Zápis
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 17. 6. 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 11.
veřejném zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová, Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš
Nimmrichter, Ing. Patrik Novotný, Ing. Marta Pořízková
Omluven: Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 7 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Ing. Patrik Novotný – schváleno 7 hlasy,
Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 4
3. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
Distribuce, a. s. a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN, Lhoty, p. č. 311, k.
ú. Bukovinka, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
4. Schválení zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s. v období 2021-2027, a souhlasu s přípravou komunitně vedené
integrované strategie území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na území
obce Bukovinka
5. Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
6. Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka
7. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019
8. Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2019
9. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů, měření průtoků šachta
Bukovina, Černý les - na běžný účet obce Bukovinka
10. Schválení Kupní smlouvy na část pozemku p. č. 314/2 o výměře 49 m2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, a to panu Jiřímu Kirschbaumovi za cenu 500,- Kč/m2
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Schválení programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – počátkem května započala výstavba přístavby MŠ, stavba by měla být dokončena
na jaře 2021 a od září 2021 by měla být v provozu,

1

- proběhlo výběrové řízení na vybudování chodníku a zastávky, výběrového řízení se zúčastnilo
7 firem (jedna byla vyřazena z důvodu nedodání podkladů), po kontrole podkladů se na dalším
veřejném zasedání na základě doporučení výběrové komise schválí nejvhodnější nabídka,
- nadále probíhá modernizace monitoringu vody. I když je v poslední době hodně srážek, na
stavu podzemních vod se to neukazuje, stále platí, že je třeba vodou šetřit.
- obec Bukovina podala na MŽP žádost o dotaci na nový zdroj vody, do července by měli znát
výsledek, celková investice by měla být cca 8 milionů, dotace max. 5 milionů. Na rezervním
společném účtu voda Bukovinka – Bukovina máme v současné době cca 2 miliony, tyto
prostředky budou použity taktéž k financování tohoto projektu.
- v obci proběhne výměna vodoměrů, výměny bude provádět p. Matušinec, který bude
kontaktovat jednotlivé odběratele vody. V obci je cca 5 druhů vodoměrů, záměr obce je, kde to
půjde, typy vodoměrů sjednotit. Cena za výměnu se bude pohybovat v rozmezí od 800 do 1.500
korun.
- ženy začaly nacvičovat na Krojovaný víkend, který se uskuteční v sobotu 15. 8, o týden
později bude Letní rocková noc,
- Radou JMK byly doporučeny ke schválení dvě dotace, o které obec žádala na jaře: na kulturu
a na vybavení SD (židle, stoly, výmalba), poskytnutí dotací musí ještě schválit Zastupitelstvo
JMK,
- kompostéry jsou již u dodavatele, čeká se ještě na štěpkovač – termín dodání během letních
měsíců,
p. Nimmrichter – žádá občany, aby na mlat vyváželi pouze bioodpad do kontejneru, ne jiný
odpad (vyjeté oleje, železo atd.), není to sběrný dvůr
K bodu č. 2
Schválení Rozpočtového opatření č. 4
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 4

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
Distribuce, a. s. a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN, Lhotky, p. č. 311, k. ú.
Bukovinka, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
Pavel Malík – jedná se o parcelu před chatovou oblastí Lhotky, budou se zde pokládat kabely
do země
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330055893/034 mezi E.ON
Distribuce, a. s. a obcí Bukovinka – Hostěnice – rekonstrukce NN, Lhotky, p. č. 311, k. ú.
Bukovinka, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH
K bodu č. 4
Schválení zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s. v období 2021-2027, a souhlasu s přípravou komunitně vedené
integrované strategie území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na území obce
Bukovinka

2

Pavel Malík – obec je členem Místní akční skupiny Moravský kras, lze jejím prostřednictvím
čerpat dotace (obec takto v minulosti čerpala dotaci na rekonstrukci SD a vybudování hřiště za
SD. V současné době je sice obec schopna zažádat o dotace na jednotlivých ministerstvech, ale
do budoucna je pro obec dobré být člen MAS.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje zařazení správního území obce Bukovinka do území působnosti MAS
Moravský kras z.s. v období 2021-2027, a souhlasu s přípravou komunitně vedené
integrované strategie území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na území obce
Bukovinka
K bodu č. 5
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
Ing. Patrik Novotný - zastupitelstvo obce Bukovinka nezjistilo, že by účetní závěrka obce
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013Sb.,
v platném znění, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Obec spravuje finanční prostředky hospodárně.
Diskuse:Hlasování: pro7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje účetní závěrku obce Bukovinka za rok 2019
K bodu č. 6
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka
Ing. Patrik Novotný - zastupitelstvo obce Bukovinka nezjistilo, že by účetní závěrka mateřské
školy neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013Sb.,
v platném znění, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Bukovinka za rok 2019
K bodu č. 7
Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019
Pavel Malík – požadavek paní ředitelky MŠ na přerozdělení hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 181.276,18 Kč do rezervního fondu. Ten školka v minulosti využila na nákup
herních prvků na zahradu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2019, a to takto:
181.276,18 Kč do rezervního fondu
K bodu č. 8
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2019
Pavel Horáček – přečetl nejdůležitější položky z návrhu závěrečného účtu a jako předseda
finančního výboru ho doporučil zastupitelstvu obce ke schválení. Obec spravuje finanční
prostředky hospodárně.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje hospodaření obce Bukovinka za rok 2019, a to bez výhrad
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K bodu č. 9
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů, měření průtoků šachta Bukovina, Černý
les - na běžný účet obce Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o převod ze společného účtu vody na účet obce Bukovinka, obec využívá
nové technologie, které zvýší efektivitu čerpání vody
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 133.850,20 Kč – měření a ovládání vrtů, měření průtoků šachta
Bukovina, Černý les - na běžný účet obce Bukovinka
K bodu č. 10
Schválení Kupní smlouvy na část pozemku p. č. 314/2 o výměře 49 m 2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, a to panu Jiřímu Kirschbaumovi za cenu 500,- Kč/m2
Pavel Malík – jedná se o parcelu na Spodním konci – narovnání parcel při výstavbě RD, celková
částka za pozemek 24.500,- Kč
Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Kupní smlouvu na část pozemku p. č. 314/2 o výměře 49 m2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, a to manželům Heleně a Jiřímu Kirschbaumovým za cenu 500,Kč/m2
K bodu č. 11
Diskuse
Pavel Malík – obec přijala brigádníka na sečení trávy, 11. 7. proběhne svoz velkoobjemového
odpadu – velkoobjemové kontejnery budou přistaveny u Včely a na Černém lese,
pí Fikarová – prosí o opětovné upozornění občanů, co patří do kontejnerů na tříděný odpad (ne
kočárky, rozbitá zrcadla, kufry, slunečníky)
K bodu č. 12
Usnesení
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 11 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 17. 6. 2020
K bodu č. 13
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.53 hodin.
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Zapisovatel: Lenka Možná, v. r.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Patrik Novotný, v. r.
Pavel Horáček, v. r.

Bukovinka dne 22. 6. 2020

Pavel Malík, v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka obce
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