Zápis
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 19. 6. 2019 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18 hodin a uvítal zastupitele a občany na 5. veřejném
zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová, Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš
Nimmrichter, Ing. Patrik Novotný
Omluven: Ing. Marta Pořízková
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: JUDr. Renata Grussmannová – schváleno 6 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 86.000,- Kč na akci
„Kulturní léto v Bukovince“ v rámci projektu „Kulturní léto v Bukovince“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
4. Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2018
5. Diskuse – jedním z bodů bude diskuse ohledně možností řešení veřejného prostranství
podél komunikací v Černém lese
6. Usnesení
7. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
Nově bod č. 5
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330053102/001 mezi E.ON
Distribuce a obcí Bukovinka „Bukovinka – úprava DS, Schildová“, p. č. 306/33, k. ú.
Bukovinka
Nově bod č. 6
Diskuse – jedním z bodů bude diskuse ohledně možností řešení veřejného prostranství
podél komunikací v Černém lese
Nově bod č. 7
Usnesení
Nově bod č. 8
Závěr
Čten upravený program zasedání:
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1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 6
3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 86.000,- Kč na akci
„Kulturní léto v Bukovince“ v rámci projektu „Kulturní léto v Bukovince“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
4. Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2018
5. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330053102/001 mezi E.ON
Distribuce a obcí Bukovinka „Bukovinka – úprava DS, Schildová“, p. č. 306/33, k. ú.
Bukovinka
6. Diskuse – jedním z bodů bude diskuse ohledně možností řešení veřejného prostranství
podél komunikací v Černém lese
7. Usnesení
8. Závěr
Schválení doplněného programu: pro 6 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – proběhlo dětské odpoledne, poděkování všem, kteří akci zorganizovali,
- obec zakoupila zastřešené podium – je zažádáno o individuální dotaci z JMK 200 tisíc
korun (50% nákladů),
- upozornění na šetření vodou z důvody snižování hladiny podzemních vod,
- dotace na přístavbu MŠ (cca 11 milionů korun) – ministerstvo posunulo vydání
rozhodnutí o schválení dotace na září z důvodu nedostatku financí,
- sekání trávy podél komunikací – SÚS přislíbila v brzké době.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 6
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 86.000,- Kč na akci
„Kulturní léto v Bukovince“ v rámci projektu „Kulturní léto v Bukovince“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Pavel Malík – z dotace budou hrazeny náklady spojené s kulturními akcemi (letní noc, hody,…)
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 86.000,- Kč na akci
„Kulturní léto v Bukovince“ v rámci projektu „Kulturní léto v Bukovince“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
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K bodu č. 4
Schválení hospodaření obce Bukovinka za rok 2018
Návrh závěrečného účtu byl dle zákona vyvěšen na úřední desce i na stránkách obce 15 dnů
před schválením, výňatek ze závěrečného účtu přečetl Pavel Horáček, předseda finančního
výboru.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje hospodaření obce Bukovinka za rok 2018, a to bez výhrad
K bodu č. 5
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330053102/001 mezi E.ON
Distribuce a obcí Bukovinka „Bukovinka – úprava DS, Schildová“, p. č. 306/33, k. ú.
Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o místní komunikaci v Nové čtvrti
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330053102/001 mezi E.ON
Distribuce a obcí Bukovinka „Bukovinka – úprava DS, Schildová“, p. č. 306/33, k. ú.
Bukovinka za jednorázovou náhradu ve výši 2.600,- Kč bez DPH
K bodu č. 6
Diskuse – jedním z bodů bude diskuse ohledně možností řešení veřejného prostranství
podél komunikací v Černém lese
Pavel Malík – překvapil ho malý zájem občanů Černého lesa o diskusi na téma veřejného
prostranství v Černém lese:
- vloni obec žádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v max. výši 1 milion korun,
pro velký převis žádostí obec dotaci nezískala,
- je hotový předběžný rozpočet, dle tabulkových cen investice cca 4 miliony korun,
- obec má v nejbližším časovém období jiné priority (přístavba MŠ, nový vodní zdroj,
chodník ke hřbitovu a ke hřišti Na kopanině),
- problém vidí v parkování aut na komunikaci – každý z občanů má u svého domu prostor
na parkování,
- nepořádek před domy (míchačka, písek, kameny), stromy stojící na sítích – prostranství
před domem je třeba brát jako součást domu a také se o tento prostor starat,
- upozornění pana Šenka na vyvážení přebytků ze zahrad na jeho soukromé parcely (obec
má na mlatu pro potřeby občanů velký kontejner na bioodpad),
Ing. Kendereški – byla domluva, že obec dodá pracovníky a občané si zaplatí materiál,
Pavel Malík – byla jedna z variant řešení, obec se snaží na takové velké projekty získávat
dotace,
Ing. Bernatský – rád by si prostranství před domem upravil, ze strany obce nemá dané
podmínky pro tuto úpravu,
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce
www.bukovinka.cz: Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 5. veřejného zasedání.
Pavel Malík – obec určitě nechce veřejné prostranství zaskládat zámkovou dlažbou (zabrání
zadržování vody v krajině), obec je připravena situaci individuálně řešit s každým z občanů.
K bodu č. 7
Usnesení
Čteno, vyvěšeno na stránkách obce.
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Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 5 z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 19. 6. 2019
K bodu č. 8
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 19.56 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Renata Grussmannová
Ing. Patrik Novotný

Bukovinka dne 26. 6. 2019

Pavel Malík
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka obce
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