Zápis
z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 27. 10. 2020, v 18
hodin, v sálu Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 14. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, JUDr. Renata Grussmannová, 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: Ester Dufková – schváleno 7 hlasy,
JUDr. Renata Grussmannová – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti ZO
Schválení Rozpočtového opatření č. 7
Schválení Rozpočtového opatření č. 8
Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací – Černý les“
do programu Podpora a rozvoj regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 92.323,- Kč – modernizace monitoringu vrtů BU1 a BU2
Diskuse
Usnesení
Závěr

Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 6
Schválení poskytnutí finančního daru obci Bukovina ve výši 30.000,- Kč na realizaci
sloupu veřejného osvětlení na autobusové zastávce Bukovina-rozcestí
Nově bod č. 7
Diskuse
Nově bod č. 8
Usnesení
Nově bod č. 9
Závěr
Doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 7
3. Schválení Rozpočtového opatření č. 8
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4. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací – Černý les“
do programu Podpora a rozvoj regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
5. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 92.323,- Kč – modernizace monitoringu vrtů BU1 a BU2
6. Schválení poskytnutí finančního daru obci Bukovina ve výši 30.000,- Kč na realizaci
sloupu veřejného osvětlení na autobusové zastávce Bukovina-rozcestí
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Schválení programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – poslední veřejné zasedání proběhlo nedávno, takže není mnoho novinek,
- výstavba chodníku probíhá dle plánu, předpokládaný termín předání je 7. 11.,
- přístavba mateřské školy také běží dle plánu, momentálně probíhají venkovní úpravy,
buduje se odstavná plocha a v příštím týdnu by se měla dělat fasáda,
- v pondělí došlo k předání nového hasičského auta,
- obec pořídila nový mulčovač za traktor v hodnotě 72 tisíc korun,
- z důvodu pořízení nového mobiliáře do společenského domu bude obec rozprodávat
staré vybavení – stoly za 50,- Kč/ks, židle 10,- Kč/ks. Zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadu.
K bodu č. 2
Schválení Rozpočtového opatření č. 7
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení Rozpočtového opatření č. 8
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8

zdržel se

K bodu č. 4
Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací – Černý les“ do
programu Podpora a rozvoj regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
Pavel Malík – žádosti o dotace se na Ministerstvo pro místní rozvoj mohou podávat od 12. 10.
do 21. 12. 2020, jednou z podmínek podání žádosti je souhlas většiny zastupitelů. Ministerstvo
hradí 80% investice (předpokládaná výše je 3,5 milionu korun, dotace by pokryla cca 2,8
milionu korun). Obec žádala již v roce 2018, byla neúspěšná (350. pod čarou), výše dotace byla
pouze milion na jakoukoliv velikost investice. O dotaci budeme žádat prostřednictvím
Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.
Diskuse: 2

Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací – Černý les“
do programu Podpora a rozvoj regionů, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
K bodu č. 5
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 92.323,- Kč – modernizace monitoringu vrtů BU1 a BU2
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 92.323,- Kč – modernizace monitoringu vrtů BU1 a BU2
K bodu č. 6
Schválení poskytnutí finančního daru obci Bukovina ve výši 30.000,- Kč na realizaci
sloupu veřejného osvětlení na autobusové zastávce Bukovina-rozcestí
Pavel Malík – celková částka investice na vybudování veřejného osvětlení je 62.854,- Kč, pod
Bukovinou přestupují i obyvatelé Bukovinky
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje poskytnutí finančního daru obci Bukovina ve výši 30.000,- Kč na realizaci
sloupu veřejného osvětlení na autobusové zastávce Bukovina-rozcestí
K bodu č. 7
Diskuse
K bodu č. 8
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 14 z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 27. 10. 2020
K bodu č. 9
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast na veřejném zasedání a veřejné zasedání ukončil
v 18.26 hodin.
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Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
JUDr. Renata Grussmannová

Bukovinka dne 5. 11. 2020

Pavel Malík, v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka obce
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