Zápis
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28. 8. 2019 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 6.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, Ing. Patrik Novotný
Omluven: JUDr. Renata Grussmannová
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Ester Dufková – schváleno 6 hlasy,
Miloš NImmrichter – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 8
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
(GDPR)
Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s.
Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Diskuse
Usnesení
Závěr

Nově bod č. 7
Schválení převodu prostředků na vybudování nového vodního zdroje v Černém lese
Nově bod č. 8
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Bukovinka a
Jihomoravským krajem – stavba „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
Nově bod č. 9
Schválení Smlouvy o právu provést stavbu „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ – p. č.
309/1 a 1057/1, oboje k. ú. Bukovinka
Nově bod č. 10
Diskuse
Nově bod č. 11
Usnesení
Nově bod č. 12
Závěr

1

Čten upravený program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Rozpočtové opatření č. 8
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
(GDPR)
5. Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s.
6. Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
7. Schválení převodu prostředků na vybudování nového vodního zdroje v Černém lese
8. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Bukovinka
a Jihomoravským krajem – stavba „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
9. Schválení Smlouvy o právu provést stavbu „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ – p.
č. 309/1 a 1057/1, oboje k. ú. Bukovinka
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1.
2.
3.
4.

Schválení doplněného programu: pro 6 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – výherkyněmi o dvě nejhezčí předzahrádky se staly paní Franková a paní
Křupková, obě dostaly poukázku do zahradnictví v Šebrově na nákup zahradnických potřeb,
- kompostéry – probíhá výběrové řízení, dodání kompostérů se pozdrželo z důvodu
neuvolněných financí z ministerstva – předpokládané dodání v říjnu,
- chodník ke hřbitovu a na Kopaninu – podklady jsou připraveny – 3. 9. bude zahájeno
stavební řízení – žádost na SFDI bude podána 15. 10. ve výši 3 miliony korun (80%
investice), veřejné osvětlení obec uhradí z vlastních financí (cca 500 tisíc korun),
- přístavba MŠ – předpokládaná investice 11 milionů korun – v říjnu by měla být
podepsána smlouva s ministerstvem, výstavba by měla začít na jaře,
- SÚS začala s opravami komunikací na Dolním konci, v Nové čtvrti a v Černém lese,
- akce, které proběhly: krojované slavnosti – vydařená akce, zúčastnilo se cca 400 lidí,
letní noc.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: OZ bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7
K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 8
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 8

zdržel se
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K bodu č. 4
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
(GDPR)
Pavel Malík – dodatkem se navyšuje měsíční platba za pověřence z původních 1.500,- na
2.300,Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
(GDPR) – navýšení služeb za GDPR za Mateřskou školu a Obec Bukovinka na 2.300,- Kč
za měsíc
K bodu č. 5
Schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou
jednotou Bukovinka, z. s.
Pavel Malík – dodatkem se navyšuje příspěvek pro TJ. Finance se použijí na vybudování
opěrných zdí, zpevnění plochy a vjezdová brána pro umístění skladového kontejneru a
kompostéru na hřišti na Kopanině, doplatek za skladový kontejner a jeho doprava, kontejner –
kompostér, dofinancování rekonstrukce kabin“. Rekonstrukce probíhá pro minimalizování
nákladů z větší části formou brigád.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Tělovýchovnou jednotou Bukovinka, z. s. na navýšení veřejné podpory ve výši 450.000,Kč
K bodu č. 6
Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Pavel Malík – starostové členských obcí svazku se setkávají čtyřikrát do roka pokaždé v jiné
obci, minulé setkání proběhlo v Bukovince. Je třeba sjednotit stanovy pro všechny členy. Roční
příspěvek naší obce do svazku obcí je cca 7 tisíc korun.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Stanovy svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
K bodu č. 7
Schválení převodu prostředků na vybudování nového vodního zdroje v Černém lese
Pavel Malík – celkové náklady na vybudování nového vrtu jsou 1.409.517,- Kč, dotace ze SFŽP
činí 1.068.531,- Kč. Rozdíl 340.986,- Kč bude převeden ze společného účtu. Kolaudace vrtu
proběhne cca 13. 9.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod prostředků na vybudování nového vodního zdroje v Černém lese
ze společného účtu obcí Bukovinka a Bukovina ve výši 340.986,- Kč
K bodu č. 8
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Bukovinka a
Jihomoravským krajem – stavba „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
Pavel Malík - jedná se o chodník od kostela kolem hřbitova ke Kopanině – věcné břemeno je
bezúplatné.
Diskuse: 3

Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Bukovinka a Jihomoravským krajem – stavba „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ –
p. č. 309/1, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 9
Schválení Smlouvy o právu provést stavbu „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ – p. č.
309/1 a 1057/1, oboje k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – smlouva se týká chodníku, který bude vybudován na parcele, kterou vlastní
Jihomoravský kraj. Parcela č. 309/1 má výměru 1.450 m2 a parcela č. 1057/1 o výměře 70 m2.
Obě parcely pak obec dostane do majetku.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem - p. č. 309/1 - trvalý zábor 1.450 m2 a p. č.
1057/1 – zábor 70 m2 - oboje k. ú. Bukovinka
K bodu č. 10
Diskuse
pí Fialová – dotaz na odstranění retardéru u PEMSu, v zimě se tam nedá rozjet,
Pavel Malík – retardér je tam nutností z důvodu bezpečnosti dětí i ostatních chodců a cyklistů,
pí Fialová – lze omezit hluk a nepořádek na stavbě domu naproti jejího bydliště?,
Pavel Malík – stavebník má platné stavební povolení, hluk ke stavbě bohužel patří, na omezení
hluku o nedělích a na úklid nepořádku stavebníka upozorní,
pí Fialová – jedno ráno zablokovaly oba konce Nové čtvrti domíchávače u staveb nových domů.
Příště by uvítala, aby se občanům této ulice dalo vědět, že k tomuto dojde.
Pavel Malík – to, že se domíchávače potkaly ve stejný čas, je velká náhoda a tomuto předcházet
a předem plánovat nejde.
K bodu č. 11
Usnesení
Čteno, vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 6 z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 28. 8. 2019
K bodu č. 12
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 19.43 hodin.
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách
www.bukovinka.cz: Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 6. veřejného zasedání.
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obce

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Miloš Nimmrichter

Bukovinka dne 3. 9. 2019

Pavel Malík
starosta obce
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