Zápis
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 9. 9. 2021 v 18
hodin, v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 21. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, Ing. Marta
Pořízková
Omluven: JUDr. Renata Grussmannová, Ing. Patrik Novotný
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 5 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Ester Dufková – schváleno 5 hlasy,
Pavel Horáček – schváleno 5 hlasy.
1. Schválení Žádosti TJ Bukovinka, z.s. o poskytnutí finančních prostředků v případě
schválení žádosti o dotaci ve Výzvě 8/2021 - Kabina vyhlášená Národní sportovní
agenturou dne 24. 6. 2021 s názvem „Vybavení fotbalového hřiště TJ Bukovinka, z.s.“–
spoluúčast obce Bukovinka ve výši 20% z celkových nákladů projektu, maximálně ve
výši 200.000,- Kč
2. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 4. 2021 mezi Obcí
Bukovinka a Římskokatolickou farností Křtiny – navýšení finanční dotace o 30.000,Kč na opravu křtinských varhan – pořízení tzv. prospektové píšťaly
Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 3
Diskuse
Nově bod č. 4
Usnesení
Nově bod č. 5
Závěr
Doplněný program zasedání:
1. Schválení Žádosti TJ Bukovinka, z.s. o poskytnutí finančních prostředků v případě
schválení žádosti o dotaci ve Výzvě 8/2021 - Kabina vyhlášená Národní sportovní
agenturou dne 24. 6. 2021 s názvem „Vybavení fotbalového hřiště TJ Bukovinka, z.s.“–
spoluúčast obce Bukovinka ve výši 20% z celkových nákladů projektu, maximálně ve
výši 200.000,- Kč
2. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 4. 2021 mezi Obcí
Bukovinka a Římskokatolickou farností Křtiny – navýšení finanční dotace o 30.000,Kč na opravu křtinských varhan – pořízení tzv. prospektové píšťaly
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr
1

Schválení programu: pro 5 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Schválení Žádosti TJ Bukovinka, z.s. o poskytnutí finančních prostředků v případě
schválení žádosti o dotaci ve Výzvě 8/2021 - Kabina vyhlášená Národní sportovní
agenturou dne 24. 6. 2021 s názvem „Vybavení fotbalového hřiště TJ Bukovinka, z.s.“–
spoluúčast obce Bukovinka ve výši 20% z celkových nákladů projektu, maximálně ve výši
200.000,- Kč
Pavel Malík – dotace bude použita na doopravy kabin, položení plochy kolem kabin zámkovou
dlažbou, osvětleni hrací plochy – tréninky dětí tak mohou probíhat i na podzim, kdy se brzy
stmívá a na sítě za bránami,
Tomáš Hloušek – program čerpání dotace je rozložen na čtyři roky.
Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje poskytnutí finančních prostředků žadateli o dotaci TJ Bukovinka, z.s. na
financování spoluúčasti žadatele ve výši 20 % z celkových nákladů projektu, maximálně
ve výši 200.000 Kč. Spoluúčast bude poskytnuta v případě schválení žádosti s názvem
„Vybavení fotbalového hřiště TJ Bukovinka, z.s.“ Žádost je podána do VÝZVY 8/2021Kabina 2021, kterou vyhlásila Národní sportovní agentura dne 24. 6. 2021.
K bodu č. 2
Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 4. 2021 mezi Obcí Bukovinka
a Římskokatolickou farností Křtiny – navýšení finanční dotace o 30.000,- Kč na opravu
křtinských varhan – pořízení tzv. prospektové píšťaly
Pavel Malík – obec obdržela žádost křtinské farnosti o navýšení finanční podpory, takto
osloveny byly i obce, které do křtinské farnosti spadají, Bukovinka bude mít v adopci jednu
z píšťal,
Pavel Horáček – obec na tuto píšťalu obdrží certifikát.
Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 26. 4. 2021 mezi Obcí
Bukovinka a Římskokatolickou farností Křtiny – navýšení finanční dotace o 30.000,- Kč
na opravu křtinských varhan – pořízení tzv. prospektové píšťaly
K bodu č. 3
Diskuse
Žádné body k diskusi.
K bodu č. 4
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 21 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 9. 9. 2021
K bodu č. 5
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům a občanovi za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.10 hodin.
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Zvukový záznam z veřejného zasedání
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Pavel Horáček
Bukovinka dne 10. 9. 2021

Pavel Malík v. r.
starosta obce
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je

k dispozici

na

stránkách

obce

