Zápis
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 18. 12. 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 8.
veřejném zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová Ester Dufková, 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: Ester Dufková – schváleno 7 hlasy,
Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 11
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2020
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2020
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na období 20212022
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bukovinka“
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 „O místním poplatku ze psů“
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 „O místním poplatku z pobytu“
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019 „O nočním klidu“
10. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
v Bukovince – hrobová místa č. 138, 139, 140, 141, 160, 161, 137, 210 a 211
11. Schválení Programu rozvoje obce Bukovinka na období 2020-2025
12. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Nově bod č. 15
Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2020 mezi obcí Bukovinka
a Městem Blansko
Nově bod č. 16
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2019 mezi obcí Bukovinka a Muzeem Blanenska
Nově bod č. 17
Rozpočtové opatření č. 12
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Nově bod č. 18
Diskuse
Nově bod č. 19
Usnesení
Nově bod č. 20
Závěr
Čten doplněný program:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 11
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2020
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2020
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na období 20212022
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bukovinka“
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 „O místním poplatku ze psů“
8. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 „O místním poplatku z pobytu“
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019 „O nočním klidu“
10. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
v Bukovince – hrobová místa č. 138, 139, 140, 141, 160, 161, 137, 210 a 211
11. Schválení Programu rozvoje obce Bukovinka na období 2020-2025
12. Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů
Brázdilových ve výši Kč 20.000,-13. Schválení převodu částky 42.374,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské
školy Bukovinka
14. Schválení Darovací smlouvy - finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 20.000,-15. Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2020 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko
16. Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2019 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska
17. Rozpočtové opatření č. 12
18. Diskuse
19. Usnesení
20. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení doplněného programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – v říjnu obec podala žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na
chodník a zastávku ve výši cca 5 milionů korun, v únoru 2020 bychom měli vědět, zda jsme
dotaci obdrželi, starosta děkuje vlastníkům okolních parcel za vstřícnost při vyřizování
stavebního povolení,
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-

-

-

-

-

projekt k přístavbě MŠ je kompletní, očekáváme z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) formální potvrzení schválení dotace (ve výši cca 11 milionů korun), poté
proběhne výběrové řízení na zhotovitele, na jaře by se mělo začít stavět,
kompostéry a štěpkovač by nám měly být dodány na jaře,
obec nechává vypracovat studii na odkanalizování obce, starosta se společně se
zastupitelem Pavlem Horáčkem zúčastnili semináře v české obci Starkoč, ve které dobře
funguje systém decentralizovaného čistění pomocí domácích čističek, setkali se tam
s ministrem životního prostředí panem Brabcem, ministerstvo tento systém podporuje a
doporučuje,
obec v roce 2019 žádala na kraji o pět dotací (regály do knihovny, příspěvek na
krojovaný víkend, vzhled obce, individuální dotaci od hejtmana a na vybavení jednotky
SDH), neobdržela pouze dotaci na SDH,
obec si na Ministerstvo vnitra zažádala o dotaci na 9místnou dodávku pro JSDH, dotace
z ministerstva ve výši 450 tisíc korun nám byla schválena, od kraje bude žádat o dotaci
300 tisíc korun a 300 tisíc korun zaplatí obec ze svého,
před Vánocemi vyjde nové číslo zpravodaje.

K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 11
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 11

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení rozpočtu obce Bukovinka na rok 2020
Dle zákona byl návrh rozpočtu vyvěšen 15 dnů před schvalováním na úřední desce obce, ve
zkratce čten předsedou finančního výboru panem Pavlem Horáčkem.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet obce Bukovinka na rok 2020 jako schodkový v příjmové části na
položky a paragrafy a ve výdajové části na paragrafy, a to v této výši:
Příjmy Kč 9.556.500,-Výdaje Kč 12.268.200,-Financování Kč 2.711.700,-K bodu č. 4
Schválení rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na rok 2020
Dle zákona byl návrh rozpočtu vyvěšen 15 dnů před schvalováním na úřední desce Mateřské
školy.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje rozpočet Mateřské školy Bukovinka na rok 2020 v příjmové části Kč
2.796.000,-- a ve výdajové části Kč 2.796.000,-K bodu č. 5
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na období 20212022
Dle zákona byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu vyvěšen 15 dnů před schvalováním na
úřední desce Mateřské školy.
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Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Bukovinka na období 20212022, a to pro rok 2021 v příjmové a výdajové části 2.826.000,- Kč, a pro rok 2022
v příjmové a výdajové části 2.851.000,- Kč
K bodu č. 6
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bukovinka“
JUDr. Grussmannová – dle novely zákony o místních poplatcích bylo třeba upravit obecně
závazné vyhlášky, jedná se o nové vymezení pojmů (plátce, poplatník, osvobození, atd.)
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 „O stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bukovinka“
K bodu č. 7
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 „O místním poplatku ze psů“
JUDr. Grussmannová – dle novely zákony o místních poplatcích bylo třeba upravit obecně
závazné vyhlášky, jedná se o nové vymezení pojmů (plátce, poplatník, osvobození, atd.) Místní
poplatek za psa se v roce 2020 nezvyšuje.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 „O místním poplatku ze psů“
K bodu č. 8
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 9/2019 „O místním poplatku z pobytu“
JUDr. Grussmannová – dle novely zákony o místních poplatcích bylo třeba upravit obecně
závazné vyhlášky, jedná se o nové vymezení pojmů (plátce, poplatník, osvobození, atd.). Ruší
se místní poplatek z ubytovací kapacity a nově je zaveden místní poplatek z pobytu. Místní
poplatek z pobytu se pro rok 2020 nemění.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2019 „O místním poplatku z pobytu“
K bodu č. 9
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019 „O nočním klidu“
Pavel Malík – do vyhlášky bylo nově zapracováno konání krojovaného víkendu a upraveno
konání letní noci.
Diskuse: zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 8. veřejného
zasedání. Diskuse k bodu č. 9 začíná v čase 39 minut, 14 vteřin.
Hlasování: pro 6 hlasy
proti Ing. Pořízková
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019 „O nočním klidu“
K bodu č. 10
Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
v Bukovince – hrobová místa č. 138, 139, 140, 141, 160, 161, 137, 210 a 211
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JUDr. Grussmannová – hrobová místa jsou majetek obce, z toho důvodu musí být kvůli
bezplatné výpůjčce zveřejněn a schválen záměr, poté budou se žadateli o výpůjčku hrobového
místa sepsány smlouvy o výpůjčce
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje vypůjčení hrobových míst č. 138, 139, 140, 141, 160, 161, 137, 210 a 211 na
místním hřbitově v Bukovince
K bodu č. 11
Schválení Programu rozvoje obce Bukovinka na období 2020-2025
Pavel Malík – při čerpání dotací z EU a státního rozpočtu je povinností obce mít tento Program
rozvoje, byl vypracován na základě ankety mezi obyvateli, bude zveřejněn na stránkách obce
nebo k nahlédnutí na úřadu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Program rozvoje obce Bukovinka na období 2020-2025
K bodu č. 12
Schválení Darovací smlouvy – finanční dar pro obec Bukovinka od manželů Brázdilových
ve výši Kč 20.000,-Pavel Malík – poděkování manželům Brázdilovým, dar bude použit na financování kulturních
akcí 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. 13
Schválení převodu částky 42.374,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské školy
Bukovinka
Pavel Malík – tyto finance budou použity na úhradu nového alarmu ve školce
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod částky 42.374,- Kč z rezervního do investičního fondu Mateřské
školy Bukovinka
K bodu č. 14
Schválení Darovací smlouvy - finanční dar pro obec Bukovinka od společnosti PEMS,
spol. s. r. o. ve výši Kč 20.000,-Pavel Malík – poděkování panu Luboši Šenkovi, dar bude použit na financování kulturních akcí
v obci
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 20.000,-K bodu č. 15
Schválení Smlouvy o financování sítě sociálních služeb pro rok 2020 mezi obcí Bukovinka
a Městem Blansko
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Pavel Malík – jedná se o každoroční smlouvu, finance budou použity na úhradu azylového
domu pro matky s dětmi atd., na rok 2020 byla částka stanovena na 17.500,- Kč
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o financování sítě sociálních služeb pro rok 2020 mezi obcí
Bukovinka a Městem Blansko ve výši 17.500,- Kč
K bodu č. 16
Schválení Smlouvy o výpůjčce č. 31/SOV/2019 mezi obcí Bukovinka a Muzeem Blanenska
Pavel Malík – každoroční smlouva na výpůjčku klíče a hrotu
Diskuse:Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 31/SOV/2019 mezi obcí Bukovinka a Muzeem
Blanenska – umístění sbírkových předmětů v prostorách OÚ – trvající od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020
K bodu č. 17
Rozpočtové opatření č. 12
Čteno, je vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 12

zdržel se

K bodu č. 18
Diskuse
Pavel Malík – starosta a zastupitelé obce obdrželi podněty Občanské iniciativy
Bukovinka/Černý Les. Tato věc je veřejná, proto by rád seznámil občany s obsahem:
Zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html - Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 8. veřejného
zasedání.
Diskuse k bodu č. 18 začíná v čase 1 hodina, 11 minut.
K bodu č. 19
Usnesení
Čteno, vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 8 z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 18. 12. 2019
K bodu č. 20
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 20.11 hodin.
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 8. veřejného
zasedání.
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Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Ester Dufková
Pavel Horáček

Bukovinka dne 27. 12. 2019

Pavel Malík
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka obce
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