Zápis
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 25. 5. 2016 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 13.
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
P. Weiter podal z důvodu neúplných zápisů z minulých zasedání protinávrh na zapisovatele Ing. Martu Pořízkovou.
Lenka Možná – Ing. Pořízková jako místostarosta všechny zápisy podepisuje, případně
doplňuje, je s nimi seznámena.
Hlasování o schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 5 hlasy, proti: p. Weiter, zdržel
se: Ing. Pořízková.
Návrh na schválení ověřovatelů: Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy,
Ester Dufková – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a firmou 8D z. s.– zhotovení
kompletního díla „Hřiště pro děti z Bukovinky“
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 – MRC Brouček
5. Schválení záměru koupit nemovitý majetek – část pozemku p. č. 286/44, k. ú.
Bukovinka, o výměře cca 50 m2
6. Schválení záměru přijmout dar nemovitého majetku p. č. 306/127 o výměře 2.996 m 2.
k. ú. Bukovinka, a p. č. 306/157 o výměře 5.702 m2, k. ú. Bukovinka
7. Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2015
8. Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka za rok 2015
9. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2015
10. Schválení závěrečného účtu obce Bukovinka za rok 2015
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 11
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 O místním poplatku ze vstupného
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Nově bod č. 12
Zrušení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a rostlinným
odpadem
Nově bod č. 13
Zrušení Dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a rostlinným
odpadem
Nově bod č. 14
Zrušení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 O udržování čistoty a veřejného
pořádku na území obce Bukovinka
Nově bod č. 15
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a rostlinným odpadem
Nově bod č. 16
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Nově bod č. 17
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
obce
Nově bod č. 18
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Kč 200.000,-- na
realizaci projektu „Vybudování veřejného osvětlení a dopravního značení v Bukovince“
Nově bod č. 19
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/035/0002155 na Kč 2.550.442,20 na
realizaci projektu „Dětská skupina Bukovinka“
Nově bod č. 20
Schválení Nájemní smlouvy č. 22664 se společností Vodafone Czech Republic, a. s. - dočasný
pronájem části střechy a půdních prostor budovy MŠ Bukovinka na dobu 10 let
Nově bod č. 21
Schválení provozního řádu Společenského domu v Bukovince
Nově bod č. 22
Schválení pořízení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce pro potřeby pořízení
zápisu
Nově bod č. 23
Diskuse
Nově bod č. 24
Usnesení
2

Nově bod č. 25
Závěr
Čten doplněný program schůze:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a firmou 8D z.s.– zhotovení
kompletního díla „Hřiště pro děti z Bukovinky“
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 – MRC Brouček
5. Schválení záměru koupit nemovitý majetek – část pozemku p. č. 286/44, k. ú.
Bukovinka, o výměře cca 50 m2
6. Schválení záměru přijmout dar nemovitého majetku p. č. 306/127 o výměře 2.996 m2.
k. ú. Bukovinka, a p. č. 306/157 o výměře 5.702 m2, k. ú. Bukovinka
7. Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2015
8. Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka za rok 2015
9. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2015
10. Schválení závěrečného účtu obce Bukovinka za rok 2015
11. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 O místním poplatku ze vstupného
12. Zrušení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním
a rostlinným odpadem
13. Zrušení Dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním
a rostlinným odpadem
14. Zrušení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 O udržování čistoty a
veřejného pořádku na území obce Bukovinka
15. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a rostlinným odpadem
16. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
17. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství obce
18. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Kč
200.000,-- na realizaci projektu „Vybudování veřejného osvětlení a dopravního značení
v Bukovince“
19. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/035/0002155 na Kč 2.550.442,20
na realizaci projektu „Dětská skupina Bukovinka“
20. Schválení Nájemní smlouvy č. 22664 se společností Vodafone Czech Republic, a. s. dočasný pronájem části střechy a půdních prostor budovy MŠ Bukovinka na dobu 10
let
21. Schválení provozního řádu Společenského domu v Bukovince
22. Schválení pořízení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce pro potřeby
pořízení zápisu
23. Diskuse
24. Usnesení
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25. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
p. Pavel Malík – proběhla oprava vodovodního řadu na bývalém smetišti, byl poškozený uzávěr
vody, někdo tam zcizil zaměřovací tyč vodovodu, musela se vybagrovat plocha cca 4x3 m, byl
odstraněn uzávěr (původně pro Černý les), potrubí je zaslepeno,
- dokončují se práce v čp. 6 – budova pro umístění dětské skupiny – přidělány sádrokartony na
zakrytí dřevěné konstrukce – podmínka pro hasiče, redukovaná voda, bylo třeba změnit způsob
užívání budovy z rodinného domu na objekt občanské vybavenosti, 2. 6. proběhne místní
šetření, kterého se bude účastnit hygiena, stavební úřad, hasiči, odbor životního prostředí MěÚ
Blansko a obec, na základě tohoto šetření bude od 1. 7. fungovat dětská skupina,
- v dohledné době začnou probíhat práce na VN Říčky od hájenky p. Kalince, trasa povede i
přes obecní parcelu kolem hřbitova, proběhne tam kácení stromů,
- dětské hřiště na Sokolském hřišti by mělo být vybudováno začátkem prázdnin,
- obec obdržela od JMK dotaci ve výši Kč 200.000,-- na vybudování veřejného osvětlení
v úseku Kružíkovi – Ing. Tichý a dopravní značení, bude vypracován nový pasport dopravního
značení, SÚ Jedovnice vydá do týdne územní souhlas, proběhne výběrové řízení, odbor
Městského úřadu v Blansku má dva měsíce na vyjádření k dopravnímu značení,
- 20. 4. proběhl na obci audit z JMK, nalezl drobné nedostatky – nevyvěšena kupní smlouva na
traktor na Profilu zadavatele, při prodeji obecního pozemku vyřazen z účetnictví tento pozemek
špatnou cenou, neschválena a nevyvěšena veřejnosprávní smlouva s MRC na dotaci,
- probíhají na obci údržbové práce,
- akce, které proběhly: Vinařští romantici, pálení čarodějnic,
- plánované akce: 4. 6. dětské odpoledne na Sokolském hřišti – pořádá obec, SDH, TJ
Bukovinka a Skauti, 19. 6. – divadlo pro děti Netratrdlo od 15 hodin ve Společenském domě,
p. Weiter – na minulém zasedání se schválil bod, ve kterém se odpouští místní poplatek ze
vstupného, není to v pořádku,
- v diskusi k bodu 17 z minulého veřejného zasedání je chybně uvedeno, že na pracovní schůzi
navrhoval koupi čp. 6, bylo to na veřejné schůzi,
- v zápisu na podzim 2015 nebylo uvedeno, že Ing. Pořízková požadovala odhad znalce na
traktor, starosta odpověděl, že odhad se dělat nebude, může si ho Ing. Pořízková zaplatit sama,
Pavel Malík – toto bylo řečeno na pracovních schůzi, posudek je již od podzimu vypracován,
Miloš Nimmrichter – na veřejném zasedání Ing. Pořízková uvedla, že si posudek tedy zaplatí
sama.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 2
Čteno, je součástí zápisu.
Diskuse: p. Weiter – co je ve výdajích částka Kč 200.000,-- na dopravní značení?
Pavel Malík – částka, která je uvedena v příjmech jako dotace musí být uvedena i ve výdajích,
týká se nejen dopravního značení, to je rozpočtováno v hodnotě asi cca 70.000,--, převážná část
se týká vybudování nového veřejného osvětlení.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
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K bodu č. 3
Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a firmou 8D z.s.– zhotovení kompletního
díla „Hřiště pro děti z Bukovinky“
Pavel Malík – celková částka za hřiště je rozpočtována v hodnotě Kč 552.482,--, obec obdržela
dotaci z MMR ve výši Kč 395.000,--. Firmě obec uhradila Kč 18.000,-- za podání žádosti a Kč
10.000,-- za výběrové řízení.
Diskuse: p. Weiter – kdo oslovoval firmy pro výběrové řízení, je to košér?,
Pavel Malík – právě firma, která nám podávala i kompletní žádost o dotaci, je to běžná praxe.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 – MRC Brouček
Jedná se o dotaci na provoz Broučkovy školičky na rok 2016 v částce Kč 577.000,--, částka nad
Kč 50.000,--, kterou obec vydává ze svého rozpočtu, je třeba schválit formou veřejnosprávní
smlouvy. V letošním roce bude čerpána cca polovina částky z důvodu přechodu na dětskou
skupinu od 1. 7.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení záměru koupit nemovitý majetek – část pozemku p. č. 286/44, k. ú. Bukovinka,
o výměře cca 50 m2
Pavel Malík – jedná se o parcelu u komunikace k trafostanici na Pinduli, pásek 1,1 m, rozšíření
komunikace tak, aby splňovala parametry, pozemek již má nový majitel,
Diskuse: p. Weiter – jaká je přibližná cena?,
Pavel Malík – kupní cena, majitel požaduje Kč 1.400,--/m2, zatím se schvaluje pouze záměr
obec koupit nemovitý majetek.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Schválení záměru přijmout dar nemovitého majetku p. č. 306/127 o výměře 2.996 m2. k.
ú. Bukovinka, a p. č. 306/157 o výměře 5.702 m2, k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o komunikace v Černém lesu, na obec přišla od majitelů pozemků
nabídka na dar.
Diskuse: p. Weiter – obec se převzetí těchto komunikací nikdy nebránila, ale za jiných
podmínek, aby tyto komunikace byly v pořádku, nekupovat zajíce v pytli. Je třeba, aby investor
komunikace předal v takovém stavu, aby do nich již obec nemusela investovat, i když obyvatelé
ČL platí daně, které jsou do rozpočtu obce.
Ing. Pořízková – pokud obec schválí, byla by na několika místech komunikace pro provedení
sondy, zda jsou v souladu s projektovou dokumentací (2 vrstvy asfaltu), pak teprve přistoupit
k podpisu smlouvy,
Ing. Kendereški – o komunikaci se má starat obec (odhrnování sněhu atd.) a je jedno, kdo je
majitel, doposud se nic nedělo, původní zastupitelstvo nic nedělalo, měla se opravovat, první
oprava se provedla až za nynějšího starosty,
Mgr. Hejda – dárcům je vytýkáno, že komunikace není v dobrém stavu, ale to nejsou ani obecní
komunikace,
Pavel Malík – když se přebíral do majetku obce Spodní konec, byl v pořádku?,
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Pavel Horáček – při převzetí byla komunikace v pořádku,
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: - .
K bodu č. 7
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2015
Odprezentováno předsedou kontrolního výboru p. Františkem Pořízkem, podklady jsou
součástí zápisu. Obec hospodařila s kladným výsledkem Kč 2.197.027,87.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 8
Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka za rok 2015
Odprezentováno předsedou kontrolního výboru p. Františkem Pořízkem, podklady jsou
součástí zápisu. MŠ hospodařila s kladným výsledkem Kč 92.233,70.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 9
Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2015
Výsledek ve výši Kč 92.233,70 bude převeden účetní MŠ do rezervního fondu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 10
Schválení závěrečného účtu obce Bukovinka za rok 2015
Odprezentováno předsedou finančního výboru p. Pavlem Horáčkem, čteny vybrané § a
položky a doplňující informace o rozpočtových opatřeních, přijatých dotacích, pohybech
v majetku obce, v příjmech byl zaznamenán nárust oproti očekávání.
Pavel Malík – z důvodu nalezených nedostatků při auditu proběhne schválení závěrečného
účtu obce s výhradou, je třeba se z chyb poučit, obec musí do 14 dnů od schválení závěrečného
účtu zaslat na krajský úřad vyjádření o nápravě chyb.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 11
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 O místním poplatku ze vstupného
Zrušení OZV s účinností od 10. 6. 2016.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 12
Zrušení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2009 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a
rostlinným odpadem
Byly chybně schváleny dodatky doplňující OZV, správně má být schválena nová OZV.
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Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 13
Zrušení Dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a
rostlinným odpadem
Byly chybně schváleny dodatky doplňující OZV, správně má být schválena nová OZV.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 14
Zrušení Dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2003 O udržování čistoty a veřejného
pořádku na území obce Bukovinka
Byly chybně schváleny dodatky doplňující OZV, správně má být schválena nová OZV.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 15
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Bukovinka, včetně systému nakládání se stavebním a rostlinným odpadem
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 16
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 17
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství obce
Nově dle veterinárního zákona.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 18
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Kč 200.000,- na realizaci projektu „Vybudování veřejného osvětlení a dopravního značení
v Bukovince“
Diskuse: p. Barták – bude z dotace vybudován i přechod u MŠ?,
Pavel Malík – tato varianta není do projektu zapracována, vybudování nového přechodu pro
chodce je velmi složité, předchází tomu šetření provozu.
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Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 19
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/035/0002155 na Kč 2.550.442,20 na
realizaci projektu „Dětská skupina Bukovinka“
Pavel Malík – o tomto projektu už byla podána spousta informací, dotace jsou z ESF, MPSV,
udržitelnost je 2 roky, zahájení dětské skupiny 1. 7. 2016, ukončení k 30. 6. 2018.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 20
Schválení Nájemní smlouvy č. 22664 se společností Vodafone Czech Republic, a. s. dočasný pronájem části střechy a půdních prostor budovy MŠ Bukovinka na dobu 10 let
Pavel Malík – roční nájem Kč 30.000,--, Vodafone vybuduje dvě antény na posílení signálu –
bude větší konkurence, bylo třeba vyjádření hygieny, HZS.
Diskuse: Ing. Kendereški – antény formou prutů,
Pavel Malík – ano.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 21
Schválení provozního řádu Společenského domu v Bukovince
Pavel Malík – provozní řád vypracovala paní Dufková, částky za pronájem Kč 1.200,--/den, +
úklid Kč 300,--, plyn 15,-- za m3, elektřina Kč 5,--za kWh, hodinová sazba Kč 100,--/hod.,
sprchy Kč 100,--, bude vyvěšen na stránkách obce.
Diskuse: p. Weiter – pro cizí lidi, kteří budou sál využívat, je částka za pronájem malá,
Ester Dufková – na pronájmu obec nechce vydělávat,
Ing. Pořízková – poplatek za pronájem nahrazuje vyhlášku o místním poplatku ze vstupného,
Mgr. Tesařová – když se ptá p. Weiter na částku pronájmu pro cizí lidi, budou místní občané
nějak zvýhodněni?,
Pavel Malík – nebudou,
p. Pospíšil – zažil v sále i situaci, kdy si cyklisté, kteří sál měl pronajmutý, sprchovali kola ve
sprchách teplou vodou.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 22
Schválení pořízení zvukového záznamu z jednání zastupitelstva obce pro potřeby pořízení
zápisu
Pavel Malík – je to vyústění situace, pořídí se diktafon, je to legální, je třeba záznamy
uchovávat, bude použito pro potřeby ZO. Na příští veřejné schůzi ZO schválí upravený jednací
řád, kde toto již bude zapracováno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 23
Diskuse
Ing. Šenk – zvukové záznamy z veřejných schůzí by mohly být zveřejňovány, uklidnilo by to
situaci na těchto zasedáních,
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Pavel Malík – toto není legislativně jednoduché, za současné situace není třeba, pro ZO zatím
dostačující,
p. Nimmrichter – na pracovní schůzi před dvěma měsíci zpátky navrhoval starostovi za
vykonanou práci zvýšení odměny,
Ing. Ferenc – jak je do budoucna ošetřena komunikace při výstavbě v ČL, bylo by vhodné
předejít situaci, která nastala teď v případě předání komunikací obci, v jakém stavu se
komunikace měly předat, je ukončena III. etapa?
Ing. Pořízková – kolaudaci II. etapy byl přítomen p. Luboš Šenk,
p. Luboš Šenk – kolaudace proběhla bez závad, obec byla účastníkem, schválila projektovou
dokumentaci, 3 roky mohla obec připomínkovat, bylo veřejně k nahlédnutí, III. etapa je
ukončena – asfaltem tak, jak je uvedeno v projektu, je běžná skladba povrchu, dle norem,
živičný povrch.
p. Weiter – původně bylo řečeno, že až se komunikace opraví, obec komunikaci převezme,
p. Luboš Šenk – obec prohlašovala již tehdy, že komunikaci nepřevezme, nebylo to v zápisu,
nebylo řečeno, že komunikace bude nová, kolik již obec stála Brněnská cesta a stále se tam
práší,
pí Bartáková – lze prašnost Brněnské cesty omezit nějakým provizoriem?.
Pavel Malík – lidé tam jezdí rychle, takže se práší, je třeba ohleduplnost, disciplína, bude zde
umístěna značka obytná zóna, projekt byl již za Ing. Tichého, zjistí, zda lze v současnosti
použít, prodloužit, obec čeká na položení VN do země, na Říčkách už práce začínají, v E.ONu
proběhly personální změny, zdržení. Vybudování nové komunikace by stálo cca 2. – 3 . miliony
Kč, v současné době nejsou na vybudování nových komunikací vypsány žádné dotační tituly,
pouze na dobudování, pro obec je to priorita, bude šetřit.
pí Tichá – autobusové zastávky jsou poškozeny,
Pavel Malík – jsou v majetku obce, plánuje se oprava výplní,
p. Tesař – zaměňují se názvy ulic Lhotecká a Brněnská, bylo dohodnuto s původním vlastníkem
pozemků na Brněnské cestě p. Beránkem, že obec přivede vodu, elektřinu a plyn na úroveň
hospody, a vybudování nové komunikace že bude na náklady p. Beránka,
Pavel Malík – doslechl se, že p. Beránek daruje obci pozemek, na kterém je v současné době
vybudováno dětské hřiště a pozemek nad hřištěm a v případě, že komunikaci nevybuduje, obec
tyto pozemky prodá a za utržené peníze komunikaci vybuduje sama. Toto je třeba řešit ve
spolupráci s původním zastupitelstvem.
p. Pořízek – komunikace v ČL je opotřebovaná,
Mgr. Kendereški – jak má silnice vypadat, když po ní jezdí těžká technika,
Pavel Malík – ucpaná korýtka si zajezdili sami občané ČL, parkují na zelených pásech, někteří
z nich si okolí domu udržují, jiní ne. Bylo již řešeno s Ing. Kendereškim – padl návrh, že
v případě převzetí komunikace obcí by si občané zaplatili materiál (obrubníky) a obec práci,
Ing. Pořízková – citace ze zápisu – bude požadováno na jednotlivých majitelích,
Ing. Kendereški – pásy jsou jednotlivých občanů, tedy soukromé,
Ing. Šenk – k Brněnské cestě – dohoda s p. Beránkem zněla tak, že přivede kanalizaci a vodu,
daruje obce 2 parcely – rezerva a penzion, které obec může prodat a z utržených peněz pak
novou komunikaci vybudovat, nebylo domluveno, že když nesplní podmínku.
Ing. Pořízková – p. Beránek dodal projekt na dům s pečovatelskou službou,
Pavel Malík – dohoda s p. Beránkem byla písemná?,
Ing. Pořízková – pouze ústní,
Ing. Šenk - komunikace jsou veřejné, patří obci, užívají ji občané – v Jedovnicích obec buduje
komunikaci, aby mohla započít výstavba, Bukovinka na to v rozpočtu peníze nemá, ale je to i
o nabídce obce, ČL má podíl na nárustu obyvatel, komunitním životu v obci.
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Pavel Malík – je to otázka financí,
Ing. Stránský – kdy budou zasypány díry na pravé straně nahoře v ČL? (díry jsou mimo
komunikaci),
p. Šenk – zasypáno bude do týdne, pokud budou lidé navážet nepořádek, pozemek zaplotí,
Ing. Ferenc – cesta mezi 2. a třetí ulicí bude také zaplocena?,
p. Šenk – pokud se tam objeví jen malé množství odpadu, okamžitě zaplotí.
K bodu č. 24
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 13. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Diskuse: p. Weiter – nepatří k bodům o rušení OZV místo „zrušuje“ slovo „ruší“?
Pavel Malík – ověří, případně se opraví.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 25
Závěr
Starosta obce ukončil 13. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 20.06 hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ester Dufková
Bukovinka dne 8. 6. 2016

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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