Zápis
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28. 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 11.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek,
Ing. Marta Pořízková
Omluven: Nepřítomen: Milan Weiter
Návrh na schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 6 hlasy
Návrh na schválení ověřovatelů: Ester Dufková – schváleno 6 hlasy,
p. František Pořízek – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 7
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2016
Schválení Smlouvy o dílo – příprava a zpracování žádosti o dotaci z národního fondu
MMR
Schválení zrušení pohledávky – nájem hrobových míst
Diskuse
Usnesení
Závěr

Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 6
Schválení Smlouvy o dílo – zpracování žádosti na akci „Zřízení dětské skupiny v obci Bukovinka“
– Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Nově bod č. 7
Schválení Darovací smlouvy – přijetí finančního daru obci ve výši Kč 10.000,--

Čten doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 7
3. Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2016
4. Schválení Smlouvy o dílo – příprava a zpracování žádosti o dotaci z národního fondu
MMR
5. Schválení zrušení pohledávky – nájem hrobových míst
6. Schválení Smlouvy o dílo – zpracování žádosti na akci „Zřízení dětské skupiny v obci
Bukovinka“ – Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
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7. Schválení Darovací smlouvy – přijetí finančního daru obci ve výši Kč 10.000,-8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – od minulého veřejného zasedání uplynulo málo času, moc se toho neudálo:
- obec žádá o dotace na provoz Broučkovy školičky a na pořízení herních prvků na
Sokolské hřiště,
- v neděli 3. 1. 2016 od 16 hodin vystoupí v kostele v Bukovince Kantila,
- od nového roku přechází obec (budovy OÚ, technického zázemí a společenského
domu) pod nového dodavatele plynu, Quantum, úspora Kč 32.000,--,
- v sobotu 16. 1. 2016 se koná 1. Společenský obecní ples, všichni jsou srdečně zváni,
- v sobotu 30. 1. 2016 proběhne Maškarní ples, který pořádají Skauti.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 7
Je součástí zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2016
Návrh rozpočtu členěný na § čten předsedou finančního výboru p. Pavlem Horáčkem.
Starosta obce pověřuje finanční výbor rozpisem návrhu rozpočtu na položky – termín do 31.
1. 2016.
Diskuse:
Ing. Kendereški – co spadá do § 3745 – vzhled obce, zeleň, patří tam i údržba v Černém lese?,
cestou k rybníku Brodek je skládka, je třeba cedule zákaz skládky,
Pavel Horáček – přečetl členění na položky § 3745,
Pavel Malík – nejsme majiteli pozemků v ČL, nemůžeme tedy udržovat. Skládka – nejsme
majiteli, nic nenaděláme.
Ing. Tichý – plánuje se nějaké nové veřejné osvětlení?
Pavel Malík – obec by chtěla zřídit solární osvětlení od Pemsu směrem k Nové čtvrti.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení Smlouvy o dílo – příprava a zpracování žádost o dotaci z národního fondu MMR Europroject Dotace na akci s názvem „Hřiště pro děti z Bukovinky“
Jedná se o vypracování projektu a žádosti o dotaci na dětské hřiště na Sokolském hřišti,
pozemek dostala obec darem od TJ Bukovinka. Žádost je třeba podat do 15. 1. 2016, v dubnu
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by mělo být jasno, zda dotaci obdržíme. Cena za vypracování projektu a žádosti je Kč 18.000,-.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení zrušení pohledávky – nájem hrobových míst
Jedná se o nedohledatelné majitele hrobů, i když jsou hroby udržované. Částku Kč 1.640,-- je
třeba účetně odepsat.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Schválení Smlouvy o dílo – zpracování žádosti na „Zpracování dětské skupiny v obci
Bukovinka“ – Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Jedná se o zpracování žádosti o dotaci na MRC – Broučkovu školičku – na zřízení dětské
skupiny, kde je maximální kapacita 12 dětí. Lze dosáhnout na částku Kč 1 milion ročně po dobu
dvou let – finance lze čerpat např. na platy, energie, drobné zhodnocení. Udržitelnost projektu
je 2 roky, obec chce následně rozšířit kapacitu mateřské školy. Cena za vypracování žádost je
Kč 5.000,-- plus DPH (tj. 6.050,--).
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 7
Schválení Darovací smlouvy – přijetí finančního daru obci ve výši Kč 10.000,-Jedná se o dar obyvatele Bukovinky, bude využit na rozvoj kultury a sportu v obci.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 8
Diskuse
Ing. Tichý – je třeba zřídit stavební komisi, která bude dávat obci doporučení k vyjádřením ke
stavbám, sám nabízí své služby.
Pavel Malík – důvod zřízení? Vyjádření jsou konzultována se stavebním úřadem, komise je
zbytečná, jsou pochybnosti o vyjádřeních obce?
Ing. Tichý – důvod je zřejmý, je to pouze návrh, podnět, čím víc hlav, tím víc rozumu, v obci
jsou lidé se zkušenostmi ve stavebním odvětví,
Ing. Kendereški – územní plán v Černém lese – jak se k němu staví provozovatel?, jak to vypadá
s napojením lokality ČL k silnici 3. třídy, část KÚ obce Bukovina,
Pavel Malík – pracovní komunikace je napojena na R3, firma Agos ji má v pronájmu,
komunikace by měla být po celou dobu výstavby – cca 10 – 15 let, nikdo přesně neví, jak
dlouho se v ČL bude stavět. V ÚP není zakresleno, pouze ve studii.
Ing. Kendereški – obyvatelé ČL přinášejí do obecního rozpočtu dost financí, chtějí řešení, aby
to nešlo do ztracena, dodají doplnění požadavků k původní petici. Nová komunikace by byla
přínosem.
p. Frank – nahoře v ČL není propojení funkční, couvají tam pošťáci i popeláři. Skládky –
nepomohla by osvěta? Má obec oficiální skládku? Co přistavit kontejner?
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Pavel Malík – odpady se mají vyvážet do sběrných dvorů – Vyškov, Rousínov, Kozlany.
Propojení cest v ČL – pravá a prostřední jsou běžně propojeny, akorát teď jsou překopány. V ČL
má obec stavební dozor, čeká se, až přimrzne, aby se mohlo zahrnovat.
p. Dufka – skládky – je běžné, že si občan objedná kontejner, běžná praxe, že se domluví tři
sousedé dohromady.
Luboš Šenk – na pole nad ČL se již nevozí stavební odpad, haluze, tráva, sutě a hlína.
Zprůjezdnění bude, čeká se na techniku, zapískuje se, průjezd bude do té doby, než se
pozemky prodají. Dotazy je třeba směrovat na stavební dozor, voda je napojená, uzavřená.
Ing. Šenk – k couvání a otáčení aut – byl koncept výstavby ČL, neoficiální propojení i do levé
části na popud vedení obce a útvaru územního plánování – Ing. Šejnohové – byli donuceni
k této variantě, která investory stála o Kč 1 milion více. Na základě dohody s novým vedením
obce je alespoň pruh pro pěší. Teď je možnost, že po dokončení etapy se komunikace úplně
propojí.
Pavel Malík – na stávající vybudovanou komunikaci v ČL je vypracovaná darovací smlouva,
čeká se na vyjádření dárců,
Ing. Kendereški – kurty v ČL chátrají, je třeba správce, nabízel někdo kurty obci k pronájmu?,
je třeba zřídit pískoviště pro děti,
Pavel Malík – obec uvažovala o dlouhodobém pronájmu kurtů, kurty nefungují z důvodu
nezájmu občanů, ne kvůli nefunkčnosti. Nefunguje to tak, že obec všechno organizuje, je třeba
spolky, ať se starají, žádají o dotace, obec je pak ráda podpoří. Ve Křtinách, které mají 805
obyvatel, funguje 14 spolků! V Bukovince tři – hasiči, TJ a Skaut.
Pavel Horáček – je pro oživení, ale je třeba vidět zájem, a že kurty budou fungovat. Nejsou
v majetku obce, obec čeká na žádost, pak může investovat.
Ing. Tichý – Sportovní a tenisový klub funguje, má IČ, pár členů, kurty udržuje v základním
stavu. Problémem je nedostatek financí, ty z pronájmu kurtů jsou nedostačující.
Pavel Malík – proč si STK na obec nedal písemnou žádost o veřejnou finanční podporu. Je třeba
vyhrabat trávu (např. formou brigády), pak obec zajistí posekání, není problém.
Ing. Kendereški – dotace byla v roce 2014 schválena, ale nečerpána, v roce 2015 nežádáno,
Pavel Horáček – je třeba zviditelnit STK, např. dát na stránky obce, do zpravodaje,
Ing. Šenk – je dobrá myšlenka organizace tenisových turnajů, je třeba zpřístupnit veřejnosti,
rodičům s dětmi, je třeba pohlídat, aby si nehráli na písku hřiště na plážový volejbal. Je třeba
vybudovat zázemí, lavečky, pískoviště.
Pavel Malík – tenisové kurty nemohou být veřejně otevřené z důvodu poškození povrchu,
p. Pořízek – na valné hromadě Agos Bio byly kurty vyřazeny z majetku,
Ing. Šenk – stále vlastní Agos Bio, pouze zrušilo sportovní činnost a pronajímá STK – bezplatně,
Pavel Malík - kdo je předsedou STK? Obec může podpořit např. údržbou, může i vzít do nájmu,
stejně neovlivní, že kurty budou lidé využívat.
Luboš Šenk – ročně se na kurtech odehraje cca 100, 120 hodin, bývalo i 500 hodin, chodí pouze
skalní sportovci,
p. Keprt – na schůzi cca 3 měsíce zpět se řešilo umístění zpomalovacích retardérů na cestě od
Pemsu do Nové čtvrti, něco nového?
Pavel Malík – v rozpočtu je vyčleněno Kč 50.000,-- na pořízení nových dopravních značek a
retardéru,
Ing. Kendereški – měření rychlosti Policií ČR proběhlo v obci na něčí popud?,
Pavel Malík – na popud obce ne,
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Ing. Patrik Novotný – zvažuje obec pořízení radaru na měření rychlosti?,
Pavel Malík – obec zatím neuvažuje, nechce hradit celou částku na pořízení z rozpočtu obce,
momentálně nejsou vypsány žádné dotační tituly, řešení v součinnosti s Policií ČR,
Mgr. Tesařová – obec plánuje v horizontu dvou let rozšíření MŠ a jakým způsobem?,
Pavel Malík – dvě varianty – kontejnerová – investice cca 4 – 5 milionů nebo přístavba stávající
MŠ – cca 6 milionů. Hledáme i jiná řešení, vše záleží na dotacích. Teď je prioritou obce dotace
na provoz Broučkovy školičky, jejíž provoz bude stát v roce 2016 obec téměř Kč 600.000,--.
Ing. Pořízková – před lety se do MŠ investovalo cca Kč 500 – 600.000,--, aby se udržela,
Ing. Šenk – poskytne retardér, když obec zařídí jeho usazení,
Pavel Malík – konzultováno se ŠLP Křtiny, nemají problém, musí se ale pořešit s Policií ČR.
K bodu č. 9
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 11. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 10
Závěr
Starosta obce ukončil 11. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19.13 hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
František Pořízek
Bukovinka dne 8. 1. 2016

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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