Zápis
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 21. 12. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele a občany na 2.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, JUDr. Renata Grussmannová, 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,
Ing. Marta Pořízková – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 14 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 15
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2019
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2019
Schválení Změny k Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2018 ze dne 27. 9.
2018 mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – změna účelu
čerpání
7. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-8. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 10.000,-9. Schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
10. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“
12. Schválení Nařízení obce č. 3/2019 „O zákazu podomního prodeje a pochůzkového
prodeje na území obce Bukovinka“
13. Schválení Smlouvy o zajištění nakládání s odpady číslo 17030086 mezi obcí Bukovinka
a společností RESPONO, a.s.
14. Schválení znění Smlouvy o nájmu hrobového místa
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
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K bodu č. 14
Schválení znění Smlouvy o nájmu hrobového místa – bod se vypouští
K bodu č. 15
Schválení Záměru obce Bukovinka o změně „Smlouvy o nájmu hrobového místa na
místním hřbitově v Bukovince“ na „Smlouvu o výpůjčce hrobového místa na místním
hřbitově v Bukovince“
K bodu č. 16
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2018 mezi obcí Bukovinka a Muzeem Blanenska
– umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ
K bodu č. 17
Diskuse
K bodu č. 18
Usnesení
K bodu č. 19
Závěr
Čten upravený program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 14 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 15
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2019
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2019
Schválení Změny k Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2018 ze dne 27. 9.
2018 mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – změna účelu
čerpání
7. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-8. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 10.000,-9. Schválení Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
10. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“
12. Schválení Nařízení obce č. 3/2019 „O zákazu podomního prodeje a pochůzkového
prodeje na území obce Bukovinka“
13. Schválení Smlouvy o zajištění nakládání s odpady číslo 17030086 mezi obcí Bukovinka
a společností RESPONO, a.s.
14. Bod se vypouští
15. Schválení záměru obce Bukovinka o změně režimu „Smlouvy o nájmu hrobového místa
na místním hřbitově v Bukovince“ na „Smlouvu o výpůjčce hrobového místa na
místním hřbitově v Bukovince“
16. Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2018 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ
17. Diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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18. Usnesení
19. Závěr
Schválení doplněného programu: pro 7 hlasy

proti

-

zdržel se -

Doplněný program zasedání byl schválen sedmi hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – vrt v Černém lese – úspěšně proběhly 21denní čerpací zkoušky, 7denní
nastoupací zkoušky, první odběry byly dobré – dusičnany v normě, lehce zvýšené magnesium,
vydatnost 2/2 l/s, hladina 14 m, čerpadlo v hloubce 85 m, vrt napojen na řad, šachta o průměru
2 m, 2 m vysoká, čeká se na napojení od E.ONu a na hlavní rozbory vody (oboje v průběhu
ledna),
- byly ořezány lípy u kostela, Včely a na Sokolském hřišti a kaštany u kapličky a měnily
se vazby v korunách stromů – cena 21 tisíc korun,
- v únoru až březnu se dozvíme výsledek žádostí o dotace na kompostéry a na přístavbu
MŠ,
- kulturní akce – proběhl Živý betlém 25. 12., pozvání na Silvestr za Společenským
domem, 26. 1. Obecní ples – předprodej vstupenek po Vánocích na obecním úřadu, 23.
2. skautský maškarní ples,
- poděkování za sponzorské dary manželům Brázdilovým, firmě PEMS a manželům
Polákovým.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 14 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 14
K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 15
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 15

zdržel se

K bodu č. 4
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2019
Čteno, je vyvěšen na úřední desce obce..
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2019 jako vyrovnaný v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy Kč 9.823.100,-Výdaje Kč 9.823.100,--
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K bodu č. 5
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2019
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce MŠ.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2019 v příjmové části Kč
2.495.000,-- a ve výdajové části Kč 2.495.000,-K bodu č. 6
Schválení změny k Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory
na činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2018 ze dne 27. 9. 2018 mezi
obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – změna účelu čerpání
Pavel Malík – původní výše dotace byla 38.413,- Kč, účelem bylo mj. pořízení zemnící
pásoviny v hodnotě 21.516,- Kč, ta nakonec stála pouze 13.890,- Kč – rozdíl 7.626,- Kč se
použije na nákup sportovního vybavení
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Změnu k Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční
podpory na činnost a akce spolků z rozpočtu obce Bukovinka na rok 2018 ze dne 27. 9.
2018 mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – změna účelu
čerpání – nákup sportovního vybavení v hodnotě Kč 7.626,K bodu č. 7
Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů Brázdilových
ve výši Kč 20.000,-Pavel Malík – dle smlouvy bude použito na kulturní život v obci
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-K bodu č. 8
Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol s. r. o. ve výši Kč 10.000,-Pavel Malík – dle smlouvy bude použito na kulturní život v obci. Firma PEMS ještě daruje
20.000,- Kč TJ Bukovinka na sportovní činnost.
Diskuse:Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Darovací smlouvu – finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 10.000,-K bodu č. 9
Schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
Pavel Malík – žádá Ing. Novotný, doba nájmu od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. p. 50 – přízemí – mezi obcí Bukovinka a Ing.
Patrikem Novotným na období od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019
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K bodu č. 10
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“
Pavel Malík – s účinností od 1. 1. 2019 se poplatek zvyšuje na 500,- na osobu a rekreační objekt
na rok, spoluobčané od 70ti let věku mají slevu 100,- Kč, děti v daném roce narozená poplatek
neplatí. Navyšuje se z důvodu zvýšení ceny svozové firmy Respono.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č. 1/2019 „O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu“ – sazba místního poplatku pro rok 2019 činí 500,- Kč za osobu s trvalým
pobytem a za stavbu určenou k rekreaci, individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
K bodu č. 11
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“
Pavel Malík – navýšení poplatku – 200,- Kč za prvního a 300,- Kč za druhého a dalšího psa
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č. 2/2019 „O místním poplatku ze psů“ – sazba
místního poplatku ze psů pro rok 2019 činí 200,- Kč za prvního psa, 300,- Kč za druhého
a dalšího psa téhož držitele, od poplatků ze psů jsou osvobozeny senioři, tj. osoby starší
65 let.
K bodu č. 12
Schválení Nařízení obce č. 3/2019 „O zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje
na území obce Bukovinka“
Pavel Malík – čten výňatek z nařízení - nařízení by mělo chránit občany před tzv. „šmejdy“
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Nařízení obce č. 3/2019 „O zákazu podomního prodeje a pochůzkového
prodeje na území obce Bukovinka“
K bodu č. 13
Schválení Smlouvy o zajištění nakládání s odpady číslo 17030086 mezi obcí Bukovinka a
společností RESPONO, a.s.
Pavel Malík – svozová firma Respono po osmi letech navyšuje ceny (cca o 38 tisíc Kč), toto se
upravuje v smlouvě
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o zajištění nakládání s odpady číslo 17030086 mezi obcí Bukovinka
a společností RESPONO, a.s.
K bodu č. 14
Schválení znění Smlouvy o nájmu hrobového místa
Bod se vypouští.
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K bodu č. 15
Schválení Záměru obce Bukovinka o změně režimu „Smlouvy o nájmu hrobového místa
na místním hřbitově v Bukovince“ na „Smlouvu o výpůjčce hrobového místa na místním
hřbitově v Bukovince“
Pavel Malík – nájem bude bezúplatný. Tímto bodem se mění pouze forma smlouvy, resp. právní
režim, podle kterého se bude smluvní vztah nadále odvíjet, a to ze Smlouvy o nájmu na
Smlouvu o výpůjčce. Tento záměr obce bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů před
rozhodnutím v jejím zastupitelstvu, aby se k němu mohli občané vyjádřit a předložit své případné
námitky.

Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka o změně režimu „Smlouvy o nájmu hrobového
místa na místním hřbitově v Bukovince“ na „Smlouvu o výpůjčce hrobového místa na
místním hřbitově v Bukovince“
Zastupitelé obce Bukovinka, a to s ohledem na dosavadní účelné a hospodárné využívání
veřejných prostředků z obecního rozpočtu, se rozhodli, že v souladu s pravidly
hospodaření s majetkem obce stanovenými v ust. § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, poskytnou občanům obce Bukovinka nejdříve od 6. 1. 2019
bezplatně do užívání hrobová místa na místním hřbitově v Bukovince.
Zastupitelé obce Bukovina toto své majetkoprávní jednání odůvodňují zejména
vyrovnaným, resp. plusovým rozpočtem obce a její nulovou zadlužeností.
Je proto v zájmu obce a potřeb občanů obce, a to po rozumném uvážení všech jejích
obecních orgánů, aby byla občanům poskytnuta tato další z výhod řádného hospodaření
s finančními prostředky.
K bodu č. 16
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2018 mezi obcí Bukovinka a Muzeem Blanenska
– umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ
Pavel Malík – jedná se jako každý rok o výpůjčku předmětů nalezených na starém hřbitově
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 31/SOV/2018 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019
K bodu č. 17
Diskuse
Pavel Malík – dnes proběhla první splátka na pozemek naproti obecnímu úřadu,
- firma, která se zabývá dotacemi, nám zdarma nabídla studii na veřejné prostranství
naproti OÚ,
- obcí byl osloven i Ing.Arch. Kočiš – cenová nabídka: studie 70 tisíc Kč, projekt 70 tisíc
Kč,
- oslovíme komoru architektů s žádostí o projekt a možnost získání dotace,
Marie Tichá – plánuje se vybudovat cestu ke hřbitovu?
Pavel Malík – plánuje se chodník až k hřišti na Kopanině – projektant Odehnal má vypracovat
návrh projektu, předpokládaná celková investice cca 5 milionů korun, je třeba odkanalizovat
komunikaci, lze čerpat dotace z fondu dopravní infrastruktury ve výši 80-85%,
Aleš Malík – vydatnost vrtu?
Pavel Malík – cca 2,2 l/s.
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K bodu č. 18
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 2 z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 21. 12. 2018
K bodu č. 19
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání, popřál
všem pěkné Vánoce a do nového roku všechno nejlepší a veřejné zasedání ukončil v 19.19
hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Renata Grussmannová
Ing. Marta Pořízková
Bukovinka dne 31. 12. 2018

Pavel Malík
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka obce
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