Zápis
z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 23. 5. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele na 27. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, František Pořízek, Ing. Marta Pořízková,
Miloš Nimmrichter
Omluven: Milan Weiter
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: František Pořízek – schváleno 6 hlasy,
Pavel Horáček – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2018
mezi obcí Bukovinka a Městem Blansko ve výši Kč 14.500,4. Schválení Smlouvy o dílo na realizaci herních prvků a zařízení pro MŠ Bukovinka ve
výši Kč 298.654,- včetně DPH
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045432/001 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 190/4 a 310/2, k. ú. Bukovinka ve výši Kč
1.000,6. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č.: PV1030043276/003 mezi obcí Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 310/1, k. ú.
Bukovinka ve výši Kč 1.000,7. Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti
s dotací na Dětskou skupinu v Bukovince
8. Schválení Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření mezi obcí Bukovinka a Ing.
Jitkou Štěpánkovou ve výši Kč 26.500,-- včetně DPH
9. Schválení vzhledu vlajky obce Bukovinka
10. Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2017
11. Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
12. Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2017
13. Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka
14. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2017
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:

1

Nově bod č. 15
Schválení Nájemní smlouvy na obecní byt – 1. patro - mezi obcí Bukovinka a Lukášem
Opravilem a Vendulou Roffeisovou s účinností od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
Nově bod č. 16
Schválení odvodu ve výši Kč 111.466,94 z investičního fondu Mateřské školy Bukovinka
do rozpočtu zřizovatele
Nově bod č. 17
Schválení Dodatku č. 11 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka
Nově bod č. 18
Schválení Smlouvy č. 050742/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč
44.000,- na realizaci akce: „Knihovna Bukovinka – nové vybavení“
Nově bod č. 19
Schválení podání žádosti o oficiální udělení vlajky v souladu s § 34a zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)
Nově bod č. 20
Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti s dotací
na Dětskou skupinu v Bukovince II
Nově bod č. 21
Diskuse
Nově bod č. 22
Usnesení
Nově bod č. 23
Závěr
Čten upravený program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2018
mezi obcí Bukovinka a Městem Blansko ve výši Kč 14.500,4. Schválení Smlouvy o dílo na realizaci herních prvků a zařízení pro MŠ Bukovinka ve
výši Kč 298.654,- včetně DPH
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045432/001 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 190/4 a 310/2, k. ú. Bukovinka ve výši Kč
1.000,6. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č.: PV1030043276/003 mezi obcí Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 310/1, k. ú.
Bukovinka ve výši Kč 1.000,7. Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti
s dotací na Dětskou skupinu v Bukovince
8. Schválení Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření mezi obcí Bukovinka a Ing.
Jitkou Štěpánkovou ve výši Kč 26.500,-- včetně DPH
9. Schválení vzhledu vlajky obce Bukovinka
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10. Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2017
11. Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
12. Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2017
13. Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka
14. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2017
15. Schválení Nájemní smlouvy na obecní byt – 1. patro - mezi obcí Bukovinka a Lukášem
Opravilem a Vendulou Roffeisovou s účinností od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
16. Schválení odvodu ve výši Kč 111.466,94 z investičního fondu Mateřské školy
Bukovinka do rozpočtu zřizovatele
17. Schválení Dodatku č. 11 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka
18. Schválení Smlouvy č. 050742/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč
44.000,- na realizaci akce: „Knihovna Bukovinka – nové vybavení“
19. Schválení podání žádosti o oficiální udělení vlajky v souladu s § 34a zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
20. Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti
s dotací na Dětskou skupinu v Bukovince II
21. Diskuse
22. Usnesení
23. Závěr
Doplněný program zasedání byl schválen šesti hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – Brněnská cesta – práce postupují dle harmonogramu, komunikace je proti
projektu rozšířena na 5 m, od domu paní Šenkové dozadu kvůli plynu a vedení VN v šíři 4 m,
obraciště posunuto až na parcelu Šenků – příprava infrastruktury na novostavby, dokončení –
6. a 7. 6. má být položena balená, poté 10 dní dokončovací práce, tzn. do 20. 6. by měla být
komunikace dokončena. Vícepráce z důvodu rozšíření – geodet zaměřil skutečný stav
komunikace – projektant provede změnu projektu, na základě změny žádost o změnu stavby.
Méněpráce – nebude chránička VN (komunikace nezasáhla do VN) – úspora Kč 300 tisíc,
nebude dlažba k jednotlivým domům (dodatečně si vyřeší vlastníci) – úspora Kč 200 tisíc.
Poděkování Markovi Zlámalovi za čištění kanálů.
- dotace – od ministerstva zemědělství na vrt v Černém lese, Ing. Gottvald z Aquaticu –
důkladnější rozpočet, následně proběhne výběrové řízení,
- proběhlo setkání s vládou ČR na brněnském výstavišti – dotace předána od ministra
Brabce,
- o prázdninách se budou opravovat pomník padlých (cena cca Kč 90 tisíc) a autobusové
čekárny (výplně, lavičky cca Kč 73 tisíc),
- akce, které se uskutečnily – cimbál (malá účast), čarodějnice (povedená akce), audit 29.
3. – nebyla zjištěna rizika, která by měla dopad na hospodaření obce,
- akce plánované - 9. 6. sportovní dětské odpoledne, 9. 6. – sběr elektroodpadu,
nebezpečný odpad, velkoobjem u Včely a v Černém lese, 23. 6. – sraz kamionů,
- na hřišti na Kopanině probíhají brigády, pomáhají členové i nečlenové TJ.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 3
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce na úřední desce.
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3
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K bodu č. 3
Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2018
mezi obcí Bukovinka a Městem Blansko ve výši Kč 14.500,Pavel Malík – smlouva je schvaluje každoročně, částka je stanovena dle počtu obyvatel a
koeficientu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok 2018
mezi obcí Bukovinka a Městem Blansko ve výši Kč 14.500,K bodu č. 4
Schválení Smlouvy o dílo na realizaci herních prvků a zařízení pro MŠ Bukovinka ve výši
Kč 298.654,- včetně DPH
Pavel Malík – smlouva sepsána s firmou Hřiště 8D, s. ro o., dělala i hřiště na Sokolském, prvky
si vybírala paní ředitelka. Obec neobdržela dotaci z JMK, původní limit byl 16 bodů
(Bukovinka měla 17), zastupitelstvo JMK navýšilo nutný počet bodů pro získání dotace na 20.
Část této investice pokryje převod z investičního fondu MŠ (bod zasedání č. 16). V červnu se
bude hřiště montovat
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a firmou Hřiště 8D na realizaci herních
prvků a zařízení pro MŠ Bukovinka ve výši Kč 298.654,- včetně DPH
K bodu č. 5
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045432/001 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 190/4 a 310/2, k. ú. Bukovinka ve výši Kč
1.000,Pavel Malík – Brněnská, přípojka k parcele pí Hájkové
Diskuse: Jan Šenk – poděkování zastupitelstvu za pořádání akcí. Také žádá, aby obec požádala
E.ON o komplexní zakabelizování VN, obec má u schvalování těchto smluv páku, jak na E.ON
zatlačit, aby se akce posunula dopředu.
Pavel Malík – již v roce 2015 si obec ve spolupráci s E.ONem podala oficiální žádost, od té
doby se nic neděje, obec neschválením smluv nemůže blokovat přípojky nových domů.
Energetika plánuje dát vedení v celé obci, pozastavení asi záležitostí financí E.ONu.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045432/001 mezi obcí
Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 190/4 a 310/2, k. ú. Bukovinka ve výši Kč
1.000,K bodu č. 6
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č.: PV-1030043276/003
mezi obcí Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 310/1, k. ú. Bukovinka ve výši Kč
1.000,Pavel Malík – Brněnská – přípojka k parcele pí Schildové
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene č.: PV1030043276/003 mezi obcí Bukovinka a E.ON Distribuce, a. s., na p. č. 310/1, k. ú.
Bukovinka ve výši Kč 1.000,4

K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti s dotací
na Dětskou skupinu v Bukovince
Pavel Malík – agentura pro obec zpracovala dotaci a následně data o dětské skupině, z důvodu
GDPR je třeba sepsat tuto smlouvu, data bude archivovat po dobu 10 let, pak vymaže nebo vrátí
dodavateli, smlouva je bezplatná
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti s dotací
na Dětskou skupinu v Bukovince
K bodu č. 8
Schválení Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření mezi obcí Bukovinka a Ing.
Jitkou Štěpánkovou ve výši Kč 26.500,-- včetně DPH
Pavel Malík – s účinností od roku 2018 obec mění způsob přezkumů hospodaření obce, audit
bude soukromý (auditorka Ing. Štěpánková dělá audit i pro Křtiny), doposud byl státní z JMK,
změna z důvodu velkého nárůstu legislativy
Diskuse: Renata Grussmannová – smlouva uzavřena na jakou dobu?
Pavel Malík – smlouva uzavřena na rok
Hlasování: pro 5 hlasy, proti: Ing. Pořízková , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu o provedení přezkoumání hospodaření mezi obcí Bukovinka a Ing.
Jitkou Štěpánkovou ve výši Kč 26.500,-- včetně DPH
K bodu č. 9
Schválení vzhledu vlajky obce Bukovinka
Pavel Malík – bylo možno hlasovat pro dva návrhy, vyhrál návrh A (54 ku 27 hlasům)
Diskuse: - Renata Grussmannová – jaký význam má na vlajce klín?
Pavel Malík – žlutý klín na vlajícím okraji dělá vlajku pestřejší a výraznější, opticky budí
dojem, že modrý list je zakončen tzv. vlaštovčím ocasem. Klín symbolizuje ostatní části dubové
ratolesti, žaludy z něho zdánlivě vyrůstají. Vlajka musí být čitelná i v malém rozlišení. Po
schválení Ing. Plch zašle žádost do Parlamentu ČR, kde by nám vlajku měli schválit. Snad se
stihne do srpna do obecních slavností.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje variantu vlajky A podle předloženého návrhu: modrý list se žlutým vlajícím
klínem s vrcholem v polovině délky listu. V žerďové polovině tři žluté žaludy stopkami
k sobě – horní vztyčený, prostřední položený špičkou k žerdi, dolní svěšený. Poměř šířky
k délce listu je 2:3.
K bodu č. 10
Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2017
Pavel Malík – poměry obec Bukovina 44,53%, Bukovinka 55,47%, Bukovina již zaslala na účet
částku Kč 132.819,-, Bukovinka po schválení zašle Kč 227.070,-. Hospodaření: příjmy včetně
vratka za čerpání podzemních vod Kč 851.814, záloha na čerpání Kč 169.690,-, výdaje Kč
491.000,- (největší Kč 44 tisíc ostatní osobní náklady pan Kotulan, Kč 139 tisíc elektřina, Kč
53 tisíc rozbory)
Diskuse: Jan Šenk – byly nějaké ztráty?
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Pavel Malík – Bukovina měla 2.773 m3 (tj. 18,5 %), Bukovinka 1.609 m3 (u jednoho rodinného
domu - chalupáři objevena až po roce závada, uteklo 1.300 m3, tito občané toto musí uhradit).
Bukovina naúčtována vyrobená energie na ztrátu ve výši Kč 11.100,-.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2017
K bodu č. 11
Schválení účetní závěrky obce Bukovinka
Pavel Malík – přednesl předseda kontrolního výboru František Pořízek
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje účetní závěrku obce Bukovinka za rok 2017
K bodu č. 12
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2017
Pavel Malík – přednesl předseda finančního výboru Pavel Horáček
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje hospodaření obce Bukovinka za rok 2017, a to s výhradou, a přijímá
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
K bodu č. 13
Schválení účetní závěrky MŠ Bukovinka
Pavel Malík – přednesl předseda kontrolního výboru František Pořízek
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje účetní závěrku MŠ Bukovinka za rok 2017
K bodu č. 14
Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2017
Pavel Malík – hospodářský výsledek MŠ ve výši Kč 45.422,89, na žádost paní ředitelky
rozděleno: Kč 20 tisíc do fondu odměn a Kč 25.422,89 do rezervního fondu
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovinka za rok 2017 ve výši Kč
45.422,89 takto:
- Kč 20.000,- do fondu odměn,
- Kč 25.422,89 do rezervního fondu.
K bodu č. 15
Schválení Nájemní smlouvy na obecní byt – 1. patro - mezi obcí Bukovinka a Lukášem
Opravilem a Vendulou Roffeisovou s účinností od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
Pavel Malík – nájemné Kč 5 tisíc/měsíc, skládá se jistina ve výši tří měsíčních nájmu
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Nájemní smlouvu na obecní byt – 1. patro - mezi obcí Bukovinka a Lukášem
Opravilem a Vendulou Roffeisovou s účinností od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019
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K bodu č. 16
Schválení odvodu ve výši Kč 111.466,94 z investičního fondu Mateřské školy Bukovinka
do rozpočtu zřizovatele
Pavel Malík – finance budou použity na pokrytí části nákladů na pořízení nových herních prvků
na zahradě MŠ
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje odvod ve výši Kč 111.466,94 z investičního fondu Mateřské školy Bukovinka
do rozpočtu zřizovatele
K bodu č. 17
Schválení Dodatku č. 11 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka
Pavel Malík – dodatek schvalován na základě doporučení České školní inspekce: MŠ má na
střeše vysílač Vodafonu, střechu pronajímá
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka – doplnění o
pronájem
K bodu č. 18
Schválení Smlouvy č. 050742/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč
44.000,- na realizaci akce: „Knihovna Bukovinka – nové vybavení“
Pavel Malík – dotace poskytnuta na 50% investice, nově bylo nakoupeno: čtečka, knihovní
program, stůl, skříň, židle, tiskárna a dataprojektor
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Smlouvu č. 050742/18/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši Kč
44.000,- na realizaci akce: „Knihovna Bukovinka – nové vybavení“
K bodu č. 19
Schválení podání žádosti o oficiální udělení vlajky v souladu s § 34a zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)
Pavel Malík – Ing. Plch podá žádost do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – podvýbor pro
heraldiku a vexilologii
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje podání žádosti o oficiální udělení vlajky v souladu s § 34a zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)
K bodu č. 20
Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti s dotací
na Dětskou skupinu v Bukovince II
Pavel Malík – agentura pro obec zpracovala novou dotaci a následně data o dětské skupině,
která bude v provozu od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020, z důvodu GDPR je třeba sepsat tuto smlouvu,
data bude archivovat po dobu 10 let, pak vymaže nebo vrátí dodavateli, smlouva je bezplatná
Diskuse:
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: -
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Schválení Smlouvy o ochraně osobních údajů mezi obcí Bukovinka a Regionální
rozvojovou agenturou Východní Moravy – ochrana osobních údajů v souvislosti s dotací
na Dětskou skupinu v Bukovince II
K bodu č. 21
Diskuse
p. Barták – oprava komunikace na Brněnské – je možno již si před domem upravit okolí? Jak
často se vyváží kontejner na bioodpad na mlatu?
Pavel Malík – úpravu okolí zajistí firma STRABAG, kontejner se vyváží dle potřeby,
Renata Grussmannová – nový vrt ČL – bude napojen do stávajícího řadu, kam povede, časový
horizont napojení, vrt bude Bukovinky?
Pavel Malík – bude napojeno do stávajícího řadu, technicky lze, když bude potřeba, postaví se
úpravna vody pro ČL a Bukovinu, realizace do roku 2019, ZO by chtělo letos, výběrové řízení
by mělo proběhnout v létě, vrt bude do hloubky 120 m, vydatnost se zjistí, až se navrtá, průměr
280 mm, obec obdržela dotaci ve výši 80% (1.250 tisíc), zbytek se použije z rezervního fondu,
vrt bude společný s Bukovinou, nejde odděleně, Bukovina má stejná práva jako my, žádali také
o dotaci, nedostali, žádali pouze na vrt, ne na připojení. Ministr zemědělství alokoval ještě
částku Kč 600 milionů, maximální částka je Kč 3 miliony, snad Bukovina využije a pořídí si i
vodojem, aby se výhledově obce od sebe mohli oddělit.
František Pořízek – obava, že si Bukovinka vyčerpá svoji vodu,
Jan Šenk – s vodou je třeba šetřit, je třeba dát lidem vědět, že je limitovaná spotřeba,
Pavel Malík – zkušenost, že v případě vyhlášení limitované spotřeby občané začnou napouštět
vodu a spotřeba se zvyšuje,
Renata Grussmannová – mohl by vycházet zpravodaj obce častěji?
Jan Šenk – je třeba pravidelně dávat občanům na vědomí obecně závazné vyhlášky, lidé často
nedodržují (sečení sekačkami ve dnech klidu, pálení atd.), v okolních obcích například pálí
odpad ze zahrad pouze v určené dny.
K bodu č. 22
Usnesení
Čteno usnesení.
Diskuse:
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: OZ schvaluje Usnesení č. 27 z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 23. 5. 2018
K bodu č. 10
Závěr
Starosta obce ukončil 27. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19.53 hodin.
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Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: František Pořízek
Pavel Horáček
Bukovinka dne 30. 5. 2018

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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