Zápis
z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 13. 6. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 28. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Malík, František Pořízek, Ing. Marta Pořízková, Miloš
Nimmrichter, Milan Weiter
Omluven: Pavel Horáček
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Ing. Marta Pořízková – schváleno 6 hlasy,
Ester Dufková – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 3 – na vědomí
3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2018 – Oprava komunikace u Brněnské
cesty
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
K bodu č. 2 - změna
Rozpočtové opatření č. 4 – na vědomí
Čten upravený program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 4 – na vědomí
3. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2018 – Oprava komunikace u Brněnské
cesty
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr
Schválení doplněného programu: pro šesti hlasy

proti

-

zdržel se -

Doplněný program zasedání byl schválen šesti hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – 9. 6. proběhlo dětské odpoledne, zúčastnilo se na devadesát dětí, povedená akce,
- pozvánka na 23. 6. – sraz kamionů,
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-

-

-

-

problém s vodou – po sobotní bouřce vypadla elektřina na vrtech i vodojemu, vyčerpal
se vodojem, dva dny trvá dočerpání, nedošla informativní sms, zařízení není
zálohované, zároveň odešla i automatika - je objednán elektrikář, do potrubí se vejde 18
m3 vody, hasiči odvzdušnili hydranty. V pondělí byla přistavena cisterna pitné vody, od
nedělní noci obecní zaměstnanci problém řešili.
p. Weiter – už v neděli odpoledne mu doma slabě tekla voda,
Pavel Malík – proč tedy problém nenahlásil?,
p. Weiter – odjížděl pryč,
Pavel Malík – úterní průtrž způsobila sesuv povrchu cesty na Dolním konci za srubem,
p. Kupčík pomocí traktoru navozil zpět a po domluvě s firmou Strabag byla komunikace
zpevněna válcem,
Brněnská – k předání dojde v příštím týdnu, práce postupují dle plánu, dodělávají se
terénní úpravy, E. ON bez oznámení provedl výkop na přípojku k RD – vykopanou
zeminu umístili na ploty přilehlých parcel a na novou komunikaci – po dohodě starosty
a firmy, která výkop prováděla, byla tato komunikace vyčištěna. Poděkování Markovi
Zlámalovi za vyčerpání vody ze zatopeného výkopu, poděkování i paní Beránkové za
možnost vypuštění vyčerpané vody na její pozemek.
poděkování Miloši Ševčíkovi za umožnění parkování občanů Brněnské cesty na svém
pozemku. Vzhledem k otevřeným branám na tento pozemek vnikla lesní zvěř a
způsobila škody na dřevním porostu, v případě žádosti pana Ševčíka bude obec škody
kompenzovat.

K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 4
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce na úřední desce.
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4
K bodu č. 3
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2018 – Oprava komunikace u Brněnské
cesty
Pavel Malík – dodatek upravuje více a méně práce. Ve smlouvě je uvedena částka Kč
3.199.975,35 bez DPH, navýšení dle dodatku na částku Kč 3.236.996,79, což je cca o Kč 37
tisíc více.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2018 – Oprava komunikace u Brněnské
cesty
K bodu č. 4
Diskuse
Nebyly dány žádné podněty do diskuse.
K bodu č. 5
Usnesení
Čteno usnesení.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: OZ schvaluje Usnesení č. 28 z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 13. 6. 2018
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K bodu č. 6
Závěr
Starosta obce ukončil 28. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 18.21 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ing. Marta Pořízková
Ester Dufková
Bukovinka dne 15. 6. 2018

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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