Zápis
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 21. 8. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.05 hodin a uvítal zastupitele na 30. 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: Ester Dufková – schváleno 7 hlasy,
Miloš Nimmrichter – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 8 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 9
Schválení Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 8/2004 mezi obcí Bukovinka a
Mendelovou univerzitou v Brně – prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023
Schválení Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 43/2007 mezi obcí Bukovinka a
Mendelovou univerzitou v Brně – prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023
Diskuse
Usnesení
Závěr

Na základě požadavku pana Pavla Horáčka držena minuta ticha k uctění památky obětí a
pamětníků okupace v srpnu 1968.
Schválení programu: pro sedmi hlasy

proti

-

zdržel se -

Program zasedání byl schválen sedmi hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – po hlasování občanů známe vítěze o nejhezčí předzahrádku – paní Jana Smílková
a Martina Beránková, obě výherkyně obdržely poukazy na nákup v Zahradnictví Šebrov,
- poděkování starosty všem, kteří se jakkoli podíleli na organizování víkendových oslav
obce, akce se vydařila,
- čten vzkaz - poděkování od JUDr. Renaty Grussmannové – je součástí zápisu a bude
uveřejněn v zpravodaji, který vyjde v září,
- na podzim obec čeká sté výročí od osvobození, oslavíme pouze pietou,
- jsou opraveny obě zastávky, obecní zaměstnanci natírají plot před památníkem padlých,
- na minulé schůzi 9. 7. žádaly Patricie Horáčková a Lenka Možná pana Weitera o
vyjádření, co za čtyři roky ve funkci zastupitele udělal a s čím pomohl, obecní
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zastupitelstvo obdrželo od paní Patricie Horáčkové i písemný dotaz na pana Weitera,
který mu starosta předal na pracovní schůzi 18. 7., vyjádření pana Weitera nechá až do
diskuse,
- blíží se komunální volby,
- radary z obou stran obce budou umístěny do konce prázdnin, na silnici u MŠ je značení
upozorňující na zvýšený pohyb dětí v okolí, při vjezdu do obce od Padělků je na
komunikaci optický zpomalovací pruh,
Ester Dufková – poděkování všem za pomoc při organizaci slavností.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 8 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8
K bodu č. 3
Rozpočtového opatření č. 9
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

zdržel se

K bodu č. 4
Schválení Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 8/2004 mezi obcí Bukovinka a Mendelovou
univerzitou v Brně – prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023
Diskuse: Pavel Malík – jedná se o odpočívadlo u hájenky,
p. Weiter – proč se za čtyři roky odpočívadlo neopravilo a nenatřelo?
Pavel Malík – na odpočívadle se opravovaly válce, dnes došla mapa a informační tabuli bude
zpracovávat jiná firma než Audy – tato firma již neexistuje.
Hlasování: pro 7 hlasy proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 8/2004 mezi obcí Bukovinka a
Mendelovou univerzitou v Brně – prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023
K bodu č. 5
Schválení Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 43/2007 mezi obcí Bukovinka a Mendelovou
univerzitou v Brně – prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023
Diskuse: Pavel Malík – jedná se o cestu od PEMSu k hájence a od rozcestí do Nové čtvrti.
Ing. Pořízková – jaká je cena za pronájem?
Pavel Malík – momentálně nemá smlouvu u sebe, dodatkem se mění pouze doba nájmu, ne
částka.
Hlasování: pro 7 hlasy proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 43/2007 mezi obcí Bukovinka a
Mendelovou univerzitou v Brně – prodloužení doby nájmu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023
K bodu č. 6
Diskuse
Pavel Malík – chce se pan Weiter vyjádřit? Nechce. Nějaký jiný příspěvek do diskuse?
Iva Grolíková – radary jsou napojeny na PČR?
Pavel Malík – legislativa nepovoluje, obec nemá zřízen dopravní odbor, radar má pouze
psychologický efekt,
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Aleš Malík – proč se pan Weiter ptá, proč se s odpočívadlem něco neudělalo? Je také zastupitel,
mohl mít toto na starost a mohl řešení navrhnout.
p. Weiter – nebude odpovídat,
Aleš Malík – proč nebude p. Weiter odpovídat, bojí se? P. Weiter je zastupitel a je povinen
odpovídat na dotazy spoluobčanů. Když zastupitel nekomunikuje s občany, nevidí p. Malík
důvod, proč by měl tento v zastupitelstvu setrvávat a účastnit se veřejných zasedání. Také by
rád věděl, co pan Weiter za čtyři roky ve funkci zastupitele udělal.
Patricie Horáčková – děkuje panu Weiterovi za odpověď,
JUDr. Grussmannová – dva momenty: občané se ptají podle zákona petičního a dle tohoto
zákona je p. Weiter povinen odpovědět na dotazy občanů, jako orgán veřejné správy je na
základě mandátů od voličů povinen těmto voličům skládat účty, je na místě na otázky
odpovědět a postavit k tomuto čelem. Zastupitelé si mají pomáhat, ne si škodit.
p. Weiter – rozumí paní Grussmannové, ale má také právo neodpovídat,
JUDr. Grussmannová – p. Weiter má ne právo, ale povinnost odpovídat, práva a povinnosti
zastupitelů jsou uvedeny v zákonu o obcích, Funkce není nadarmo placená. Občané mohou
požádat zastupitelstvo obce, aby program příštího veřejného zasedání doplnilo o bod, ve které
bude zastupitelstvo obce p. Weitera formou interpelace žádat o vyjádření k dotazům občanů. A
tímto o toto žádá.
p. Weiter – všechno toto ví,
JUDr. Grussmannová – v tom případě nechápe, proč se p. Weiter nevyjádří a neodpoví na
dotazy,
Pavel Malík – zastupitelstvo žádost JUDr. Grussmannové bere na vědomí.
K bodu č. 7
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 30 z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 21. 8. 2018
K bodu č. 8
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.33 hodin.
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Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Miloš Nimmrichter
Bukovinka dne 24. 8. 2018

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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