Zápis
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 11. 9. 2015 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18 hodin a uvítal občany a zastupitele na 8. veřejném
zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš Nimmrichter, František Pořízek,
Ing. Marta Pořízková, Milan Weiter
Omluven: Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: pí Lenka Možná - schváleno 7 hlasy
Návrh na schválení ověřovatelů: p. Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy,
Ing. Marta Pořízková – schváleno 7 hlasy.
Čtení programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Na vědomí – Výsledek kontroly plateb pojistného VZP za období od 8/2012 do 7/2015
4. Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí roku 2015
5. Na vědomí – Zpráva o provedení 1. veřejno-správní kontroly roku 2015
6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. p. 50 - podkroví
7. Schválení obecního kronikáře paní Marie Houškové s účinností od 11. 9. 2015
8. Schválení Jednacího řádu kontrolního výboru
9. Schválení Záměru prodat pozemek p. č. 314/39 o výměře 28 m2
10. Schválení Podlicenční smlouvy – Malované mapy, s. r. o.
11. Zrušení schváleného Záměru prodat pozemek p. č. 258/20 o výměře 276 m2
12. Schválení Záměru prodat pozemek p. č. 258/20 o výměře 276 m2
13. Schválení Souhlasu s výkupem pozemku p. č. 180/5 o výměře 25,30 m2
14. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040005518/002
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 15
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 8. 7. 2015 – vícepráce
Čten doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Na vědomí – Výsledek kontroly plateb pojistného VZP za období od 8/2012 do 7/2015
4. Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí roku 2015
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5. Na vědomí – Zpráva o provedení 1. veřejno-správní kontroly roku 2015
6. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. p. 50 - podkroví
7. Schválení obecního kronikáře paní Marie Houškové s účinností od 11. 9. 2015
8. Schválení Jednacího řádu kontrolního výboru
9. Schválení Záměru prodat pozemek p. č. 314/39 o výměře 28 m2
10. Schválení Podlicenční smlouvy s firmou Malované mapy, s. r. o.
11. Zrušení schváleného Záměru prodat pozemek p. č. 258/20 o výměře 276 m 2
12. Schválení Záměru prodat pozemek p. č. 258/20 o výměře 276 m2
13. Schválení Souhlasu s výkupem pozemku p. č. 180/5 o výměře 25,30 m2
14. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040005518/002
s firmou E.ON na p. č 180/2, 180/5, 180/3, 180/4
15. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 na akci „Oprava schodiště
Společenského domu v Bukovince 126“ ze dne 8. 7. 2015 – vícepráce
16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
- probíhají úpravy odstavné plochy na mlatě čp. 10 (plocha cca 13x14 m), zemními
pracemi se srovnal povrch, položily se panely, na které bude prozatím umístěn
kontejner na bioodpad (náklady: zemní práce + štěrk Kč 7.100,--, panely Kč 600,--/ks,
39 panelů, tj. 23.400,--, přeprava a uložení panelů Kč 14.000,--, celkem cca Kč 45.000,-),
- na Brněnskou cestu byly navezeny dvě fůry štěrku za Kč 7.000,--,
- částka za opravu schodiště byla navýšena o Kč 11.920,-- z důvodu použití žuly místo
teraca, celková částka za opravu schodiště je Kč 138.930,--,
- dodavatel plynu firma Quantum nabídla roční úsporu obecní přípojky: Společenský
dům + obecní úřad úspora Kč 25.000,-- (původní platba Kč 85.274,--, po úspoře Kč
60.274,--) a technické zázemí obce úspora Kč 7.100,-- (původní platba Kč 23.400,--, po
úspoře Kč 16.300,--),
- za Společenským domem se 14. 8. uskutečnila Letní noc, vydařila se, občanům se
omlouváme za hluk,
- o víkendu 5. a 6. 9. proběhlo v sobotu dětské odpoledne na Sokolském hřišti, zúčastnilo
se ho 50 dětí, v neděli cyklovýlet do Jedovnic, i přes chladné počasí se ho zúčastnilo 23
cyklistů,
- budou se opravovat výplně autobusových čekáren (zadní stěna bude pevná, umístění
nástěnek, boky z polykarbonátu),
- ve středu 16. 9. proběhne schůzka s SÚS Blansko ohledně opravy silnice na Dolní konec,
- bude se oplocovat obecní pozemek na Sokolském hřišti v místě, kde je plánováno
dětské hřiště,
- SÚS doasfaltuje chybějící místo u chodníku do Černého lesa,
- obecní zaměstnanci hledají uzávěry vody, někteří majitelé domů sami neví, kde je mají
umístěny,
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-

ve středu 9. 9. proběhl na obecním úřadu audit, seznámení s výsledky v samostatném
bodu č. 4.

K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 4
Je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Na vědomí – Výsledek kontroly plateb pojistného VZP za období od 8/2012 do 7/2015
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření. Je součástí zápisu.

Diskuse: K bodu č. 4
Na vědomí – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 1. pololetí roku 2015
Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Je součástí zápisu.

Diskuse: K bodu č. 5
Na vědomí – Zpráva o provedení 1. veřejno –správní kontroly roku 2015
Přednesl předseda kontrolního výboru p. František Pořízek, je součástí zápisu. Kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky.
Diskuse: K bodu č. 6
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu čp. 50 - podkroví
Žádost podala Bc. Nikol Neupauerová, jedná se o prodloužení na 1 rok s účinností od 1. 9. 2015
(tj. do 31. 8. 2016).
Diskuse: p. Horáček – v nájmu jsou 1 rok?,
Pavel Malík – ano.
Hlasování: pro: 7 hlasy, proti: - hlasy, zdržel se: -.
K bodu č. 7
Schválení obecního kronikáře paní Marie Houškové s účinností od 11. 9. 2015
Kroniku bude vést na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou Kč 500,--.
Diskuse: p. Weiter – proč nová kronikářka, původně navržená kronikářka pí Humlíčková
ukončila činnost?, měla převzít od pana Fialy podklady zpracované v minulých letech,
Pavel Malík – původní paní kronikářka nevyvíjela žádnou činnost, záležitost nové kronikářky
byla dostatečně probrána na pracovním zasedání,
pí Dufková – byla původní kronikářka oficiálně schválena?,
Ing. Pořízková – nebyla. Nová paní kronikářka by měla dostat větší odměnu, je to náročná
práce, zvláště teď v začátcích, kdy se musí zorientovat ve velkém množství materiálu.
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pí Houšková – od p. Fialy obdržela spoustu materiálu, v jeho třídění je za půlkou, postupně se
prokousává, třídí fotky, pouští videa, vedení kroniky skončilo v roce 1990. Ráda by kroniku
pořizovala ručně i digitálně, fotky nesmí být v kronice, pouze jako její přílohy. Kronika je
k nahlédnutí na obecním úřadě, do kroniky se může nahlížet za přítomnosti kronikáře,
v žádném případě ji nelze z úřadu odnášet.
Pavel Malík – původní kroniku je třeba digitálně nasnímat, při fyzickém prohlížení se ničí,
p. Weiter – staré kazety je třeba přetáhnout na DVD, odměna kronikářky – mělo se zeptat
samotné pí Houškové, jakou odměnu by si představovala,
Pavel Malík – s pí Houškovou byla odměna konzultována, byla stanovena dle odměn v okolních
obcích, lze časem upravit.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter.
K bodu č. 8
Schválení Jednacího řádu kontrolního výboru
Přečetl jej předseda kontrolního výboru p. František Pořízek, je součástí zápisu.
Diskuse: p. Weiter – jak se mohla schvalovat zpráva o provedení 1. veřejno-správní kontroly
roku 2015 v bodě 5, když kontrolní výbor nemá schválený jednací řád?,
Ing. Pořízková – zpráva o provedení kontroly se neschvaluje, OZ bere pouze na vědomí. Jednací
řád kontrolního výboru není povinnost.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 9
Schválení Záměru prodat pozemek p. č. 314/39 o výměře 28 m2
Jedná se o část pozemku na zahrádce manželů Šmukařových.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 10
Schválení Podlicenční smlouvy s firmou Malované mapy, s. r. o.
Firma nafotila letecky Bukovinku – 28 fotografií. Je třeba schválit podlicenční smlouvu, aby
nebyly fotky zneužívány, nesmíme odstranit logo firmy. Můžeme volně šířit, jsou na stránkách
obce, cena za pořízení Kč 5.400,--.
Diskuse: p. Weiter – vyhozené peníze, minule pořídil zdarma syn Ing. Tichého,
Pavel Malík – fotky jsou kvalitní, mají velké rozlišení.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: - .
K bodu č. 11
Zrušení schváleného Záměru prodat pozemek p. č. 258/20 o výměře 276 m 2
Jedná se o parcelu na Dolním konci kolem domu pí Fialové, záměr schválen již v květnu,
vyskytly se skutečnosti (rodinné vazby), na základě kterých se záměr ruší.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: Ing. Pořízková .
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K bodu č. 12
Schválení Záměru prodat pozemek p. č. 258/20 o výměře 276 m2
Majitelka nemovitosti, s kterou tento pozemek sousedí, si podala žádost o odkup pozemku.
Diskuse: Hlasování: pro 3 hlasy (pí Dufková, Pavel Malík, p. Nimmrichter), proti: 4 hlasy (p. Horáček,
Ing. Pořízková, p. Pořízek, p. Weiter) , zdržel se: - .
K bodu č. 13
Schválení Souhlasu s výkupem pozemku p. č. 180/5 o výměře 25,30 m2
Jedná se o pozemek vedle trafostanice MŠ, na kterém bude postavena trafostanice nová, stará
zanikne, zastupitelstvo se dohodlo na částce Kč 1.000,--/m2.
Diskuse: p. Weiter – navrhoval vyšší cenu, když si firma může draze platit různé poradce, proč
nezaplatit obci,
Pavel Malík – běžná praxe je Kč 1.000,--/m2.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter .
K bodu č. 14
Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040005518/002
s firmou E.ON na p. č. 180/2, 180/3, 180/4 a 180/5
Jedná se o trafostanicový kiosek – přívod MŠ ke kiosku, dále přes asfaltové hřiště u pletiva
k pozemku p. Trojáčka k Brněnské cestě, napojí se na pokračování trasy z Říček.
Diskuse: p. Weiter – přes asfaltové hřiště navrhoval podvrtání, ne výkop, zničí se tím hřiště,
Pavel Malík – u vrtání je riziko, že narazí na kámen a uhne, je tam zídka, energetika hřiště po
vykopání spraví.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter .
K bodu č. 15
Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 na akci „Oprava schodiště Společenského
domu v Bukovince 126“ ze dne 8. 7. 2015 – vícepráce
Důvodem navýšení ceny o Kč 11.920,-- je změna materiálu – z původního teraca na žulu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: Ing. Pořízková .
K bodu č. 16
Diskuse
p. Hromek – na Dolním konci nesvítí světla,
Pavel Malík – p. Rotrekl, který má toto na starosti, má dovolenou, po ukončení opraví, pí
Dufková kontrolovala celou obec, světla v Černém lese jsme schopni opravit svépomocí,
vysoké sami neuděláme,
Ing. Šenk – když už tady firma na výměnu bude, bylo by vhodné vyměnit všechny zdroje, mají
určitou životnost, trubice jsou na obecním úřadu,
p. Weiter – lidé, kteří si zasypali uzávěry vody, ať si je najdou sami,
Pavel Malík – dobrá představa, ale jsou obecní,
pí Beránková – před domem mají uzávěr nízko, manžel ohradil dřevěnou bedýnkou a dlaždicí,
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pí Bartáková – neví, kde uzávěr má, je v silnici,
Pavel Malík – Bartákovi mají uzávěr v obecní silnici, obecní pracovníci jej najdou,
p. Horáček – silnice u hráze Žabce je rozježděná a rozrytá od aut České pošty, PPL, není na to
stavěná,
Pavel Malík – pokusí se situaci vyřešit, snad značkou zákaz vjezdu,
pí Beránková – kdy se položí vysoké napětí do země?,
Pavel Malík – práce už by měly probíhat, stavební povolení je, zatím se nic neděje, termíny
E.Onu neznáme.
pí Bartáková – termíny jsou v návaznosti na opravu silnice na Brněnské cestě.
K bodu č. 17
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 8. veřejného zasedání.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 18
Závěr
Starosta obce ukončil 8. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19:10 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ing. Marta Pořízková
Bukovinka dne 16. 9. 2015

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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