Zápis
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 22. 6. 2022 v 18
hodin, v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 26. veřejném
zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová, Ester Dufková, 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: JUDr. Renata Grussmannová – schváleno 7 hlasy,
Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva o činnosti ZO
Schválení rozpočtového opatření č. 3
Schválení rozpočtového opatření č. 4
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
akce Oprava a obnova víceúčelového kulturního centra v Bukovince ve výši 249.000,Kč
Schválení Směrnice pro práci s osobními údaji
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2021
Diskuse
Usnesení
Závěr

Schválení programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – proběhlo výběrové řízení na místo ředitelky mateřské školy od 1. 9. 2022,
nejvhodnější kandidát byla stávající učitelka paní Jaroslava Rosendorfová,
- přístavba a vybavení školky – investice obce 11.814.000,- Kč, dotace MMR
10.246.616,- Kč, vlastní zdroje 1.567.822,- Kč,
- na základě získané dotace z JMK ve výši 249 tisíc Kč probíhá oprava předsálí ve
Společenském domě, nový nábytek, zázemí pro obsluhu, výměna prosklené stěny,
oprava podlah, bude dokončeno do hodů,
- vyjádření MMR – dotace komunikace Černý les – obec dotaci neobdržela – bylo podáno
cca 1.300 žádostí v celkové výši 4.400.000.000,- Kč, schváleno 135 projektů v hodnotě
400 milionů Kč, Bukovinka je na 661 místě zařazena mezi náhradník,
- nad dětským hřištěm za Společenským domem se bude budovat odstavná plocha,
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nyní se zpracovává projekt obnovy veřejného osvětlení v obci– případné stavební
povolení by mohlo být na jaře 2023,
- fotovoltaika – vzhledem k neudržitelné situaci v cenách energií obec začíná řešit
alternativní zdroje. Cílem je napájení obecní úřad, Společenský dům, hasička veřejné
osvětlení a vrty. Dále řešíme možnost tepelných čerpadel – hasička, SD a obecní úřad.
- 6. 5. byla na obec podána petice týkající se provozu psího hospicu spolku Dejte nám
šanci, petice byla čtena starostou, za obec byla postoupena příslušným správním
orgánům: hygiena, veterinární správa, odbor životního prostředí a na stavební úřad.
Ester Dufková – v sobotu 4. 6. proběhlo dětské odpoledne – vydařilo se, účast 80 dětí,
- pozvánka na hody 13. 8. a na letní rockovou noc v pátek 19. 8.
-

K bodu č. 2
Schválení rozpočtového opatření č. 3
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení rozpočtového opatření č. 4
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3

zdržel se

K bodu č. 4
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
akce Oprava a obnova víceúčelového kulturního centra v Bukovince ve výši 249.000,- Kč
Pavel Malík – oprava předsálí, šatny, zázemí pro pořadatele, dotace ve výši 50%, hotovo bude
do hodů
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
akce Oprava a obnova víceúčelového kulturního centra v Bukovince ve výši 249.000,- Kč
K bodu č. 5
Schválení Směrnice pro práci s osobními údaji
Pavel Malík – v rámci GDPR musí mít obec schválenu interní směrnici, jak nakládat s osobními
daty
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Směrnici pro práci s osobními údaji
K bodu č. 6
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2021
Pavel Horáček – závěrečný účet byl v zákonné lhůtě vyvěšen, čteny hlavní body, finanční výbor
doporučil závěrečný účet ke schválení
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje hospodaření obce Bukovinka za rok 2021, a to bez výhrad
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K bodu č. 7
Diskuse
V diskusi se diskutovalo pouze o petici a psím hospicu Dejte nám šanci. Odkaz na diskusi
www.bukovinka.cz/uploads/soubory/zvukovy_zaznam_z_26_vz.mp3 od 28 minuty 37 vteřiny.
K bodu č. 8
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 26 z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 22. 6. 2022
K bodu č. 9
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 19.45 hodin.
Zvukový záznam z veřejného zasedání
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html

je

k dispozici

na

stránkách

obce

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Renata Grussmannová
Pavel Horáček
Bukovinka dne 27. 6. 2022

Pavel Malík v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová v. r.
místostarostka obce

3

