Zápis
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 20. 12. 2021 v 18
hodin, v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 23. 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,
Ester Dufková – schváleno 7 hlasy.
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 8
3. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 88 vlevo nahoře
4. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 217/218 vpravo uprostřed
5. Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem pozemek p. č. 306/234 (vydělený
z p. č. 306/169) o výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka
6. Schválení Darovací smlouvy na pozemek p. č. 306/234 (vydělený z p. č. 306/169) o
výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka a pověření starosty obce podpisem smlouvy
7. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2022
8. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na
činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021 mezi obcí Bukovinka a
Sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. – změna čerpání účelové
finanční podpory
9. Schválení tvorby účetní rezervy na plynovod ve vlastnictví obce Bukovinka
10. Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2022
11. Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2022
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
Doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 12
Schválení Provozního řádu Společenského domu
Nově bod č. 13
Schválení Rozpočtového opatření č. 9
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Nově bod č. 14
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bukovinka na roky 2023-2024
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 8
3. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 88 vlevo nahoře
4. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 217/218 vpravo uprostřed
5. Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem pozemek p. č. 306/234 (vydělený
z p. č. 306/169) o výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka
6. Schválení Darovací smlouvy na pozemek p. č. 306/234 (vydělený z p. č. 306/169) o
výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka a pověření starosty obce podpisem smlouvy
7. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2022
8. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na
činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021 mezi obcí Bukovinka a
Sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. – změna čerpání účelové
finanční podpory
9. Schválení tvorby účetní rezervy na plynovod ve vlastnictví obce Bukovinka
10. Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2022
11. Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2022
12. Schválení Provozního řádu Společenského domu
13. Rozpočtové opatření č. 9
14. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bukovinka na roky 2023-2024
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
Schválení doplněného programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – rozsvěcování vánočního stromu za účasti spoluobčanů dle bezpečnostních
opatření,
- audit obce – bez závad,
- příval sněhu - poděkování zaměstnancům i hasičům,
- pozvánka na Živý betlém 25. 12. od 17 hodin u kostela.
K bodu č. 2
Schválení Rozpočtového opatření č. 8
Čteno, je vyvěšeno na webových stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 88 vlevo nahoře
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
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OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 88 vlevo nahoře
K bodu č. 4
Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 217/218 vpravo uprostřed
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově –
hrobové místo č. 217/218 vpravo uprostřed
K bodu č. 5
Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem pozemek p. č. 306/234 (vydělený z p.
č. 306/169) o výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o část pozemku u kruhového objezdu v Černém lese, z důvodu žádosti
o dotaci je třeba, aby i tato část pozemku byla ve vlastnictví obce. Dar od pana Luboše Šenak,
Davida Šenka, Jiřího Poláka a paní Tóthové.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka přijmout darem pozemek p. č. 306/234 (vydělený
z p. č. 306/169) o výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 6
Schválení Darovací smlouvy na pozemek p. č. 306/234 (vydělený z p. č. 306/169) o výměře
178 m2, k. ú. Bukovinka a pověření starosty obce podpisem smlouvy
Pavel Malík – smlouva se týká pozemku v bodu č. 5
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Darovací smlouvu na pozemek p. č. 306/234 (vydělený z p. č. 306/169) o
výměře 178 m2, k. ú. Bukovinka a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2022
Pavel Malík – každoroční smlouva na příspěvek na sociální služby, částka na rok 2022 ve výši
21.000,- Kč se stanovila k počtu obyvatel obce k 1. 1. 2021, tj. 597 obyvatel
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2022
mezi obcí Bukovinka a Městem Blansko ve výši 21.000,- Kč
K bodu č. 8
Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na
činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021 mezi obcí Bukovinka a
Sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. – změna čerpání účelové finanční
podpory
Pavel Malík – změna účelu čerpání z úhrady energií v klubovně na úhradu zájezdů
slabozrakých a nevidomých
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
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OZ schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na
činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2021 mezi obcí Bukovinka a
Sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. – změna čerpání účelové finanční
podpory
K bodu č. 9
Schválení tvorby účetní rezervy na plynovod ve vlastnictví obce Bukovinka
Pavel Malík – na základě doporučení auditorky bude obec od roku 2022 po dobu 10 let
každoročně tvořit účetní rezervu na opravy a havárie plynovodu ve výši 200 tisíc korun
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje tvorbu účetní rezervy na plynovod ve vlastnictví obce Bukovinka – 200.000,Kč ročně s účinností od roku 2022
K bodu č. 10
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2022
Pavel Horáček – vyvěšeno dle zákona 15 dnů před schválením, čteny hlavní body rozpočtu,
rozpočet je navrhován jako vyrovnaný, finančním výborem byl rozpočet doporučen ke
schválení
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2022 jako vyrovnaný v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy 9.018.000,- Kč
Výdaje 9.018.000,- Kč
K bodu č. 11
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2022
Pavel Malík – rozpočet vyrovnaný, dotace od obce jako zřizovatele mateřské školky na rok
2022 bude ve výši 900 tisíc korun
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2022 v příjmové části Kč
4.150.000,-- a ve výdajové části Kč 4.150.000,-K bodu č. 12
Schválení Provozního řádu Společenského domu
Pavel Malík – z důvodu nového vybavení Společenského domu i zvyšování cen energií se
zvyšují od 1. 1. 2022 ceny za pronájem. Provozní řád je vyvěšen na stránkách obce Společenský
dům - Obec Bukovinka. Osvobozeni od poplatku jsou pravidelné aktivity Tělovýchovné
jednoty Bukovinka.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Provozní řád Společenského domu s účinností od 1. 1. 2022
K bodu č. 13
Schválení Rozpočtového opatření č. 9
Čteno, je vyvěšeno na webových stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
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zdržel se

OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 9
K bodu č. 14
Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Bukovinka na roky 2023-2024
Čteno, je vyvěšeno na webových stránkách mateřské školy.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Bukovinka na roky 2023-2024
K bodu č. 15
Diskuse
Tomáš Hloušek – poděkování obci za podporu sportu v Bukovince
Pavel Malík – poděkování za činnost všem, kteří se tělovýchovné činnosti v obci věnují
František Pořízek – poděkování obci a Tělovýchovné jednotě za rozvoj obce i sportu v ní
K bodu č. 16
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 23 z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 20. 12. 2021
K bodu č. 17
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.43 hodin.
Zvukový záznam z veřejného zasedání
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html

je

k dispozici

na

stránkách

obce

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ester Dufková
Bukovinka dne 29. 12. 2021

Pavel Malík v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová v. r.
místostarostka obce
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