Zápis
z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 31. 10. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele a občany na 1.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, JUDr. Renata Grussmannová, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš
Nimmrichter, Ing. Patrik Novotný, Ing. Marta Pořízková
Omluven: Nepřítomen: Program zasedání:
1) Představení členů zastupitelstva obce, zvolení zastupitelé dle výsledků
2) Složení slibu členů zastupitelstva
3) Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
4) Schválení programu
5) Určení způsobu volby starosty – tajná, veřejná
6) Určení způsobu volby místostarosty – tajná, veřejná
7) Určení funkce, které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
8) Volba starosty
9) Volba místostarosty
10) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) Volba předsedy finančního výboru
c) Volba členů finančního výboru
d) Volba předsedy kontrolního výboru
e) Volba členů kontrolního výboru
11) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
a) Určení počtu členů kulturně-sportovní komise
b) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
c) Volba členů kulturně-sportovní komise
12) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13) Rozpočtové opatření č. 12 – na vědomí
14) Rozpočtové opatření č. 13
15) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330048457/001 mezi obcí Bukovinka a
společností E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 310/1, k. ú. Bukovinka
16) Diskuse
17) Usnesení
18) Závěr
K bodu č. 1
Představení členů zastupitelstva obce, zvolení zastupitelé dle výsledků
Starosta představil zastupitele obce pro období 2018-2020: Ester Dufková (158 hlasů), JUDr.
Renata Grussmannová (179 hlasů), Pavel Horáček (123 hlasů), Pavel Malík (243 hlasů), Miloš
Nimmrichter (131 hlasů), Ing. Patrik Novotný (132 hlasů), Ing. Marta Pořízková (86 hlasů)
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K bodu č. 2
Složení slibu členů zastupitelstva
Starostou obce čten slib, zastupitelé jednotlivě: „Slibuji“.
K bodu č. 3
Určení ověřovatele a zapisovatele zápisu
Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 7 hlasy,
návrh na schválení ověřovatelů: Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 7 hlasy.
K bodu č. 4
Schválení programu
Schválení programu: pro 7 hlasy
proti Program zasedání byl schválen sedmi hlasy.
K bodu č. 5
Určení způsobu volby starosty – tajná, veřejná
Diskuse: Hlasování pro veřejnou volbu starosty: pro 7 hlasy
OZ schvaluje způsob volby starosty jako veřejnou

zdržel se -

proti -

K bodu č. 6
Určení způsobu volby místostarosty – tajná, veřejná
Diskuse: Hlasování pro veřejnou volbu místostarosty: pro 7 hlasy
OZ schvaluje způsob volby místostarosty jako veřejnou

proti -

zdržel se -

zdržel se -

K bodu č. 7
Určení funkce, které budou vykonávány jako dlouhodobě uvolněné
Diskuse: Hlasování pro funkce zastupitelů obce, zda budou vykonávány jako dlouhodobě neuvolněné:
pro 7 hlasy
proti zdržel se OZ schvaluje funkce obecního zastupitelstva jako neuvolněné
K bodu č. 8
Volba starosty
Zastupiteli byl navržen do funkce starosty Pavel Malík.
Diskuse: Ing. Pořízková – starostu by měl dělat zastupitel s největším počtem hlasů
Hlasování: pro 7 hlasy
proti zdržel se OZ schvaluje starostou obce Bukovinka pana Pavla Malíka
K bodu č. 9
Volba místostarosty
Zastupiteli byla navržena do funkce místostarostky JUDr. Renata Grussmannová.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti zdržel se OZ schvaluje místostarostkou obce Bukovinka JUDr. Renatu Grussmannovou
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K bodu č. 10
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru – navrhován počet členů 3
Hlasování pro počet členů kontrolní i finančního výboru: pro 7 hlasy, proti -, zdržel
se b) Volba předsedy finančního výboru
Hlasování pro Pavla Horáčka: pro 7 hlasy, proti -, zdržel se c) Volba členů finančního výboru
Hlasování jednotlivě pro Mgr. Jarmilu Tesařovou: pro 7 hlasy, proti -, zdržel se a Zdeňka Mejzlíka: pro 7 hlasy, proti -, zdržel se d) Volba předsedy kontrolního výboru
Hlasování pro Ing. Patrika Novotného: pro 7 hlasy, proti - , zdržel se e) Volba členů kontrolního výboru
Hlasování jednotlivě pro Ing. Grolíkovou pro 7 hlasy, proti -, zdržel se a Tomáše Říhu: pro 7 hlasy, proti - , zdržel se a) OZ schvaluje počet členů finančního výboru v počtu 3
OZ schvaluje počet členů kontrolního výboru v počtu 3
b) OZ schvaluje pana Pavla Horáčka předsedou finančního výboru
c) OZ schvaluje tyto členy finančního výboru: Mgr. Jarmila Tesařová a pan Zdeněk
Mejzlík
d) OZ schvaluje pana Ing. Patrika Novotného předsedou kontrolního výboru
e) OZ schvaluje tyto členy kontrolního výboru: pan Tomáš Říha a Ing. Iva Grolíková
K bodu č. 11
Volba předsedy kulturně-sportovní komise
a) Určení počtu členů kulturně-sportovní komise – navrhován počet členů 3
Hlasování pro počet členů kulturně-sportovní komise: pro 7 hlasy, proti - , zdržel se
b) Volba předsedy kulturně-sportovní komise
Hlasování pro Ester Dufkovou: pro 7 hlasy, proti - , zdržel se c) Volba členů kulturně-sportovní komise
Hlasování jednotlivě pro Lenku Možnou a Marka Zlámala: pro 7 hlasy, proti - ,
zdržel se a) OZ schvaluje počet členů kulturně-sportovní komise v počtu 3
b) OZ schvaluje paní Ester Dufkovou předsedkyní kulturně-sportovní komise
c) OZ schvaluje tyto členy kulturně-sportovní komise: paní Lenka Možná a pan
Marek Zlámal
K bodu č. 12
Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Navrženo:
starosta – Kč 24.500,--,
místostarosta – Kč 13.000,--,
předseda výboru nebo komise – Kč 2.000,--,
člena zastupitelstva bez funkce – Kč 800,--.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti zdržel se OZ schvaluje tyto odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, za výkon
předsedů finančního a kontrolního výboru, za výkon předsedkyně kulturně-sportovní
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komise a za výkon funkce starosty a místostarostky jako neuvolněných členů
zastupitelstva ode dne jejich zvolení:
starosta – Kč 24.500,--,
místostarosta – Kč 13.000,--,
předseda výboru nebo komise – Kč 2.000,--,
člena zastupitelstva bez funkce – Kč 800,--.
K bodu č. 13
Rozpočtové opatření č. 12 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na úřední i elektronické desce obce.
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12
K bodu č. 14
Rozpočtové opatření č. 13
Čteno, je vyvěšeno na úřední i elektronické desce obce.
Hlasování: pro 7 hlasy
proti zdržel se OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 13
K bodu č. 15
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330048457/001 mezi obcí Bukovinka a
společností E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 310/1, k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o přípojky elektřiny - parcela na Brněnské cestě, jednorázový poplatek
za věcné břemeno 5.200,- Kč
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti zdržel se OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330048457/001 mezi obcí
Bukovinka a společností E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 310/1, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 16
Diskuse
Marie Beránková – ráda by zastupitelům popřála hodně úspěchů a přichází s návrhem
bezbariérové knihovny, starší čtenáři mají problém vyjít schody,
Pavel Malík – knihovna by se mohla vybudovat v dolní části pozemku naproti obecního úřadu,
je v plánu tam vybudovat multifunkční dům, jehož součástí by mohla být i knihovna,
Miluše Fikarová – jsou nějak vyhodnoceny dotazníky – strategie rozvoje obce a je nějaký
závěr?
Pavel Malík – dotazníky nezpracovává obec, ale agentura – výstup z těchto dotazníků by měl
být znám v lednu 2019,
Aleš Malík – neuvažuje obec o zřízení radarů ještě při výjezdu z Bukovinky z Pinduly do
Bukoviny?,
Pavel Malík – radary by bylo třeba umístit na všechny rovinky v obci, starosta kontaktoval
dopravní odbor PČR, přislíbili kontrolu, ale z důvodu nedostatku policistů mají problém
kontrolovat rychlost vozidel na silnicích 1. a 2. třídy.
K bodu č. 17
Usnesení
Čteno usnesení.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy

proti

zdržel se
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OZ schvaluje Usnesení č. 1 z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 31. 10. 2018
K bodu č. 18
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.38 hodin.
Poděkování místostarostky za projevenou důvěru voličů.
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách
www.bukovinka.cz: Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 1. veřejného zasedání.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ing. Patrik Novotný
Bukovinka dne 7. 11. 2018

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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obce

