Zápis
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 24. 11. 2021 v 18
hodin, v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 22. 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: Ing. Patrik Novotný – schváleno 7 hlasy,
Miloš Nimmrichter – schváleno 7 hlasy.
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 7
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bukovinka č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bukovinka č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
5. Schválení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Bukovinka p. č. 283/1 o
výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
6. Schválení Darovací smlouvy na finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši 20.000,- Kč
7. Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
8. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 155.587,85 Kč – výměna rozvaděče zdrojů BU1 A BU2
9. Schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z MMR, podprogramu
117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací pro rok 2022 na neinvestiční akci Bukovinka, lokalita Na
Padělkách-Černý Les, oprava MK 4c
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Schválení programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – proběhla anketa k vybudování nové návsi: v obci je 244 nemovitostí a 445
občanů nad 16 let, zúčastnilo se 137 domácnosti (tj. 56,1%) a 345 občanů. 335 občanů bylo
pro, 10 občanů proti, 31 domácností napsalo ke studii poznámky. Podrobné výsledky ankety
budou vyvěšeny na stránkách obce i na obecní nástěnce.
- havárie vody – při orbě mezi PEMSem a hájenkou došlo k přetrhání přívodu elektřiny,
je opraveno,
1

-

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace muselo být zrušeno adventní tvoření,
rozsvěcení stromu proběhne,
obec vyvěsila záměr o přijetí daru části pozemku u kruhového objezdu v Černém lese,
tento pozemek o výměře 178 m2 nebyl součástí daru komunikací v roce 2017, z důvodu
žádosti o dotaci je třeba zkompletovat.

K bodu č. 2
Schválení Rozpočtového opatření č. 7
Pavel Malík – čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bukovinka č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
JUDr. Grussmannová – na základě zákona č. 541/2020 Sb. obec vydala novou vyhlášku o
místním poplatku, poplatek se od 1. ledna 2022 z důvodu navýšení nákladů svozové firmy
navyšuje o 100 korun, osvobození a úlevy se nemění.
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovinka č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
K bodu č. 4
Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bukovinka č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
JUDr. Grussmannová – na základě zákona č. 541/2020 Sb. obec vydala novou vyhlášku.
Vyhláška je beze změny, pouze musí vycházet z nového zákona.
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bukovinka č. 4/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
K bodu č. 5
Schválení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Bukovinka p. č. 283/1 o
výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o parcelu z vodojemu, zastupitelé nemají zájem parcelu prodávat
Hlasování: pro Ing. Pořízková
proti 6
zdržel se
OZ neschvaluje odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Bukovinka p. č. 283/1 o výměře
935 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 6
Schválení Darovací smlouvy na finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši 20.000,- Kč
Pavel Malík – manželé Brázdilovi obci darují finance již třetím rokem, poděkování starosty,
finance budou použity na podporu kultury a sportu v obci
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši 20.000,- Kč
K bodu č. 7
Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
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Pavel Malík – jihomoravský kraj již není schopen z původního příspěvku obcí ufinancovat
provoz IDS JMK, formou dodatku se navyšuje původní příspěvek 50,- Kč na 100,- Kč na
obyvatele, tzn. v příštím roce bude obec Bukovinka přispívat částkou 59.700,- Kč
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
K bodu č. 8
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 155.587,85 Kč – výměna rozvaděče zdrojů BU1 A BU2
Pavel Malík – rozvaděče se měnily na vrtech směrem k hájence, výměna je dalším krokem
k revizi a modernizaci monitoringu vrtů, po dohodě s obcí Bukovina bude výměna hrazena ze
společného účtu
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 155.587,85 Kč – výměna rozvaděče zdrojů BU1 A BU2
K bodu č. 9
Schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z MMR, podprogramu 117D821
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy
místních komunikací pro rok 2022 na neinvestiční akci Bukovinka, lokalita Na PadělkáchČerný Les, oprava MK 4c
Pavel Malík – letos bude obec žádat na tuto akci již potřetí, rozpočet byl zrevidován, celková
částka investice 4.664.937.65 Kč včetně DPH. Podmínkou podání žádosti je schválení podání
žádosti zastupitelstvem obce.
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z MMR, podprogramu
117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací pro rok 2022 na neinvestiční akci Bukovinka, lokalita Na
Padělkách-Černý Les, oprava MK 4c
K bodu č. 10
Diskuse
Žádost pana Vlčka o možnosti napojení jeho parcely p. č. 183/23, k. ú. Bukovinka, na místní
vodovod.
Zvukový záznam z projednání tohoto diskusního bodu je k dispozici od času 28 minut a 40
vteřin na stránkách obce http://www.bukovinka.cz/zasedani.html
K bodu č. 11
Usnesení
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce a na obecní vývěsce.
Hlasování: pro 7
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 22 z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 24. 11. 2021
K bodu č. 12
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.56 hodin.

3

Zvukový záznam z veřejného zasedání
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html

je

k dispozici

na

stránkách

obce

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Patrik Novotný
Miloš Nimmrichter
Bukovinka dne 26. 11. 2021

Pavel Malík v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová v. r.
místostarostka obce
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