Zápis
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 16. 12. 2020, v 18
hodin, v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 15. 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: Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 9
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2021
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Bukovinka na období 2021-2023
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 15/SOV/2020 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021
7. Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2021 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a obcí Bukovina na poskytnutí
finančního daru na realizaci sloupu veřejného osvětlení umístěného na autobusové
zastávce IDS JMK Bukovina-rozcestí ve výši Kč 30.000,9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 9
Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů Brázdilových
ve výši Kč 20.000,-Nově bod č. 10
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič, úprava instalace
Nově bod č. 11
Diskuse
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Nově bod č. 12
Usnesení
Nově bod č. 13
Závěr
Doplněný program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 9
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2021
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Bukovinka na období 2021-2023
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 15/SOV/2020 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021
7. Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2021 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
8. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a obcí Bukovina na poskytnutí
finančního daru na realizaci sloupu veřejného osvětlení umístěného na autobusové
zastávce IDS JMK Bukovina-rozcestí ve výši Kč 30.000,9. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-10. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič, úprava instalace
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – díky naší kronikářce paní Marii Houškové letos obec vydala její knihu Bukovinka
v proměnách času,
- proběhla modernizace monitoringu na vodních zdrojích a vodojemu,
- podařilo se úspěšně vyčistit a revitalizovat dva hlavní vodní vrty směrem k hájence na
Jedovnice,
- kdo měl zájem, získal zdarma kompostér,
- z dotací byl taktéž pořízen štěpkovač za traktor,
- pořídili jsme profesionální mulčovač za traktor,
- pomocí dotace jsme pořídili po více jak třiceti letech nové stoly a židle do společenského
domu,
- zasedací místnost prošla kompletní rekonstrukcí a je plně zmodernizovaná,
- díky dotacím máme nový hasičský devítimístný FORD Tranzit,
- přistavujeme novou třídu k mateřské školce,
- získali jsme další nemalou dotaci na roční provoz Dětské skupiny,
- v neposlední řadě se konečně můžeme bezpečně projít po novém chodníku od kostela kolem
hřbitova až na hřiště na Kopanině,
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- v těchto dnech byla podána další žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
povrchu komunikace v Černém lese (předpokládaná investice ve výši 3,5 mil. Kč, dotace do
výše 80%)
- ve spolupráci s Ing. arch. Starychou připravujeme návrh studie nové obecní návsi naproti
obecního úřadu,
- s podporou senátorky Vítkové, která za obce v našem regionu lobuje na Ministerstvu životního
prostředí, Ministerstvu zemědělství a Odboru životního prostředí JMK, se snažíme najít
vhodnou cestu, která by v budoucnu umožnila vybudování ekologického odkanalizování všech
nemovitostí v obci. A to buď centrální čističkou, nebo decentralizovaným čištěním – vše záleží
na finanční náročnosti akce.
Pavel Horáček – rád by připomenul letošní úspěšné hody a také rekonstrukci původní kuchyně
v MŠ, z důvodu současné situace se neuskuteční Živý betlém ani obecní ples.
K bodu č. 2
Schválení Rozpočtového opatření č. 9
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021
Návrh rozpočtu byl vyvěšen dle zákona, předložil ho předseda finančního výboru Pavel
Horáček,
Pavel Malík – při sestavování rozpočtu se bralo v potaz zrušení super hrubé mzdy, naše obec
tímto přijde o 750 tisíc korun.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2021 jako schodkový v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy Kč 9.083.400,-Výdaje Kč 14.066.100,-Financování Kč 4.982.700,-K bodu č. 4
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2021
Pavel Malík – příspěvek obce na provoz školky bude 716 tisíc korun
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2021 v příjmové části Kč
3.719.000,-- a ve výdajové části Kč 3.719.000,-K bodu č. 5
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Bukovinka na období 2021-2023
Pavel Malík – střednědobý výhled rozpočtu určuje, jakou cestou bude obec směřovat
Diskuse: -
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Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Bukovinka na období 2021-2023
K bodu č. 6
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 15/SOV/2020 mezi obcí Bukovinka a Muzeem Blanenska
– umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Pavel Malík – jedná se o každoroční smlouvu na výpůjčku klíče a hrotu
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 15/SOV/2020 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021
K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2021 mezi obcí Bukovinka
a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
Pavel Malík – každoroční smlouva, z příspěvku se financují např. azylové domy
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o financování sítě sociálních služeb pro rok 2021 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
K bodu č. 8
Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a obcí Bukovina na poskytnutí
finančního daru na realizaci sloupu veřejného osvětlení umístěného na autobusové
zastávce IDS JMK Bukovina-rozcestí ve výši Kč 30.000,Pavel Malík – zastávku pod Bukovinou k přestupu využívají i občané Bukovinky.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a obcí Bukovina na
poskytnutí finančního daru na realizaci sloupu veřejného osvětlení umístěného na
autobusové zastávce IDS JMK Bukovina-rozcestí ve výši Kč 30.000,K bodu č. 9
Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů Brázdilových
ve výši Kč 20.000,-Pavel Malík – poděkování manželům Brázdilovým za finanční dar
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-K bodu č. 10
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič, úprava instalace
Pavel Malík – jedná se o vrt č. 4 v Černém lese, zařízení umožňuje snížení el. energie, čerpadlo
čerpá tolik vody, co je třeba, bylo by v budoucnu dobré tuto technologii využít na všechny vrty,
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v souvislosti s vodou by rád zmínil situaci kolem nového vrtu a vodojemu v Bukovině:
žádost o dotaci z MŽP byla akceptována, a to ve výši 3 miliony korun, předpokládaná
výše investice je cca 7,5 milionu, budou vypsána dvě výběrová řízení (zvlášť na vrty –
cca 1,6 milionu, a zvlášť na stavbu vodojemu o objemu 100 m3 – cca 5,9 milionu korun).
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič, úprava instalace
-

K bodu č. 11
Diskuse
p. Nimmrichter – upozorňuje na keře, které přesahují z předzahrádek na chodníky,
p. Říha – dotaz, zda je Občanská iniciativa nějakým způsobem iniciativní,
Pavel Malík – v současné době Občanská iniciativa iniciativní není, zastupitelstvo obce se
postupně snaží některé přínosné podněty řešit.
K bodu č. 12
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 15 z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 16. 12. 2020
K bodu č. 13
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům za účast na veřejném zasedání a veřejné zasedání ukončil
v 18.52 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ing. Patrik Novotný

Bukovinka dne 23. 12. 2020

Pavel Malík, v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka obce

5

