Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 5. 2. 2020 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele a občany na 9.
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: JUDr. Renata Grussmannová – schváleno 7 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2019
Zpráva ve zkráceném rozsahu o výsledku finančních kontrol za rok 2019 – na vědomí
Schválení inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2019
Schválení inventur Mateřské školy Bukovinka k 31. 12. 2019
Schválení úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
7. Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
v Bukovince – hrobové místo č. 225 a 226, řada č. 3 vlevo
8. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 – na vědomí
9. Schválení závazku obce Bukovinka na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů - nákup auta pro JSDH
10. Diskuse – jedním z bodů diskuse bude představení Občanské iniciativy
Bukovinka/Černý Les včetně projednání obsahu dopisu Občanské iniciativy
Bukovinka/Černý Les ze dne 12. 10. 2019
11. Usnesení
12. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu: pro 7 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – u vrtu č. 1 pod hájenkou směrem na Jedovnice přestalo fungovat čerpadlo,
vzhledem k výměně čerpadla proběhne i čištění vrtu, které bylo stejně plánováno, poslední
čištění proběhlo v roce 2007, mělo by posílit vydatnost vrtu, provádět bude firma Lidařík,
- štěpkovač a kompostéry – výběrové řízení již proběhlo, v příštím týdnu by se měla
podepsat smlouva s dodavatelem, doba dodání dle smlouvy pět měsíců, předpokládána
doba jsou tři měsíce, dodavatelem firma Everun Czech republic, s. r. o., kompostéry o
objemu 1.050 litrů,
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-

-

10. 2. ve 13 hodin se na obecním úřadu budou otevírat elektronické nabídky výběrového
řízení na přístavbu MŠ, výběrové řízení chystá RRA VM, čtyři členové komise – jeden
za RRA VM, starosta, stavební dozor Ing. Heimerle, Ing. Patrik Novotný, cca po pěti
dnech se setká skupina utvořená ze zastupitelů a z občanů obce a vybere se nejvhodnější
nabídka. Dokončení stavby je plánováno nejpozději do 30. 6. 2021.
proběhl obecní ples, vydařil se,
pozvánka na maškarní ples 15. 2., vstupenky jsou v prodeji na obecním úřadu,
v březnu se plánuje dětský maškarní ples.

K bodu č. 2
Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2019
Pavel Malík – v roce 2019 měla Bukovinka příjmy za vodu 502.575,- Kč, obec Bukovina
349.875,-Kč, celkem 852.450,- Kč, výdaje celkem 450.479,-Kč (ostatní osobní náklady
55.800,- Kč, materiál 94.906,- Kč energie 135.562,- Kč, pohonné hmoty5.011,- Kč, rozbory
vody80.174,- Kč, platby za odběr podzemní vody 75.554,-, mobil 5.011,- Kč). Rozdíl 401.971,Kč, z této částky je odečteno ještě 14.375,- Kč - obec Bukovina při přístavbě školy neměla
zvláštní vodoměr. Hospodářský výsledek je 387.596,-, z něj převede obec Bukovina 149.277,Kč a obec Bukovinka 238.319,- Kč. Celkem bylo vyfakturováno 35.143 m3.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2019, a to
následovně: obec Bukovina převede na společný účet 149.277,- Kč a obec Bukovinka
převede na společný účet 238.319,- Kč
K bodu č. 3
Zpráva ve zkráceném rozsahu o výsledku finančních kontrol za rok 2019 – na vědomí
Zpráva přečtena předsedou finančního výboru Pavlem Horáčkem, k nahlédnutí je na obecním
úřadu.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ bere na vědomí Zprávu ve zkráceném rozsahu o výsledcích finančních kontrol za rok
2019
K bodu č. 4
Schválení inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2019
Inventarizační zprávu přečetla Ester Dufková, předsedkyně hlavní inventarizační komise:
inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle
plánu inventarizací byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a pohledávek. Skutečný stav byl
zjišťován k datu 31. 12. 2019 a porovnán na účetní stav, dokladová inventura potom proběhla
na stav účetnictví k 31. 12. 2019.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje výsledek inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2019
K bodu č. 5
Schválení inventur Mateřské školy Bukovinka k 31. 12. 2019
Inventarizační zprávu přečetla Ester Dufková, předsedkyně hlavní inventarizační komise:
V průběhu inventarizace nebyly zjištění přebytky, manka ani škody. Skutečný stav
inventarizovaného majetku byl zjištěn přepočtením. Tento stav byl odsouhlasen se
skutečným stavem.
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Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje výsledek inventur Mateřské školy Bukovinka k 31. 12. 2019
K bodu č. 6
Schválení úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Pavel Malík – z důvodu nárůstu žádostí a s tím spojenou administrativou se zastupitelstvo obce
rozhodlo tyto žádosti zpoplatnit, sazebník byl přečten, je uveřejněn na stránkách obce
http://www.bukovinka.cz/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
nebo k nahlédnutí na obecním úřadu
Diskuse: Mgr. Bezoušek – zajímá ho, o kolik se zvýšil počet podaných žádosti oproti minulým
rokům,
Pavel Malík – dotaz zodpoví v rámci bodu 10 - Diskuse.
Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
K bodu č. 7
Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
v Bukovince – hrobové místo č. 225 a 226, řada č. 3 vlevo
Pavel Malík - hrobová místa jsou majetek obce, z toho důvodu musí být kvůli bezplatné
výpůjčce zveřejněn a schválen záměr, poté bude se žadateli o výpůjčku hrobového místa
sepsána smlouva o výpůjčce. Jedná se o občany Bukovinky.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje vypůjčení hrobových míst č. 225 a 226 na místním hřbitově v Bukovince
K bodu č. 8
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 – na vědomí
Pavel Malík – zpráva byla přečtena, je uveřejněna na stránkách obce
http://www.bukovinka.cz/zakon-c-106-1999-sb-o-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
nebo k nahlédnutí na obecním úřadu
Diskuse: OZ bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
K bodu č. 9
Schválení závazku obce Bukovinka na dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů - nákup auta pro JSDH
Pavel Malík – toto je požadavek Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS
(poskytovatel dotace na nákup hasičského auta 450 tisíc korun)
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů – nákup auta pro JSDH
K bodu č. 10
Diskuse
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Pavel Malík – tak jak bylo vyvěšeno, jedním z bodů diskuse je představení Občanské iniciativy
Bukovinka/Černý les včetně projednání obsahu dopisu Občanské iniciativy Bukovinka/Černý
Les ze dne 12. 10. 2019.
Starosta se vrátil k dotazu Mgr. Bezouška z diskuse k bodu č. 6 (o kolik se zvýšil počet
podaných žádosti oproti minulým rokům) – dle zákona jsem povinni odpovědi zveřejňovat na
úřední desce, tyto informace jsou již vyvěšeny http://www.bukovinka.cz/zakon-c-106-1999-sbo-svobodnem-pristupu-k-informacim.html
Starosta dal slovo signatářům Občanské iniciativy Bukovinka/Černý Les (dále OI) za účelem
představení a projednání dopisu ze dne 12. 10. 2019.
Ing. Kendereški vyzval starostu k představení členů OI.
Celá diskuse k bodu č. 10 začíná v čase 41 minut 6 sekund.
Zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce - Obecní úřad,
Zasedání, Zápis z 9. veřejného zasedání - http://www.bukovinka.cz/zasedani.html
K bodu č. 11
Usnesení
Čteno, vyvěšeno na stránkách obce.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 9 z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 5. 2. 2020
K bodu č. 12
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 20.05 hodin.
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách obce
http://www.bukovinka.cz/zasedani.html Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 9. veřejného
zasedání.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Renata Grussmannová
Ing. Patrik Novotný

Bukovinka dne 11. 2. 2020

Pavel Malík, v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka obce
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