Zápis
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 23. 3. v 18 hodin
v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.06 hodin a uvítal občany a zastupitele na 12.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek,
Ing. Marta Pořízková, Milan Weiter
Omluven: Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 7 hlasy
Návrh na schválení ověřovatelů: Ing. Marta Pořízková – schváleno 7 hlasy,
p. Miloš Nimmrichter – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 1
Schválení Sponzorské smlouvy
Schválení Dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA
6. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nakládání s odpadem – Skleněné obaly kat. č. 15
01 07 ze dne 7. 1. 2014 s firmou RESPONO, a. s.
7. Schválení výsledku inventur MŠ
8. Schválení výsledku inventur obce Bukovinka
9. Schválení výsledku hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina
10. Na vědomí – Protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné
finanční podpory – plnění podmínek „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací“
11. Na vědomí – výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2015
12. Schválení Smlouvy o nájmu bytu čp. 50 s účinností od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017
13. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb – Město
Blansko
14. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2015
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr

Návrh na doplnění programu zasedání:
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K bodu č. 14
Bod se vypouští
Nově bod č. 15
Schválení Smlouvy o dílo – žádost o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity MŠ Bukovinka“
Nově bod č. 16
Schválení prominutí poplatků ze vstupného organizacím Skaut Pozořice, SDH Březina a Obec
Bukovina
Čten doplněný program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 1
Schválení Sponzorské smlouvy
Schválení Dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
5. Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA
6. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nakládání s odpadem – Skleněné obaly kat. č. 15
01 07 ze dne 7. 1. 2014 s firmou RESPONO, a. s.
7. Schválení výsledku inventur MŠ
8. Schválení výsledku inventur obce Bukovinka
9. Schválení výsledku hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina
10. Na vědomí – Protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné
finanční podpory – plnění podmínek „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací“
11. Na vědomí – výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2015
12. Schválení Smlouvy o nájmu bytu čp. 50 s účinností od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017
13. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb – Město
Blansko
14. Bod se vypouští
15. Schválení Smlouvy o dílo – žádost o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity MŠ Bukovinka“
16. Schválení prominutí poplatků ze vstupného organizacím Skaut Pozořice, SDH Březina a
Obec Bukovina
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: - .

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
p. Pavel Malík – poslední VZ v prosinci 2015,
- proběhl 1. reprezentační obecní ples – dobré ohlasy,
- obec má zažádáno o dotaci na dětskou skupinu ve výši Kč 2.600.000,--, ta je již
přislíbena, vyřizuje se povolení HZS, dotace by měla být čerpána pololetně od 7/2016
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po dobu 2 let (Kč 2.200.000,-- na provoz, Kč 200.000,-- na pronájem a Kč 200.000,-- na
vybavení prostor), velká finanční úspora pro obec – roční investice do provozu
Broučkovy školičky je cca 575.000,--,
- koncem března výsledek dotace na pořízení dětského hřiště na Sokolském hřišti ve výši
Kč 395.000,-- (celkové náklady Kč 570.000,--),
- v únoru podána dotace na JMK na zateplení technického zázemí obce a výměnu vrat
ve výši Kč 369.615,-- (tj. 70% nákladů, celková výše investice Kč 528.022,--) a na
vybudování nového veřejného osvětlení v úseku od PEMSu k domu Ing. Tichého a
dopravního značení v obci ve výši Kč 200.000,-- (celkové náklady Kč 534.000,--, z toho
dopravní značení Kč 71.000,--),
- do 22. 4. je třeba podat žádost o dotaci z IROPu na přístavbu stávající MŠ, kompletní
vybavení MŠ a vybudování nového hřiště na zahradě MŠ, využije se projekt, který
nechal v roce 2009 zpracovat Ing. Tichý (dle tohoto projektu se již realizovala
rekonstrukce plynové přípojky a kuchyně v MŠ), dotace by měla pokrýt 90% nákladů,
výše těchto nákladů ještě není přesně stanovena (od roku 2009 změna cen, k projektu
přibylo hřiště, předpokládá se cca 6 – 7 milionů Kč, obec zaplatí cca Kč 700.000,--).
- na obci probíhají úklidové práce po zimě, zametají se kameny i po silnici, materiál se
používá na opravu komunikací (posbíráno již 6 vleček), plánuje se vyčištění a nátěr
plotu na hřbitově, na obecním mlatu je přistaven kontejner na mechy, trávy, zatím není
stanovena provozní doba, bude vyhlášeno, předpokládá se všední dny odpoledne a
soboty dopoledne,
- kronika obce za rok 2015 je již v písemné podobě, k dispozici je tištěná v knihovně a na
obecním úřadu,
- 2. 3. navštívil Bukovinku náměstek hejtmana JMK Ing. Roman Celý – byl informován o
projektu dětské skupiny,
- plánované akce:
9. 4. – od 19 hodin ve Společenském domě posezení u cimbálu s Cimbálovou muzikou
Jana Opletala,
30. 4. – od 17 hodin na Sokolském hřišti pálení čarodějnic,
7. 5. – vystoupení skupiny pánů Zdeňka Junáka a Zdeňka Šmukaře Vinařští romantici,
čas bude upřesněn,
4. 6. – od 15 hodin na Sokolském hřiště odpoledne pro děti,
19. 6. – od 15 hodin ve Společenském domě divadelní představení pro děti společnosti
Netratrdlo.
Diskuse:
p. Weiter – když se uklízela státní silnice, zametala se i komunikace na Dolní konec?.
p. Nimmrichter – na této komunikaci není co zametat, sypalo se pouze jednou. Za minulého
zastupitelstva nevadilo, že komunikace není uklizená?
Ing. Pořízková – na komunikaci co sbírat je, minulé zastupitelstvo provádělo údržbu Dolního
konce každoročně v průběhu celého zimního období, někdy již od listopadu do dubna. Úklid
prováděl pan Kotulan a v případě více materiálu byl přizván zametací vůz.
p. Weiter – nebyl informován o minulém VZ v prosinci 2015, v zápisu měl být zapsán jako
omluven, ne nepřítomen.
Pavel Malík – jako zastupitel se musí sám zajímat, pozvánka byla 15 dnů vyvěšena na stránkách
obce, úřední desce obce i zaslána newsletterem.
K bodu č. 2
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Rozpočtové opatření č. 1
Čteno, je součástí zápisu.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Schválení Sponzorské smlouvy
Firma PEMS, s. r. o. obci darovala 156 lahví vína v hodnotě Kč 20.040,-- na obecní ples.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení Dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o Stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dodatkem se upravuje ohlašovací povinnost poplatníků – nově cizinci s dočasným pobytem
v obci delší než 3 měsíce. Celé znění dodatku je k dispozici na obecním úřadu nebo na
stránkách obce – Informace - Vyhlášky.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – OSA
Pouštění hudby v obecném rozhlasu, na akcích. Částka na rok 2016 je stejná jako v loňském
roce, a to Kč 980,--.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nakládání s odpadem – Skleněné obaly kat. č. 15 01 07
ze dne 7. 1. 2014 s firmou RESPONO, a. s.
Jedná se o rozšíření počtu kontejnerů na sklo, přibyly dva na Brněnské cestě, jeden na bílé,
druhý na barevné sklo.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 7
Schválení výsledku inventur MŠ Bukovinka k 31. 12. 2015
Předneseno účetní obce paní Lenkou Možnou, inventury proběhly bez závad, nebyly zjištěny
žádné nedostatky, manka, přebytky ani škody.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 8
Schválení výsledku inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2015
O výsledku inventur informovala předsedkyně Hlavní inventarizační komise paní Ester
Dufková. Inventury proběhly řádně a bez závad, nebyly zjištěny nedostatky, přebytky, manka
ani škody.
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Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 9
Schválení výsledku hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2015
Vyúčtování čteno, je součástí zápisu. Na společný účet bude převed výsledek hospodaření
v částce Kč 367.938,--.
Diskuse:
p. Weiter – je třeba uvádět ztráty nejen v m3, ale i v %,
p. Pavel Malík – tabulku doplní.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 10
Na vědomí – Protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní kontroly u příjemce veřejné
finanční podpory – plnění podmínek „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací“
Jedná se o dotaci Úřadu práce na obecního zaměstnance p. Kupčíka. Čten závěr kontroly:
nebyly zjištěny nedostatky, je součástí zápisu.
Diskuse: K bodu č. 11
Na vědomí – výsledek finanční kontroly za 2. pololetí rok 2015
Zpráva čtena předsedou kontrolního výboru p. Františkem Pořízkem, je součástí zápisu.
Diskuse: K bodu č. 12
Schválení Smlouvy o nájmu bytu čp. 50 s účinností od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017
Jedná se o přízemní obecní byt, smlouva se sjednává se současným nájemcem panem
Netíkem, zvyšuje se nájem na Kč 5.000,--.
Diskuse:
Ing. Tichý – je obsazen i horní byt?,
p. Pavel Malík – ano, do 31. 8. 2016.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 13
Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s Městem Blansko
Jedná se o smlouvu o příspěvku obce na služby sociální prevence (financování azylových domů,
center pro seniory, odborného sociálního poradenství atd.). Loni příspěvek Kč 10.000,-- pro
rok 2016 Kč 13.000,--.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 14
Bod se vypouští
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K bodu č. 15
Schválení Smlouvy o dílo – žádost na dotaci na projekt „Rozšíření kapacity MŠ Bukovinka“
Smlouva bude uzavřena mezi obcí a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy,
částka za podání, zpracování a zkompletování žádosti je Kč 18.150,--, dotace by měla pokrýt
90% nákladů. Agentura spolupracuje s architektem Starychou, který zpracovával původní
projekt z roku 2009.
Využije se projektu, který nechal vypracovat Ing. Tichý, propadlo stavební povolení, ale tím, že
se v MŠ rekonstruovaly plynové přípojky a kuchyně, což bylo součástí původního projektu,
bylo stavební povolení prodlouženo až do roku 2020. Žádost o dotaci je třeba podat do 22. 4.,
dotační tituly nejsou vyhlašovány každoročně. Pokud dotaci obec obdrží, do dvou let by děti
přešly z dětské skupiny v MRC Brouček do mateřské školy. Původně se předpokládalo, že
vznikne nová třída v MRC v čp. 6, byla by však nákladná rekonstrukce objektu a po přestavbě
by stejně nesplňovala podmínku kapacity dětí, od toho záměru se opustilo. Až nebudou děti,
využije se tato budova k zájmové činnosti seniorů nebo dětí.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: - .
K bodu č. 16
Schválení prominutí poplatků ze vstupného organizacím Skaut Pozořice, SDH Březina a Obec
Bukovina
Jedná o poplatky z plesů v lednu a únoru, které se konaly ve Společenském domě. Byl navýšen
poplatek za pronájem sálu SD.
Diskuse:
p. Weiter – za které období je tento místní poplatek prominut?,
p. Pavel Malík – leden a únor 2016.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: - .
K bodu č. 17
Diskuse
p. Weiter – stavět přístavbu MŠ pro 10-12 dětí je zbytečné, do pěti let nebudou děti, bude
třeba vybourat schodiště u stávající MŠ, proč se nestaví na zelené louce, vhodný obecní
pozemek za bytovým domem. Na pracovní schůzce zastupitelstva navrhoval zakoupit objekt
v čp. 6, ve kterém teď sídlí MRC. Je třeba udělat odhad, v případě zvelebování by se cena
navýšila a obec by v budoucnu zakoupila tento objekt za vyšší cenu. Co když obec dotaci
neobdrží?
p. Pavel Malík – v současné době tento objekt kupovat obec nemá v plánu, do této třídy by se
dle předpisů vešlo max. 12 dětí, minimum pro třídu je však dětí 15. Budova není zbořenina,
obec má vyjádření statika, že je v pořádku. Muselo by se nově vybudovat celé 1. patro, přízemí
by bylo zachováno v současném stavu. Kdo v budově nebyl, je možno udělat den otevřených
dveří. Obec myslí dopředu, až vyrostou malé děti, je potřeba jim nabídnout nějakou činnost,
zabavit je. Týká se i přístavby MŠ, bude přístupná zezadu, bude to samostatný objekt.
Ing. Pořízková – když nebude dotace na přístavbu MŠ, přistavovat se nebude,
Ing. Kendereški – děti v budoucnu v obci budou, stěhují se sem mladé rodiny, které mají
v průměru 2 až 3 děti, vůbec by neinvestoval do zbořeniny čp. 6. Je třeba sestavit rozvahu,
kolik by stála přestavba čp. 6.
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Ing. Tichý – je dobře, že obec bude mít svůj objekt, pak si sama rozhodne, jak ho bude dále
využívat.
p. Pavel Malík – projekt přístavby je velice jednoduchý a víceúčelový. Když obec na dotaci
nedosáhne, vše bude fungovat postaru.
p. František Pořízek – projekt předběhl dobu, díky vyhlášeným dotacím je teď vhodná doba,
může se stát, že dotace už vyhlášeny nebudou, objekt se pak dá využít na cokoli.
Ing. Tichý – potěšen, že se projekt využije, přeje obci, aby dotaci získala. Stavba už mohla stát,
obec by financování přístavby zvládla i z vlastních zdrojů.
pí Tichá – v jakém stavu je pronájem nebo prodej obchodu Včela, kdo je vlastník, mohla by
obec zakoupit a pronajímat?
Ing. Pořízková – budova není v dobrém technickém stavu, v budoucnu bude pro obchod lepší
kontejnerová stavba,
Ing. Kendereški – neuvažuje se o pořízení značky kruhový objezd do Černého lesa?,
p. Pavel Malík – v projektu, který je pořízen pro žádost o dotaci, tato dopravní značka není
zařazena, lze zapracovat příště,
p. Weiter – místnost v 1. patře technického zázemí bylo zamýšleno používat jako klubovnu,
proč je tam sklad?,
p. Mikula – poděkování Ing. Tichému za vybudování skladu v technickém zázemí obce,
pí Marie Beránová – do kontejneru na bioodpad nelze dávat větve, neuvažuje obec pořídit
štěpkovač?,
p. Pavel Malík – poděkování za podnět, štěpkovač je dobrá věc, již řešeno na pracovní schůzce
zastupitelstva, tolik by se na obci nepálilo, štěpky se dají využít i na zahrádku proti plevelu. Do
kontejneru se dají uložit větve do průměru 1 cm.
p. Nimmrichter – štěpkovač lze pořídit jak do elektřiny, tak i za traktor, ten by mohl dojíždět i
do zahrad k občanům. Včela byla nabídnuta k pronájmu občanům vietnamské národnosti,
s majitelem se nedohodli kvůli výši nájmu.
p. Mikula – je třeba se zeptat majitele obchodu, co má v plánu, obec by se dle toho mohla
zařídit,
pí Tichá – bylo by vhodné opravit infotabuli u hájenky p. Černého, a je třeba nějakým
způsobem ohlídat rychlost ve vesnici,
p. Aleš Malík – radar?,
p. Pavel Malík – pořízení radaru nemohlo být součástí žádosti o dotaci na dopravní značení,
nevešli bychom se do projektu, je třeba hledat jiné vypsané dotační tituly,
p. Mikula – lepší než radar je pokutovatelný semafor,
Ing. Tichý – ví něco obecní úřad o vybudování psího útulku v domě po Švehlových, viděl tam
14 psů, co na to hygiena,
p. Pavel Malík – paní, která v domě bydlí, má firmu na odchyt psů, zatím není na obci nic
nahlášeno, zatím žádný problém nenastal, ani si nikdo nestěžoval,
p. Mikula – vidí tam z domu, psi v tak velkém počtu tam byli pouze několik dnů,
p. Pavel Malík – v obci se objevila postřelená zvířata (pes, kočka), veterinář z Vyškova nahlásil
zvýšený počet takto zraněných zvířat Policii v Blansku, řízení bylo zastaveno, pachatel
neznámý,
p. Weiter – jak proběhlo jednání s řidičem autobusu, který parkuje na zastávce před SD?, když
tam parkuje, ČAD by mohl poskytnout slevu jízdného na zájezdy pro děti pořádané obcí, za
jeho působení ve funkci starosty sleva poskytována byla,
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p. Pavel Malík – jednání proběhlo, autobus bude parkovat u technického zázemí, jinde v obci
není k parkování prostor,
p. Mikula – 21. nebo 22. 3. se ztratila nafta z Tatry na Sokolském hřišti,
p. Horáček – spoustu vozidel jezdí z hlavní silnice kolem Holubů, rozježděné,
p. Pavel Malík – v budoucnu obec umístí tyče, aby auta nemohla projíždět.
K bodu č. 18
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 12. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 19
Závěr
Starosta obce ukončil 12. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19.50 hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Pořízková
Miloš Nimmrichter
Bukovinka dne 30. 3. 2016

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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