Zápis
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 27. 4. 2022 v 18
hodin, v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 25. veřejném
zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová, Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš
Nimmrichter, Ing. Patrik Novotný
Omluven: Ing. Marta Pořízková
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Ester Dufková – schváleno 6 hlasy,
Miloš Nimmrichter – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Schválení rozpočtového opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2021
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
Schválení přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
Schválení Smlouvy o nájmu obecního bytu – 1. patro
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 165.000,- Kč – pořízení elektrocentrály
9. Schválení dodavatele na zhotovení projektové dokumentace k akci „Bukovinka –
novostavba multifunkčního objektu, vestavba knihovny do objektu stodoly a úpravy
venkovních ploch“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 01/22
10. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030065733/001-SITL mezi obcí Bukovinka a společností EG.D, a. s.
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu: pro 6 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – obec pořídila nový smeták za traktor, v obci proběhl úklid místních komunikací,
- proběhla brigáda v rámci akce „Ukliďme Česko“ – malá účast, poděkování účastníkům,
- v průběhu jara proběhne instalace okrasných kójí u kontejnerových stání,
- v úterý proběhlo otevírání obálek u výběrového řízení na místo ředitelky MŠ – přihlásily
se tři zájemkyně, další kolo proběhne 18. 5. formou ústních pohovorů se zájemkyněmi,
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-

-

MMR (IROP) vyplatilo obci dotaci na přístavbu mateřské školy ve výši 9.828.961,- Kč,
celkové náklady byly cca 11.814.000,- Kč, zdroje obce cca 2 miliony Kč. Dotace byla
krácena o 417 tisíc Kč z důvodu legislativy výběrového řízení, které obci zpracovávala
externí firma. Podalo se odvolání na MMR, v případě neuznání odvolání bude obec tuto
částku požadovat po externí firmě.
pozvánky: pálení čarodějnic 30. 4. od 16 hodin na Sokolském hřišti, obecní ples 14. 5.,
v bodu 9 se bude schvalovat dodavatel na úpravu návsi – byly poptány tři firmy (Ing.
arch. Starycha – nabídka 1.041.810,- Kč, firma PEND – nabídka 1.357.318,- a firma
Hutní projekty Frýdek-Místek – nabídka 1.500.400,- Kč).

K bodu č. 2
Schválení rozpočtového opatření č. 1
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1

zdržel se

K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2
K bodu č. 4
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka za rok 2021
Ing. Novotný – na základě kontroly doporučuje kontrolní komise zastupitelstvu obce účetní
závěrku obce i Mateřské školy za rok 2021 ke schválení
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje účetní závěrku obce Bukovinka za rok 2021
K bodu č. 5
OZ schvaluje účetní závěrku obce Bukovinka za rok 2021
Ing. Novotný – viz bod č. 4
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
K bodu č. 6
Schválení přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok 2021
Pavel Malík – na základě žádosti ředitelky MŠ Bukovinka
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Bukovinka za rok
2021, a to následovně: 44.764,28 Kč do rezervního fondu MŠ a 20.000,- Kč do fondu
odměn
K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o nájmu obecního bytu – 1. patro
Pavel Malík – prodloužení nájemní smlouvy manželům Opravilovým za stávajících podmínek
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Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu – 1. patro – manželům
Opravilovým na dobu od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023
K bodu č. 8
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 165.000,- Kč – pořízení elektrocentrály
Pavel Malík – obec pořídila výkonnou elektrocentrálu jako pojistku při delším výpadku
elektrické energie, je umístěna na hasičce u rozvaděče
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 165.000,- Kč – pořízení elektrocentrály
K bodu č. 9
Schválení dodavatele na zhotovení projektové dokumentace k akci „Bukovinka –
novostavba multifunkčního objektu, vestavba knihovny do objektu stodoly a úpravy
venkovních ploch“ a pověření starosty obce k podpisu Smlouvy o dílo č. 01/22
Pavel Malík – celková částka je 1.041.810,- Kč, prováděcí dokumentace včetně stavebního
povolení by měla být hotova do podzimu 2022
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje jako dodavatele na zhotovení projektové dokumentace k akci „Bukovinka
– novostavba multifunkčního objektu, vestavba knihovny do objektu stodoly a úpravy
venkovních ploch“ firmu Starycha s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o
dílo č. 01/22 – jednostupňová projektová dokumentace v hodnotě 780.450,- Kč včetně
DPH, obstarání dokladové části v hodnotě 43.560,- Kč včetně DPH a autorský dozor
v hodnotě 217.800,- Kč včetně DPH
K bodu č. 10
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030065733/001-SITL mezi obcí Bukovinka a společností EG.D, a. s.
Pavel Malík – smlouva o smlouvě budoucí, p. č. 306/66 – novostavba RD v Nové čtvrti,
jednorázová náhrada ve výši 2.000,- Kč
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR001030065733/001-SITL mezi obcí Bukovinka a společností EG.D, a. s. – p. č. 306/66 –
„Bukovinka, kab. smyčka NN, Růž“ – jednorázová náhrada ve výši 2.000,- Kč
K bodu č. 11
Diskuse
Žádné příspěvky do diskuze.
K bodu č. 12
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy

proti

zdržel se
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OZ schvaluje Usnesení č. 25 z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 27. 4. 2022
K bodu č. 13
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.30 hodin.
Zvukový záznam z veřejného zasedání
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html

je

k dispozici

na

stránkách

obce

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Miloš Nimmrichter
Bukovinka dne 29. 4. 2022

Pavel Malík v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová v. r.
místostarostka obce
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