybavení pro
organizaci a desinfekční prostředky ve výši Kč 7.000,18. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených
ČR, MO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční pobyty, zájezdy, výstavy,
divadla, koncerty, ve výši Kč 5.000,19. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na
poskytnutí finanční dotace na organizace dětského cyklistického závodu Bukolka 2020
– občerstvení a upomínkové předměty pro účastníky, medaile, diplomy a ceny pro
vítěze, technické zabezpečení, ozvučení a moderátor ve výši Kč 15.000,20. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Junákem – českým skautem,
středisko Pozořice, na poskytnutí finanční dotace na rekvizity na živý betlém, akce
oddílu (výpravy, kurzy, závody), materiál na schůzky, táborové vybavení (kuchyň,
stany, umývárna, nářadí ve výši Kč 45.000,21. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou
Bukovinka z.s. na poskytnutí finanční dotace na drobné opravy a investice, dovybavení
kabin, PHM, údržba trávníku – Kopanina, finanční náklady (mzdy, startovné sportovní
turnaje, soustředění, kurzy, školení, odměny trenérům, cestovné), energie, sportovní
vybavení ve výši Kč 254.000,22. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Dejte nám šanci na
poskytnutí finanční dotace na úhradu veterinárních výdajů za psy v péči hospicu ve výši
Kč 20.000,23. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Tenisovým a sportovním
klubem Bukovinka na poskytnutí finanční dotace na regeneraci a opravu tenisových
kurtů, nákup sportovních potřeb, úpravu povrchů a rekonstrukci buněk ve výši Kč
165.390,24. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR, OP Blansko, na poskytnutí finanční dotace na
zdravotně rehabilitační pobyty – tři týdenní pobyty za rok - ve výši Kč 5.000,25. Diskuse
26. Usnesení
27. Závěr
Schválení programu: pro 5 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – poděkování starosty obce švadlenám, které šily roušky (nejen pro naše občany,
ale také pro domov seniorů ve Křtinách, pro nemocnici ve Vyškově i v Brně u Svaté Anny):
Radce Šlofové, Jitce Literové, Bibianě Beránkové, Anetě Majerčíkové, Marii Houškové,
Denise, Tereze a Michaele Malíkovým, Lence Novotné, Lence Cíffery, Valerii Zacharové,
Marii Možné, Markétě Kotulanové, Pavlíně Fialové a Kristýně Šenkové – v případě, že na
nějakou švadlenku zapomněl, omlouvá se,
- poděkování skautům za roznos roušek po obci,
- poděkování hasičům za dezinfekci kontejnerových stání a veřejných míst v obci,
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-

-

-

-

-

-

kompostéry: dnes mělo dojít k podpisu smlouvy s dodavatelem kompostérů a
štěpkovače, dodání cca 2-3 měsíce, štěpkovač od francouzské firmy, z důvodu
koronaviru odstávka výroby,
obci byla schválena dotace na dětskou skupinu III na období jednoho roku (do 30. 6.
2021), výše dotace cca 1.400 tisíc korun, děti pak plynule přejdou do nově postavené
přístavby školky. Ta se začne stavět po schválení dodavatele cca za 3 týdny,
očekává se rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury o dotaci na výstavbu
chodníku ke hřbitovu,
z Ministerstva vnitra schválená dotace na pořízení auta pro JSDH ve výši 450 tisíc
korun, z kraje 300 tisíc korun, vlastní zdroje obce cca 330 tisíc,
na JMK obec zažádalo o dotaci na obnovu inventáře Společenského domu – stoly, židle,
oprava zasedací místnosti, kompletní výmalba SD,
obec má k dispozici studii na možné odkanalizování obce – 4 varianty (1. - čistička
směrem na Brodek, zůstala by i stávající kanalizace, která by se musela opravit –
investice 80 milionů korun, 2. – oddílná kanalizace – investice 100 milionů korun, 3. –
vybudování společné kanalizace, s Bukovinou společná čistička – investice 180
milionů, 4. – decentralizované domácí čističky, cca 190 domů v obci – investice 47
milionů – na tuto variantu možná dotace až 90% procent). Toto je zatím pouze
informace pro obyvatele Bukovinky, vše se bude řešit v rámci široké diskuse.
obec nakoupila pro občany desinfekci, pro složky v obci respirátory třídy FFP2, 2x
týdně probíhá desinfekce kontejnerových stání, zastávek a dalších veřejných míst.
Desinfekce a roušky jsou stále k dispozici na obci.
odečty vody proběhnou v dubnu samoodečtem odběratelů – nahlášením stavu
vodoměru na obci nejlépe e-mailem na ucetni@bukovinka.cz nebo telefonicky 516
39 256, platbu preferujeme převodem, Lenka Možná pošle podklady pro platbu po
nahlášení stavu.
v obci probíhá jarní úklid, obec se snaží fungovat jako v normálním stavu.

K bodu č. 2
Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2020 –
na vědomí
Pavel Malík
Diskuse: OZ bere na vědomí záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu na rok 2020 – místní poplatek z pobytu
K bodu č. 3
Schválení Rozpočtového opatření č. 1
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 1

zdržel se

K bodu č. 4
Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce.
Diskuse: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2
K bodu č. 5
Schválení Rozpočtového opatření č. 3
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Čteno, je vyvěšeno na úřední desce.
Diskuse:Hlasování: pro 5 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3

zdržel se

K bodu č. 6
Schválení doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Přístavba Mateřské
školy v Bukovince“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo
Pavel Malík – do výběrového řízení (hodnotila se cena a délka realizace) přišly tři nabídky –
firmy ExpolineRealitní, s.r.o. IČ: 63491095 (7.554 tisíc bez DPH), Stavební firma MATYÁŠ
s.r.o., IČ: 29298113 (7.700 tisíc bez DPH) a QDS group, a.s., IČ: 28265971 (7.949.306,- bez
DPH). Firma QDS group byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínky délky realizace stavby.
Po schválení výběru dodavatele poběží 15denní lhůta pro odvolání, a poté dojde k podpisu
Smlouvy o dílo.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Přístavba
Mateřské školy v Bukovince“, a jako dodavatele zakázky schvaluje společnost
ExpolineRealitní, s.r.o., a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo ve výši
7.554.000,- Kč bez DPH (9.140.340,- Kč včetně DPH)
K bodu č. 7
Schválení doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Dopravní automobil
pro JSDH Bukovinka“ a pověření starosty obce k podpisu Kupní smlouvy
Pavel Malík – v rámci veřejné zakázky bylo poptáno 4-5 firem, nabídku obec obdržela od firmy
Auto Trutnov s.r.o. , IČ: 25931270 (1.139.249,- Kč) a CARent Brno, a.s. IČ: 63485885,
(1.073.123,- Kč)
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje doporučení výběrové komise dodavatele veřejné zakázky „Dopravní
automobil pro JSDH Bukovinka“, a jako dodavatele zakázky společnost CARent, a.s., a
pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy ve výši 1.073.123,- Kč včetně DPH
K bodu č. 8
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bukovinka“ mezi obcí
Bukovinka a Jihomoravským krajem ve výši 300.000,- Kč
Pavel Malík – jak již bylo řečeno, z Ministerstva vnitra bude dotace 450 tisíc korun a z vlastních
zdrojů obce cca 330 tisíc korun
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu č. JMK064014/20/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Bukovinka“ mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem ve výši 300.000,Kč
K bodu č. 9
Schválení Záměru obce Bukovinka prodat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 314/2 o
výměře 49 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to panu Jiřímu Kirschbaumovi
z důvody výstavby rodinného domu, za cenu 500,- Kč/m2
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Pavel Malík – jedná se o pozemek na Dolním konci a odprodejem této části pozemku se
narovnají hranice pozemku
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka prodat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 314/2
o výměře 49 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a to panu Jiřímu Kirschbaumovi
z důvody výstavby rodinného domu, za cenu 500,- Kč/m2
K bodu č. 10
Schválení Záměru obce Bukovinka prodat nemovitý majetek – část pozemku p. č. 120/5 o
výměře 63 m2 – zemědělský půdní fond, a to paní Evě Chyťové z důvodu umožnění
příjezdu na pozemek p. č. 120/6, za cenu 500,- Kč/m2
Pavel Malík – jedná se o pozemek na Dolním konci, paní Chyťová si podala žádost o odkoupení
parcely, 3. 6. 2019, dodala geometrický plán
Diskuse: Libuše Kučerovská v zastoupení pana Marka Uhlíře – nesouhlasí z několika důvodů:
skutkové okolnosti – paní Kučerovská se již o tento pozemek v minulosti zajímala a chtěla ho
koupit, 10 let ho udržuje, pozemek má pro její nemovitost zásadní význam, dále je záměr obce
tak, jak je vyvěšen, nesprávný – nebyl zveřejněn geometrický plán, paní Kučerovské z něho
není zřejmé, o jaký pozemek se jedná. Navíc paní Kučerovská nabízí za vyšší cenu 550,- Kč/
m2 – obec by se měla chovat jako řádný hospodář. Když nebude paní Kučerovské vyhověno,
nedostane se ke svému pozemku.
Pavel Malík- není pravda, že se paní Kučerovská nedostane ke svému pozemku, má k němu
přístup ze tří stran, záměr byl vyvěšen tak, jak ukládá zákon,
JUDr. Grussmannová – obec od právního zástupce paní Kučerovské dostala stanovisko, obec
se k tomuto písemně vyjádřila a během příštího týdne toto stanovisko přijde právnímu zástupci
poštou. Záměr není právní jednání, má pouze informativní funkci pro občany.
Celá diskuse k bodu č. 10 začíná v čase 43 minut 11 sekund.
Zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce - Obecní úřad,
Zasedání, Zápis z 10. veřejného zasedání - http://www.bukovinka.cz/zasedani.html
Hlasování: pro 4 hlasy
proti
zdržel se Miloš Nimmrichter
OZ schvaluje Záměru obce Bukovinka prodat nemovitý majetek – část pozemku p. č.
120/5 o výměře 63 m2 – zemědělský půdní fond, a to paní Evě Chyťové z důvodu umožnění
příjezdu na pozemek p. č. 120/6, za cenu 500,- Kč/m2
K bodu č. 11
Schválení Příkazní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování žádosti o podporu (ve výši 12.100,- Kč) a poradenství
k realizaci projektu (ve výši 36.300,- Kč) – Dětská skupina Bukovinka III
Pavel Malík – jako u předchozích žádostí o dotace na dětskou skupiny spolupracujeme s RRA
VM, dotace na provoz skupiny na období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování žádosti o podporu (ve výši 12.100,- Kč) a poradenství
k realizaci projektu (ve výši 36.300,- Kč) – Dětská skupina Bukovinka III
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K bodu č. 12
Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 82, vpravo
Pavel Malík – jedná se o občany Bukovinky
Diskuse:
Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
– hrobové místo č. 82, vpravo
K bodu č. 13
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - 1. patro
Pavel Malík – žádost si podali stávající nájemci, doba nájmu se prodlužuje na 1 rok (od 1. 6.
2020 – 31. 5. 2021)
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a Lukášem
Opravilem a Vendulou Roffeisovou - prodloužení doby nájmu od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021
K bodu č. 14
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s. – pozemek p. č. 311, k. ú. Bukovinka – Hostěnice,
rekonstrukce NN, Lhotky – jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč
Pavel Malík – jedná se o pozemek na Lhotkách
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s. – pozemek p. č. 311, k. ú. Bukovinka – Hostěnice,
rekonstrukce NN, Lhotky – jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč
K bodu č. 15
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 126.784,- Kč - čištění vrtu BU2 na běžný účet obce Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o částku za čištění zanešeného vrtu (do hloubky 100 m), vrty by se měly
čistit každých deset let, tento vrt byl čištěn naposledy v roce 2008. Zároveň se provedly i
kamerové zkoušky a tlakové čištění – zvedla se vydatnost vrtu.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 126.784,- Kč - čištění vrtu BU2 na běžný účet obce Bukovinka
K bodu č. 16
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností
Křtiny na poskytnutí finanční dotace na obnovu pamětní desky nad vchodem do kostela
a její překlad, pořízení podstavců pod rakev ve výši Kč 25.000,Pavel Malík – částky všech dotací – veřejnoprávních finančních podpor, které se dnes na
veřejném zasedání schvalují, byly schváleny již v rámci schvalování rozpočtu obce na rok 2020
v prosinci 2019
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
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OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností
Křtiny na poskytnutí finanční dotace na obnovu pamětní desky nad vchodem do kostela
a její překlad, pořízení podstavců pod rakev ve výši Kč 25.000,K bodu č. 17
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů, ZO
Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na léčiva, vzdělávání členů, nákup vybavení pro
organizaci a desinfekční prostředky ve výši Kč 7.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů,
ZO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na léčiva, vzdělávání členů, nákup vybavení pro
organizaci a desinfekční prostředky ve výši Kč 7.000,K bodu č. 18
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených ČR,
MO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční pobyty, zájezdy, výstavy,
divadla, koncerty, ve výši Kč 5.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených
ČR, MO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční pobyty, zájezdy, výstavy,
divadla, koncerty, ve výši Kč 5.000,K bodu č. 19
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na
poskytnutí finanční dotace na organizace dětského cyklistického závodu Bukolka 2020 –
občerstvení a upomínkové předměty pro účastníky, medaile, diplomy a ceny pro vítěze,
technické zabezpečení, ozvučení a moderátor ve výši Kč 15.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na
poskytnutí finanční dotace na organizace dětského cyklistického závodu Bukolka 2020 –
občerstvení a upomínkové předměty pro účastníky, medaile, diplomy a ceny pro vítěze,
technické zabezpečení, ozvučení a moderátor ve výši Kč 15.000,K bodu č. 20
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Junákem – českým skautem,
středisko Pozořice, na poskytnutí finanční dotace na rekvizity na živý betlém, akce oddílu
(výpravy, kurzy, závody), materiál na schůzky, táborové vybavení (kuchyň, stany,
umývárna, nářadí ve výši Kč 45.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Junákem – českým
skautem, středisko Pozořice, na poskytnutí finanční dotace na rekvizity na živý betlém,
akce oddílu (výpravy, kurzy, závody), materiál na schůzky, táborové vybavení (kuchyň,
stany, umývárna, nářadí ve výši Kč 45.000,-
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K bodu č. 21
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou
Bukovinka z.s. na poskytnutí finanční dotace na drobné opravy a investice, dovybavení
kabin, PHM, údržba trávníku – Kopanina, finanční náklady (mzdy, startovné sportovní
turnaje, soustředění, kurzy, školení, odměny trenérům, cestovné), energie, sportovní
vybavení ve výši Kč 254.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou
Bukovinka z.s. na poskytnutí finanční dotace na drobné opravy a investice, dovybavení
kabin, PHM, údržba trávníku – Kopanina, finanční náklady (mzdy, startovné sportovní
turnaje, soustředění, kurzy, školení, odměny trenérům, cestovné), energie, sportovní
vybavení ve výši Kč 254.000,K bodu č. 22
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Dejte nám šanci na
poskytnutí finanční dotace na úhradu veterinárních výdajů za psy v péči hospicu ve výši
Kč 20.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a spolkem Dejte nám šanci na
poskytnutí finanční dotace na úhradu veterinárních výdajů za psy v péči hospicu ve výši
Kč 20.000,K bodu č. 23
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Tenisovým a sportovním
klubem Bukovinka na poskytnutí finanční dotace na regeneraci a opravu tenisových
kurtů, nákup sportovních potřeb, úpravu povrchů a rekonstrukci buněk ve výši Kč
165.390,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Tenisovým a sportovním
klubem Bukovinka na poskytnutí finanční dotace na regeneraci a opravu tenisových
kurtů, nákup sportovních potřeb, úpravu povrchů a rekonstrukci buněk ve výši Kč
165.390,K bodu č. 24
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR, OP Blansko, na poskytnutí finanční dotace na zdravotně
rehabilitační pobyty – tři týdenní pobyty za rok - ve výši Kč 5.000,Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých ČR, OP Blansko, na poskytnutí finanční dotace na zdravotně
rehabilitační pobyty – tři týdenní pobyty za rok - ve výši Kč 5.000,K bodu č. 25
Diskuse
Tomáš Říha – jsou plné kontejnery na tříděný odpad, lze častěji vyvážet?,
8

Pavel Malík – shodou okolností se byl podívat na všechna sběrná místa v obci, na ostatních
místech jsou momentálně kontejnery poloprázdné, je třeba, aby občané tříděný odpad vyváželi
na jiná sběrná místo v obci, vzhledem nouzovému stavu je hodně lidí doma na home office,
tudíž se rapidně zvedlo množství odpadu, svozová společnost není t. č. schopna zajistit častější
vývoz,
Miloš Nimmrichter – na mlatě je vyvezený kontejner na bioodpad,
Libuše Kučerovská v zastoupení pana Marka Uhlíře – opakoval námitky prezentované
v diskusi k bodu č. 10, zdůrazňoval vyšší cenovou nabídku paní Kučerovské,
Tomáš Hloušek – jaký je rozdíl v nabídce?,
Libuše Kučerovská v zastoupení pana Marka Uhlíře – 3.150,- Kč,
Tomáš Hloušek – v rámci rozpočtu obce se jedná o zanedbatelnou částku,
Renata Grussmannová –nejedná se o veřejnou zakázku, tudíž se nevybírá ani nabídka cenově
nejvýhodnější. Obec nehledí ani na pořadí poptávky kupujícího. Obec bude postupovat
spravedlivě a efektivně.
Celá diskuse k bodu č. 25 – Diskuse - začíná v čase 1 hodina 17 minut 22 sekund.
Zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce - Obecní úřad,
Zasedání, Zápis z 10. veřejného zasedání - http://www.bukovinka.cz/zasedani.html
K bodu č. 26
Usnesení
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 10 z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 17. 4. 2020
K bodu č. 27
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 19.45 hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Miloš Nimmrichter

Bukovinka dne 22. 4. 2020

Pavel Malík, v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka obce
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