Zápis
z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 9. 7. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele na 29. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, František Pořízek, Ing. Marta Pořízková,
Miloš Nimmrichter, Milan Weiter
Omluven:
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 7 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy,
František Pořízek – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 6 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Schválení počtu členů Obecního zastupitelstva pro komunální volby v roce 2018
Diskuse
Usnesení
Závěr

Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
K bodu č. 4 - změna
Rozpočtové opatření č. 7 – schválení
K bodu č. 6
Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou
jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve výši Kč 149.400,K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK053480/18OKH na realizaci projektu „750 let od první zmínky o Bukovince“ ve výši
Kč 120.000,-K bodu č. 8
Schválení Hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování na rok 2018 – OSA – ve
výši Kč 1.222,Čten upravený program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí
3. Rozpočtové opatření č. 6 – na vědomí
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4. Schválení rozpočtového opatření č. 7
5. Schválení počtu členů Obecního zastupitelstva pro komunální volby v roce 2018
6. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve
výši Kč 149.400,7. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK053480/18OKH na realizaci projektu „750 let od první zmínky o Bukovince“ ve
výši Kč 120.000,-8. Schválení Hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování na rok 2018 – OSA –
ve výši Kč 1.222,9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Schválení doplněného programu: pro sedmi hlasy

proti

-

zdržel se -

Doplněný program zasedání byl schválen šesti hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – Ing. Ondráček zpracovává podklady pro výběrové řízení – vrt v Černém lese,
- občané do schránek obdrží dotazník – rozvojový dokument obce – anonymní –
vyhodnotí se, platí do roku 2022 – tento dokument bude nutný pro žádání dotací na
ministerstva,
- obec si na Ministerstvo životního prostředí zažádá o kompostéry pro občany (o objemu
1.000 litrů, pořizovací cena cca 2.700,- Kč, 15% bude hradit obec a 85% ministerstvo)
a štěpkovač – o dotaci bude žádat Regionální rozvojová agentura Východní Moravy –
minimální výše dotace je 500 tisíc Kč bez DPH, Bukovinka se musí připojit k jiným
obcím,
- opravují se autobusové zastávky – na Pinduli téměř hotová, chybí jen nástěnky, zastávka
u kostela by měla být dokončena během příštího víkendu,
- oprava pomníku padlých – oprava by měla být dokončena v průběhu týdne,
- pozvánka na koncert Veselé trojky Pavla Kršky 5. 8. od 16 hodin, vstupenky v prodeji
od pátku 13. 7. na obecním úřadu, cena 150,- Kč,
- pozvánka na 750. výročí obce – 17. 8. letní noc, sobota 18. 8. od 11 hodin výstava,
hejtman převzal záštitu, účast přislíbila senátorka Vítková, proběhne svěcení vlajky.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: p. Weiter – kdo vybíral vybavení knihovny za 120 tisíc korun?
Pavel Malík – jedná se o částku 30 tisíc korun,
Lenka Možná – p. Weiter se dívá na jiné rozpočtové opatření,
Pavel Malík – vybavení vybíral sám na Alza.cz tak, aby kvalita odpovídala ceně.
OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5
K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 6 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6
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K bodu č. 4
Schválení rozpočtového opatření č. 7
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7

zdržel se

K bodu č. 5
Schválení počtu členů Obecního zastupitelstva pro komunální volby v roce 2018
Diskuse:
Hlasování: pro 7 hlasy proti
zdržel se
OZ schvaluje počet členů Obecního zastupitelstva pro komunální volby v roce 2018 na 7
členů
K bodu č. 6
Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou
jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve výši Kč 149.400,Pavel Malík – nákup dvou fotbalových branek (38.600,- Kč) a dvou fotopastí (14.000,-- Kč) a
navezení humózní zeminy (96.800,- Kč)
Diskuse: p. Weiter – umístění fotopastí měla být pouze interní informace, obává se krádeže,
Tomáš Hloušek – fotopasti budou vidět, jinak by nemohly snímat, plánuje se umístění vysoko
do stromů, kvůli GDPR nelze utajit, musí být označeno, že je prostor monitorován – je to i
preventivní opatření
Hlasování: pro 7 hlasy proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve výši
Kč 149.400,K bodu č. 7
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK053480/18OKH na realizaci projektu „750 let od první zmínky o Bukovince“ ve výši
Kč 120.000,-Pavel Malík – z dotace budou hrazena hudební vystoupení, příprava výstavy, zapůjčení stanu
z MAS Moravský kras.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK053480/18OKH na realizaci projektu „750 let od první zmínky o Bukovince“ ve výši
Kč 120.000,-K bodu č. 8
Schválení Hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování na rok 2018 – OSA – ve
výši Kč 1.222,Pavel Malík – každoroční poplatek za uveřejňování hudby v obecním rozhlasu
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy proti
zdržel se
OZ schvaluje Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování na rok 2018 – OSA
– ve výši Kč 1.222,-
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K bodu č. 9
Diskuse
p. Weiter – agentuře, která bude zpracovávat žádost o dotaci na kompostéry, bude obec platit?
Pavel Malík – ano, za každé zpracování žádosti se platí, většinou se poplatek pohybuje do 7
tisíc Kč,
p. Weiter – v minulosti zpracovával žádost o kompostéry sám, v roce 2016 byla možnost
zažádat si o kompostéry přes MAS bez poplatku, proč se obec nepřihlásila?
Pavel Malík – zastupitelé o tomto byli informováni na pracovní poradě, p. Weiter se o tuto
žádost mohl postarat,
P. Weiter – nechodí mu e-maily, podle něj měl tuto žádost zařídit starosta,
Patricie Horáčková – když se o možnosti dotace p. Weiter dozvěděl, proč si toto nevzal na
starost a pouze, když je pozdě, kritizuje? Proč se o takové věci nezajímá, když je zastupitel?
Uvítala by jeho iniciativu.
Lenka Možná – dotaz na pana Weitera: co konkrétního za téměř čtyři roky pro obec udělal,
s čím pomohl? Pouze poukazuje na chyby ostatních.
Patricie Horáčková – žádá pana Weitera, ať tento seznam nachystá na příští veřejné zasedání,
p. Weiter – nebyl pověřený, a také zdravotní stav mu nedovolil pomáhat,
Patricie Horáčková – p. Weiter byl zdravotně neschopný celé čtyři roky? Tak proč setrvává
v zastupitelstvu a neuvolní místo někomu, komu zdravotní stav umožní pro obec pracovat?
p. Weiter – nebude se zpovídat z toho, co dělal. Jednou mu dali voliči hlas, tak tady sedí.
Zajišťoval organizaci při úniku plynu, nikde nebylo uvedeno, že toto zajišťoval on a mrzí ho,
že v kronice je uvedeno místo doby konání havárie půl hodiny místo čtyř hodin.
Patricie Horáčková – v kompetenci zastupitelstva je kroniku opravovat, mohl se vyjádřit.
Pavel Malík – občané se pana Weitera ptají, co pro obec udělal, záleží na něm, zda se k tomuto
do příště vyjádří. Jako zastupitel by se měl zodpovídat občanům obce.
Tomáš Hloušek – poděkování obci za spolupráci a financování opravy hřiště na Kopanině,
odpracováno tisíc brigádnických hodin.
Patricie Horáčková – poděkování zastupitelům za vybudování nové komunikace na Brněnské
cestě,
Eva Bartáková – ve volebních programech od roku 2004 byla oprava Brněnské cesty slibována,
poděkování za realizaci, chce to správné lidi na správném místě.
Ing. Pořízková – na žádosti občanů bylo z obce odpovídáno, že komunikace bude vybudována
až po dokončení výstavby v této lokalitě. V tomto volebním období nazrál čas.
p. Weiter – jak probíhá odkup pozemku naproti obecního úřadu od Šenků, uběhla již dlouhá
doba od toho, co zastupitelstvo toto schvalovalo,
Pavel Malík – toto má na starosti pan Jaroslav Šenk, smlouvy jsou již předchystány, každým
dnem by měly být dodány obci.
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K bodu č. 10
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 29 z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 9. 7. 2018
K bodu č. 11
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.45 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
František Pořízek
Bukovinka dne 18. 7. 2018

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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