Zápis
z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 26. 9. 2018 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal zastupitele na 31. 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,
František Pořízek – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 10 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 11 – na vědomí
Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Lubošem Šenkem, Bc. Davidem
Šenkem a Lucií Tóthovou – prodej pozemků p. č. 218/2 o výměře 905 m2, zahrada, p.
č. 3/3 o výměře 630 m2, zastavěná plocha a nádvoří (včetně budovy bez čísla
popisného), k. ú. Bukovinka, v kupní ceně 1.995.500,- Kč
5. Schválení Územního plánu obce Bukovinka
6. Schválení Smlouvy o dodání radarů DR300 č. 106/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou
Bártek rozhlasy, s. r. o. – dodávka, montáž a zprovoznění radarů v hodnotě 164.439,Kč
7. Schválení změny čerpání dotace z rozpočtu obce Bukovinka pro Římskokatolickou
farnost Křtiny
8. Schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve
výši 38.413,- Kč
9. Schválení Smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP,
a. s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava –
Království Komety“
10. Schválení prodeje pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
1.
2.
3.
4.

Schválení programu: pro sedmi hlasy

proti

-

zdržel se -

Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 11 – schválení
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K bodu č. 11
Schválení Smlouvy o dílo č. 02/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou ExpolineRealitní, s. r.
o. na provedení stavebních prací na akci „Vodní zdroj Černý les v Bukovince a trubní
připojení“ v částce 1.244.570,45 Kč včetně DPH
K bodu č. 12
Diskuse
K bodu č. 13
Usnesení
K bodu č. 14
Závěr
Čten upravený program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 10 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 11 – schválení
Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Lubošem Šenkem, Bc. Davidem
Šenkem a Lucií Tóthovou – prodej pozemků p. č. 218/2 o výměře 905 m2, zahrada, p.
č. 3/3 o výměře 630 m2, zastavěná plocha a nádvoří (včetně budovy bez čísla
popisného), k. ú. Bukovinka, v kupní ceně 1.995.500,- Kč
5. Schválení Územního plánu obce Bukovinka
6. Schválení Smlouvy o dodání radarů DR300 č. 106/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou
Bártek rozhlasy, s. r. o. – dodávka, montáž a zprovoznění radarů v hodnotě 164.439,Kč
7. Schválení změny čerpání dotace z rozpočtu obce Bukovinka pro Římskokatolickou
farnost Křtiny
8. Schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve
výši 38.413,- Kč
9. Schválení Smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP,
a. s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava –
Království Komety“
10. Schválení prodeje pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
11. Schválení Smlouvy o dílo č. 02/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou ExpolineRealitní,
s. r. o. na provedení stavebních prací na akci „Vodní zdroj Černý les v Bukovince a
trubní připojení“ v částce 1.244.570,45 Kč včetně DPH
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
1.
2.
3.
4.

Program zasedání byl schválen sedmi hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – v obci byly při vjezdech do obce umístěny dva radary, umístění bylo po dohodě
s odborníky v dopravě – firma DozBos, která vyhotovovala projekt, dopravní odbor městského
úřadu v Blansku a Policie ČR,

2

-

-

proběhlo výběrové řízení k vrtu, zúčastnilo se pět firem, z toho jedna firma byla
vyřazena z důvodu nedodání kompletních podkladů, vyhrála firma ExpolineRealitní
z Bukoviny, její nabídka byla v hodnotě 1.244.570,95 Kč, ostatní nabídky se
pohybovaly od 1,4 milionu Kč výše,
28. 9. - proběhne turnaj na Kopanině v dětské kopané, pozvánka na zrekonstruované
hřiště,
20. – 21. 10 – odečty vody – newsletter, vyhlášení rozhlasem,
5. – 6. - volby do zastupitelstev obcí, pátek od 14 do 22 hodin, sobota od 8 do 14 hodin,
poslední veřejné zasedání – poděkování starosty všem zastupitelům za činnost, činnost
za poslední roky shrnuta ve zpravodaji.

K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 10 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10
K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 11 - schválení
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 11

zdržel se

K bodu č. 4
Schválení Kupní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Lubošem Šenkem, Bc. Davidem Šenkem
a Lucií Tóthovou – prodej pozemků p. č. 218/2 o výměře 905 m2, zahrada, p. č. 3/3 o
výměře 630 m2, zastavěná plocha a nádvoří (včetně budovy bez čísla popisného), k. ú.
Bukovinka, v kupní ceně 1.995.500,- Kč
Pavel Malík – jedná se o parcelu naproti obecnímu úřadu, poslední tři roky obec projevovala
zájem o koupi, cena je 1.300,- Kč/m2, částka se bude platit ve čtyřech splátkách,
Diskuse: Ing. Pořízková – nic jiného ke smlouvě není doloženo? Např. zpráva statika, odhad
ceny, geometrický plán? Obec koupí majetek v takové hodnotě bez takových podkladů? A co
podmínka, kdy se nemůže část prodat a když ano, tak pod pokutou? Co tedy může obec na
pozemku dělat?
Pavel Malík – součástí smlouvy je splátkový kalendář, nic jiného není třeba dokládat, cena je
běžná v dané lokalitě, hranice jsou zaměřeny. Čten výňatek ze smlouvy – je na audiozáznamu.
Ve smlouvě je napsáno, že obec po dobu dvaceti pěti let neprodá nebo neodprodá část pozemku,
pronájem třetím osobám pouze na dobu určitou a pouze v zájmu obce – pořádání kulturních a
společenských akcí v obci. Smluvní pokuta je uvedena v částce 997 tisíc korun, což je
dorovnání ceny, za kterou by Šenkovi pozemek prodali jiným zájemcům – nebude-li dohodnuto
jinak. Obec plánuje vybudovat náves včetně multifunkčního domu, kde může být obchod,
služby, a parkoviště, obec nemá žádná omezení a vychází se z územního plánu.
JUDr. Grussmannová – Šenkovi si do vedlejších ujednání smlouvy dali podmínku, že nechtějí,
aby obec po dobu dvaceti pěti let s pozemek nebo jeho část prodala. Doba dvaceti pěti let proto,
že za tuto dobu se užívání tohoto prostranství pro veřejné účely, např. rozsvěcování vánočního
stromu, zažije a obec dál nebude chtít s tímto pozemkem nakládat jinak. Osobně by do smlouvy
časové omezení vůbec nedávala, uvedla by tam úplný zákaz prodeje. Proč by obec, když kupuje,
měla v budoucnu zase prodávat.
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p. Weiter – nelíbí se mu, že ve smlouvě není daná pevná cena, obec má dost prostředků na to,
uhradit částku jednorázově, za čtyři roky může být díky inflaci dražší. Nedává smysl, aby
zastupitelstvo obce schválilo tak dlouho dobu, kdy se pozemek nebo část pozemku nesmí
odprodat. Co když přijde nějaký investor?
Pavel Horáček – již za starostování pana Horáčka st. byl záměr obce získat tento pozemek, je
to více než třicet let. Za celou dobu se nepodařilo s majiteli dohodnout, pokoušela se o to i Ing.
Pořízková. Momentálně nabídka je, je to možná poslední příležitost, bez ohledu na to, že je ve
smlouvě závazek. Nevidí důvod, proč by obec měla s pozemkem kupčit. Je rád, že tento
závazek ve smlouvě uveden je a budoucí zastupitelstva nebudou moci s pozemkem nic dělat.
Marie Tichá – jako laik má radost, že takový pozemek bude v majetku obce. Proč by tím
zmiňovaným investorem nemohla být sama obec? S investory bývají problémy, obec je
pojistkou.
p. Rozman – Ing. Pořízková má asi krátkou paměť, protože tento pozemek už mohla za svého
působení v zastupitelstvu od Šenků koupit, asi za zhruba 500 nebo 600 tisíc korun, řekla, že
nebude Šenkům cpát peníze do krku, pak se někdo diví, že se to kupuje za 1.900.000,-,
Ing. Pořízková - nepamatuje si, žádala pana Šenka st., byla odmítnuta,
Luboš Šenk – pokud přijde investor a bude chtít od obce tento pozemek koupit, smlouva to
umožňuje, akorát obec doplatí rozdíl v tržní ceně 900 tisíc Kč. Šenkovi prodávají obci pozemek
pod tržní cenou. Pozemek byl zaměřen zhruba před půl rokem, geometrický plán je k dispozici.
p. Weiter – Ing. Pořízková s Ing. Tichým měli o koupi pozemku zájem již za svého působení
v zastupitelstvu, p. Šenk st. a jeho synové se k tomuto nevyjádřili.
Pavel Malík – důvod, proč se bude pozemek splácet: ve smlouvě je uvedeno, že obec může
kdykoli jednorázově částku uhradit, když se bude inflace blížit, obec ihned doplatí. Obec je
v současné době ráda, že lze splácet, finance může použít na jiné investice.
Hlasování: pro 5 hlasy proti
zdržel se: Ing. Pořízková, p. Weiter
OZ schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Lubošem Šenkem, Bc. Davidem
Šenkem a Lucií Tóthovou – prodej pozemků p. č. 218/2 o výměře 905 m2, zahrada, p. č.
3/3 o výměře 630 m2, zastavěná plocha a nádvoří (včetně budovy bez čísla popisného), k.
ú. Bukovinka, v kupní ceně 1.995.500,- Kč
K bodu č. 5
Schválení Územního plánu obce Bukovinka
Pavel Malík – ÚP, který byl schválen 25. 4. 2004, jeho platnost by vypršela ke dni 31. 12. 2022,
dle § 183 zákona č. 2006 Sb. Původní ÚP mohl být pouze upraven a projednán a vydán, ale
vzhledem k množství úprav a změn a k možnosti na získání dotace na nový ÚP se zastupitelstvo
obce rozhodlo pořídit nový ÚP obce. Pořízení ZO schválilo dne 14. 3. 2012, pořizovatelem
MěÚ Blansko, stavební odbor, odbor územního plánování, zpracovatel Studio AVE Ing. arch.
Štěpán Kočiš a Ing. arch. Helena Kočišová, pověřený zastupitelé Ing. Marta Pořízková a Pavel
Malík. Čten konkrétní postup při pořizování nového ÚP – viz. zvukový záznam na stránkách
obce v sekci Zasedání.
Diskuse: Ing. Pořízková – ÚP nabývá platnosti dnem?
Pavel Malík – patnáctým dnem po vyvěšení opatření obecné povahy.
Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ ověřuje, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s předloženým návrhem Územního plánu
Bukovinka a výsledky jeho projednání, souhlasí s vyhodnocením připomínek, rozhoduje
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o uplatněných námitkách a vydává Územní plán Bukovinka formou opatření obecné
povahy
K bodu č. 6
Schválení Smlouvy o dodání radarů DR300 č. 106/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou
Bártek rozhlasy, s. r. o. – dodávka, montáž a zprovoznění radarů v hodnotě 164.439,- Kč
Pavel Malík – při obou vjezdech do obce jsou od konce září umístěny informativní radary, obec
nemá dopravní odbor, nelze vybírat pokuty. Radary mají psychologický efekt a zpomalování
řidičů je zřejmé.
Diskuse: p. Weiter – dle něj jsou radary vyhozená investice, tím, že to není napojeno na PČR,
řidiči si z radarů nic nedělají,
Aleš Malík – bydlí na začátku vesnice a je hodně poznat, že lidé při vjezdu do obce zpomalují.
Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se p. Weiter
OZ schvaluje Smlouvu o dodání radarů DR300 č. 106/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou
Bártek rozhlasy, s. r. o. – dodávka, montáž a zprovoznění radarů v hodnotě 164.439,- Kč
K bodu č. 7
Schválení změny čerpání dotace z rozpočtu obce Bukovinka pro Římskokatolickou
farnost Křtiny
Pavel Malík – žádost ŘKF Křtiny na opravu části krovu kostela v Bukovince namísto obnovy
pamětní desky nad vchodem do kostela
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje změnu čerpání dotace z rozpočtu obce Bukovinka pro Římskokatolickou
farnost Křtiny: oprava části krovu kostela v Bukovince namísto obnovy pamětní desky
nad vchodem do kostela
K bodu č. 8
Schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou
jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve výši 38.413,- Kč
Pavel Malík – oprava čerpadla 9.310,- Kč , vodoinstalatérské práce včetně výměny tlakové
nádoby 7.587,- Kč, zemnící pásovina 21.516,- Kč.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. – navýšení finanční podpory na rok 2018 ve výši
38.413,- Kč
K bodu č. 9
Schválení Smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP, a.
s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava – Království
Komety“
Pavel Malík – každoroční smlouva na vzájemnou propagaci, finance formou zápočtu – částka
6.700,- Kč, k dispozici dvě permanentky
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP,
a. s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava –
Království Komety“
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K bodu č. 10
Schválení prodeje pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o pozemek za vodojemem,
Diskuse: Hlasování: pro
proti 5 hlasy
zdržel se Ing. Pořízková, p. Weiter
OZ neschvaluje prodej pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 11
Schválení Smlouvy o dílo č. 02/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou ExpolineRealitní, s. r.
o. na provedení stavebních prací na akci „Vodní zdroj Černý les v Bukovince a trubní
připojení“ v částce 1.244.570,45 Kč včetně DPH
Pavel Malík – firma ExpolineRealitní byla od 250 tisíc korun levnější než ostatní účastníci
výběrového řízení, vrtání formou subdodávky, požadovaný termín realizace do 30. 4. 2019, vrt
120 m, záruka na dílo 60 měsíců, nabídka na 9 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy,
Diskuse: p. Rozman – jaké položky byly rozdílné?, upozorňuje, aby si obec pohlídala způsob
výkopových prací a tloušťku potrubí, špatná zkušenost s budováním obecního vodovodu,
Pavel Malík – základní cena plus minus 80 tisíc korun, rozdíl byl ve výkopových pracích,
stavební dozor bude provádět Ing. Heimerle, má zkušenosti, dozoroval Brněnskou cestu,
p. Weiter – jako zastupitel nebyl seznámen s podrobnostmi výběrového řízení,
Pavel Malík – firem bylo pět, nabídka ceny se pohybovala v rozmezí od milionu a půl s daní
do dvou milionů korun, jedna firma byla vyřazena, nesplnila podmínky, nejlevnější byla firma
ExpolineRealitní. S vlastníky pozemku p. Šenkem, p. Polákem, p. Šenkem a paní Tóthovou je
podepsán souhlas s vrtáním, vymezeno ochranné pásmo 1. stupně 100 m2, dva metry za tímto
pásmem věcné břemeno na sítě, po zkušebních vrtech bude část této parcely bezúplatně
převedena do majetku obce.
Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se p. Weiter
OZ schvaluje Smlouvu o dílo č. 02/2018 mezi obcí Bukovinka a firmou ExpolineRealitní,
s. r. o. na provedení stavebních prací na akci „Vodní zdroj Černý les v Bukovince a trubní
připojení“ v částce 1.244.570,45 Kč včetně DPH
K bodu č. 12
Diskuse
p. Weiter – chce vysvětlit, proč se při hlasování zdržuje – není starostou seznámen s konkrétní
situací, tudíž se nemůže jasně vyjádřit a nemůže hlasovat pro,
Tomáš Říha – chce se zeptat pana Weitera proč, když v diskusi bývá výrazně proti, se potom
zdrží a nehlasuje proti? Nedává to smysl.
p. Weiter – má právo se zdržet,
Aleš Malík – zaráží ho, že ostatních šest zastupitelů je s body zasedání seznámeno a jediný p.
Weiter ne, jako zastupitel se má přece sám informovat,
p. Weiter – ostatním asi pan starosta zavolal, je to starostova povinnost zastupitele informovat,
Pavel Malík – všichni zastupitelé jsou vždy s programem zasedání včas seznámeni,
p. Weiter – na předminulém veřejném zasedání byl slovně napadán občany, když se nevyjádřil
k dotazům ohledně jeho činnosti jako zastupitele obce za poslední volební období, starosta tuto
diskuzi neukončil,
Pavel Malík – zastupitel je volen občany, je ostatními zastupiteli neodvolatelný, zodpovídá se
sám svým voličům za vykonanou činnost,
Ing. Pořízková – reaguje na dopis Mgr. Horáčkové, která žádá pana Weitera, aby se na veřejné
schůzi vyjádřil k jejímu původnímu ústnímu dotazu ohledně jeho činnosti v zastupitelstvu.
Zjistila na Svazu měst a obcí (SMO), že tímto se má v prvé řadě zabývat zastupitelstvo a záleží
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pouze na zastupitelstvu, jestli tento podnět bude řešit. Dopis navíc nebyl podepsaný, nebylo
zřejmé, kdo a kdy ho napsal.
Pavel Malík – znovu opakuje, že každý zastupitel by se měl zodpovídat svým voličům sám za
sebe, zastupitelstvo mohlo p. Weitera interpelovat, po dohodě s Mgr. Horáčkovou a JUDr.
Grussmannovou bylo od tohoto upuštěno. Dopis Mgr. Horáčkové přišel e-mailovou poštou na
e-mail starosty, i e-mailová korespondence je srovnatelná s jakýmkoli způsobem doručení
dokumentů, na e-mailu je datum, čas i e-mailová adresa odesílatele.
Ing. Pořízková – v odpovědi ze SMO zaznělo, že na dotaz má reagovat celé zastupitelstvo, ne
jednotliví zastupitelé,
JUDr. Grussmannová – dotaz na p. Weitera nebyl součástí programu zasedání, tudíž nemá být
v rámci zastupitelstva řešen, ale jedná se o dotaz občanů v rámci diskuse, kde se očekává
odpověď dotazovaného zastupitele,
Ester Dufková – na pracovní poradě byli všichni zastupitelé starostou seznámeni o obsahem,
datem a odesílatelem dotazu Mgr. Horáčkové, p. Weiter byl zastupiteli vyzván, že by bylo
vhodné se k tomuto vyjádřit, avšak rozhodnutí bylo ponecháno na něm,
Ing. Ondráček – upozorňuje na uzavření mostu v Brně u Vojenské nemocnice, tato oprava
způsobí velké komplikace v dopravě, doporučuje spoluobčanům větší časovou rezervu a pevné
nervy při cestách do zaměstnání,
p. Nimmrichter – poděkování zastupitelů starostovi obce za vykonanou práci.
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce
www.bukovinka.cz: Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 31. veřejného zasedání.
K bodu č. 13
Usnesení
Čteno usnesení.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 31 z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 26. 9. 2018
K bodu č. 14
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 19.43 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
František Pořízek
Bukovinka dne 7. 10. 2018

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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