Zápis
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 30. 9. 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 13.
veřejném zasedání.
Přítomni: Ester Dufková, JUDr. Renata Grussmannová, Pavel Horáček, Pavel Malík, Ing. Patrik
Novotný, Ing. Marta Pořízková
Omluven: Miloš Nimmrichter
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: Pavel Horáček – schváleno 6 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6
3. Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 10.200.000,- Kč
4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Obnova vybavení a prostor volnočasového centra v Bukovince“ ve výši 217.000,- Kč
5. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK065385/20/ORR mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
6. Schválení Záměru obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnictví obce
Bukovinka p. č. 314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, za část
pozemku p. č. 1/10 o výměře 49 m2, orná půda
7. Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p.
č. 286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
9. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
10. Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou
farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok 2020
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
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Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 3
Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 11.000.000,- Kč
Nově bod č. 4
Bod se vypouští
Nově bod č. 5
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
Nově bod č. 11
Schválení Žádosti o odkup pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
Nově bod č. 12
Schválení Rozpočtového opatření č. 7
Nově bod č. 13
Diskuse
Nově bod č. 14
Usnesení
Nově bod č. 15
Závěr
Doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Schválení Rozpočtového opatření č. 6
3. Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 11.000.000,- Kč
4. Bod se vypouští
5. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
6. Schválení Záměru obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnictví obce
Bukovinka p. č. 314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, za část
pozemku p. č. 1/10 o výměře 49 m2, orná půda
7. Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p.
č. 286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
9. Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
10. Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou
farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok 2020
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Schválení Žádosti o odkup pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
12. Schválení Rozpočtového opatření č. 7
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
11.

Schválení programu: pro 6 hlasy

proti

zdržel se

K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík - během letních prázdnin byly veškeré pracovní síly soustředěny na rekonstrukci
vnitřních prostor mateřské školky, hlavně na práce v kuchyni a skladech. Během těchto prací
byl zjištěn havarijní stav kanalizace v kuchyni, podlahové izolace byly taktéž úplně rozpadlé,
postupně opravovaná a dodělávaná elektroinstalace by již neprošla revizí, a proto došlo
k zásadnímu rozhodnutí: k celkové rekonstrukci vodovodního rozvodu, elektrického rozvodu,
kanalizace, podlah a obkladů v prostorách kuchyně a přilehlých skladech. Tyto opravy by měly
stát cca 300 tisíc korun. Nyní probíhají venkovní a zateplovací práce, dodělává se střecha a
během zimních a následujících jarních měsíců se bude nová přístavba dokončovat uvnitř. Pro
děti bude nová třída školky otevřena na začátku školního roku 2021.
- začala výstavba chodníku od kostela kolem hřbitova až ke hřišti Kopanina. Stavební
práce probíhají směrem od hřiště, a to v rámci jednotlivých etap. Vše zatím probíhá dle
stanoveného harmonogramu, takže ke konci října by měl být chodník hotový, nebude
ještě zkolaudováno a ani vybudováno veřejné osvětlení. Během listopadu bude
vybudována nová autobusová zastávka na Pinduli.
- v červnu byl po deseti letech vyčištěn další vodní vrt směrem k hájence na Jedovnice.
Čištění probíhalo mechanicky pomocí rázových vln stlačeného vzduchu. Díky této
technologii se zvýšila vydatnost vodního zdroje. Vzhledem k poměrně deštivým
měsícům nebylo letos potřeba omezovat odběry podzemních vod, avšak i nadále je třeba
s vodou šetřit. Stav podzemních vod je všeobecně trvale kritický a jejich hladiny
neustále klesají.
- v létě jsme se s Pavlem Horáčkem zúčastnili dalšího semináře k čistírnám odpadních
vod. Odborníci z řad ekonomů jasně v číslech představili výpočty, kdy je možné bez
finančních nákladových ztrát provozovat centrální čistírny odpadních vod. Minimální
počet k tomu, aby se čistírna vyplatila a nebyla ztrátová, je 2.200 napojených obyvatel,
což naše obec i včetně Bukoviny není schopná splnit. Navrhované a státem podporované
decentralizované čištění odpadních vod pomocí jednotlivých domácích čističek je stále
ve hře, nákladově je tato varianta nejekonomičtější, teď vše závisí na Jihomoravském
kraji, jestli bude ochotný variantu podpořit a schvalovat.
- slíbené domácí kompostéry mají po dlouhé anabázi již své majitele a obec se může
taktéž konečně chlubit novým výkonným štěpkovačem za traktor.
- ve druhé polovině října si naši dobrovolní hasiči slavnostně převezmou nový 9timístný
Ford Tranzit, který si za svoji práci nejen v naší obci stoprocentně zaslouží.
- úspěšně proběhly hody a letní noc, poděkování zúčastněným i těm, co pomohli a
podporovali kulturní léto v Bukovince,
- je zrekonstruovaná zasedací místnost.
K bodu č. 2
Schválení Rozpočtového opatření č. 6
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
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Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6

zdržel se

K bodu č. 3
Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 11.000.000,- Kč
Pavel Malík – úvěr bude splacen jednorázově po obdržení dotace z MMR
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje návrh Smlouvy o střednědobém investičním úvěru, registrační číslo
99026973949, mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, poskytnutého na financování projektu
„Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“, úroková sazba 1M PRIBOR + 0,53%,
ve výši 11.000.000,- Kč, se splatností do 30. 6. 2022 a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy o úvěru
K bodu č. 4
Bod se vypouští
K bodu č. 5
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
Pavel Malík – finance budou použity na úhradu nákladů spojených s krojovaným víkendem a
letní rockovou nocí
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
„Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
K bodu č. 6
Schválení Záměru obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnictví obce
Bukovinka p. č. 314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, za část
pozemku p. č. 1/10 o výměře 49 m2, orná půda
Pavel Malík – jedná se o část pozemku směrem k obchodu – obec směňuje 35 m2 s paní
Sladkou, zároveň obec od paní Sladké směňuje 49 m2 na vybudování zastávky na Pinduli. Cena
je 500,- Kč/m2, rozdíl 14 m2, obec doplatí rozdíl 7 tisíc korun.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnictví obce
Bukovinka p. č. 314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, za část
pozemku p. č. 1/10 o výměře 49 m2, orná půda, a zavazuje se doplatit rozdíl 7.000,- Kč
K bodu č. 7
Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p. č.
286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
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Pavel Malík – pozemek pod nově vybudovanou zastávkou, obec se dohodla o daru s Lubošem
Šenkem, Davidem Šenkem a Lucií Tóthovou
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Záměr obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p.
č. 286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
K bodu č. 8
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt – přízemí
Pavel Malík – žádost Ing. Novotného o prodloužení na rok, nájem 5 tisíc měsíčně
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy
proti
zdržel se Ing. Novotný
OZ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt – přízemí, a to od 1. 11. 2020
do 31. 10. 2021
K bodu č. 9
Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka – Bukovina
ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
Pavel Malík – jedná se o převod částky za čištění vrtu BU2a směrem na Jedovnice
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje převod finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
K bodu č. 10
Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou
farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok 2020
Pavel Malík – jedná se o částku 25 tisíc korun na opravu tabulky nad vchodem do kostela,
k opravě se vyjadřují památkáři, z toho důvodu se akce nestihne dokončit do konce roku
Pavel Horáček – původní deska byla dělána způsobem, na jehož obnovu nemají památkáři
vhodného odborníka, který by desku vrátil do původního stavu, tudíž se opravy zpozdily
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a
Římskokatolickou farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok
2020, a to do 30. 6. 2021
K bodu č. 11
Schválení Žádosti o odkup pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
Pavel Malík – jedná se o pozemek u vodojemu, Ing. Kotašková ho má dlouhodobě v nájmu, o
odkup pozemku žádá každoročně, v zájmu obce není tento pozemek prodat
Diskuse: Hlasování: pro Ing. Pořízková
proti 5 hlasy
zdržel se
OZ neschvaluje prodej pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 12
Schválení Rozpočtového opatření č. 7
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti

zdržel se
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OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 7
K bodu č. 13
Diskuse
Ze zúčastněných zastupitelů a občanů nebyly vzneseny žádné body a podněty do diskuse.
K bodu č. 14
Usnesení
Čteno.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 13 z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 30. 9. 2020
K bodu č. 15
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 18.42 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ing. Patrik Novotný

Bukovinka dne 8. 10. 2020

Pavel Malík, v. r.
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová, v. r.
místostarostka obce
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