Zápis
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 1. 3. 2017 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.02 hodin a uvítal občany a zastupitele na 17.
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: Ester Dufková – schváleno 7 hlasy,
Pavel Horáček – schváleno 7 hlasy.
Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 O stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5. Schválení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky
6. Zrušení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky ze dne 25. 2. 2005
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 O stanovení části společného školského
obvodu mateřské a základní školy
8. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 O stanovení části společného školského
obvodu základní školy ze dne 25. 2. 2005
9. Schválení Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka – přijímání
finančních a věcných darů bez souhlasu zřizovatele do výše Kč 50.000,10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330031566/002 s firmou
E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 183/2, 310, 190/4, 190/3, 191/4, 311, 312, 284/3 – k. ú.
Bukovinka
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038975/003 s firmou
E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 18 – k. ú. Bukovinka
12. Schválení Licenční smlouvy se společností OSA o veřejném provozování děl
13. Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2016
14. Schválení Darovací smlouvy – pozemek p. č. 306/127 o výměře 2.996 m2 a p. č. 306/157
o výměře 5.702 m2 – komunikace Černý les
15. Diskuse
16. Usnesení
17. Závěr
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Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
K bodu č. 6
Zrušení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky ze dne 25. 2. 2005 – bod se
vypouští
K bodu č. 14
Schválení Darovací smlouvy – pozemek p. č. 306/127 o výměře 2.996 m2 a p. č. 306/157 o
výměře 5.702 m2 – komunikace Černý les – doplňuje se včetně kanalizace, vodovodu a kabeláž
veřejného osvětlení
K bodu č. 15
Schválení pravomoci starosty obce Bukovinka pana Pavla Malíka schvalovat rozpočtová
opatření do výše Kč 100.000,K bodu č. 16
Diskuse
K bodu č. 17
Usnesení
K bodu č. 18
Závěr
Čten doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
4. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 O stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
5. Schválení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky
6. Zrušení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky ze dne 25. 2. 2005 –
bod se vypouští
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 O stanovení části společného školského
obvodu mateřské a základní školy
8. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 O stanovení části společného školského
obvodu základní školy ze dne 25. 2. 2005
9. Schválení Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka – přijímání
finančních a věcných darů bez souhlasu zřizovatele do výše Kč 50.000,10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330031566/002 s firmou
E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 183/2, 310, 190/4, 190/3, 191/4, 311, 312, 284/3 – k. ú.
Bukovinka
11. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038975/003 s firmou
E.ON Distribuce, a. s. – p. č. 18 – k. ú. Bukovinka
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12. Schválení Licenční smlouvy se společností OSA o veřejném provozování hudebních děl
13. Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2016
14. Schválení Darovací smlouvy – pozemek p. č. 306/127 o výměře 2.996 m2 a p. č. 306/157
o výměře 5.702 m2 – komunikace Černý les včetně kanalizace, vodovodu a kabeláž
veřejného osvětlení
15. Schválení pravomoci starosty obce Bukovinka pana Pavla Malíka schvalovat
rozpočtová opatření do výše Kč 100.000,16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
Schválení doplněného programu zasedání: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík - 1. 2. 2017 navštívil Bukovinku hejtman JMK – příjemné setkání - projednávalo
se odkanalizování obce a možnost získání dotace na přístavbu MŠ (dotace se podat nedala,
dotační titul byl zrušen, v rámci brněnského okruhu jsou vypsány dotace pouze na výstavbu
více jak jedné třídy – budeme žádat dále o financování dětské skupiny).
Akce, které proběhly od minulého zasedání: 31. 12. Silvestr za SD, účast hojná, 14. 1. 2. obecní
ples, 28. 1. – maškarní ples skautů.
Plánované akce: 4. a 11. 3. přednášky o zahradničení, 5. 3. maškarní ples pro děti, 25. 3.
vystoupení dětského folklorního kroužku Trnečka, v dubnu divadelní představení pro děti –
divadlo Netratrdlo, v květnu posezení u cimbálu.
Obec podala tři žádosti o dotace – JMK – zateplení a výměna vrat TZ (cca Kč 369 tisíc – 70%
z celkové investice Kč 528 tisíc), dále oprava a vybavení SD (obložení, oprava parket, nákup
lešení, čistící stroj, nákup míčů bosa, celková investice cca Kč 320 tisíc, dotace 50%, tj. 160
tisíc) a opravu nádrže Žabec (ministerstvo zemědělství - 70% z částky cca Kč 863 tisíc,
výsledek konec dubna, začátek května)
Brněnská cesta – je zpracován projekt, řeší se s jinou firmou, projekt je třeba opravit, obec
nechce nic podcenit, nejsou vypsány dotace, obec bude investovat ze svého.
Obec od příštího roku zvýší místní poplatek za psa – po roztátí sněhu je obec plná psích
exkrementů, obec nakoupí odpadní koše.
p. Weiter – nevěděl o návštěvě hejtmana, rád by se zúčastnil,
Pavel Malík – jednalo se pouze o neformální schůzku, přítomen byl pouze starosta a
místostarostka. Oficiální setkání starostů s hejtmanem bude probíhat 8. 3. Ve Vískách. Loni byl
na návštěvě náměstek hejtmana, taky byl přítomen pouze starosta a místostarosta.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Čteno, je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p.Weiter .
K bodu č. 3
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
Poplatek se stanovuje jako podíl nákladů a počtu obyvatel plus částka stanovená obcí. Vyhlášku
nachystala Ing. Pořízková, poplatek se v letošním roce nemění.
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Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p.Weiter .
K bodu č. 4
Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 O stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Pavel Malík – tuto vyhlášku nahrazuje vyhláška č. 1/2017
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p.Weiter.
K bodu č. 5
Schválení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky
Pavel Malík – dohoda se uzavírá mezi obcemi Bukovinka a Bukovina – části školského obvodu
– mateřské škola Bukovinka a základní škola Bukovina a o nehrazení nákladů na žáky
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p.Weiter
K bodu č. 6
Zrušení Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky ze dne 25. 2. 2005 – bod
se vypouští
K bodu č. 7
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 O stanovení části společného školského
obvodu mateřské a základní školy
Pavel Malík – navazuje na Dohodu o podmínkách plnění povinné školní docházky
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p.Weiter
K bodu č. 8
Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 O stanovení části společného školského
obvodu základní školy ze dne 25. 2. 2005
Pavel Malík – tuto OZV nahrazuje vyhláška nová.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p.Weiter
K bodu č. 9
Schválení Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka – přijímání
finančních a věcných darů bez souhlasu zřizovatele do výše Kč 50.000,Pavel Malík – je nutné, aby MŠ mohla bez souhlasu zřizovatele přijímat tyto dary
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter .

K bodu č. 10
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330031566/002 s firmou E.ON
Distribuce, a. s. – p. č. 183/2, 310, 190/4, 190/3, 191/4, 311, 312, 284/3 – k. ú. Bukovinka
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Pavel Malík - věcné břemeno – vysoké napětí zakopané do země – Brněnská cesta
Diskuse: p. Weiter – jsou pozemky v našem katastru?
Pavel Malík - Pozemky jsou obecní a není podstatné, zda jsou nebo nejsou na katastru obce. P.
Weiter si toto může ověřit.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter .
K bodu č. 11
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330038975/003 s firmou E.ON
Distribuce, a. s. – p. č. 18 – k. ú. Bukovinka
Pavel Malík - jedná se o náš pozemek na k. ú. Bukoviny - ČL
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter .
K bodu č. 12
Schválení Licenční smlouvy se společností OSA o veřejném provozování hudebních děl
Pavel Malík - každoroční platba, Kč 1.220,Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter
K bodu č. 13
Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2016
Pavel Malík – čteno vyúčtování, obec Bukovinka bude na společný účet přispívat částkou Kč
236.675,- a obec Bukovina částkou Kč 168.822,Diskuse: p. Weiter – kolik stojí m3 vyrobené vody, je někdo v Bukovince, kdo má nadměrnou
spotřebu vody?,
Pavel Malík – není předmětem vyúčtování, lze vypracovat na další VZ, nikdo v Bukovince
nemá nadměrnou spotřebu.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter
K bodu č. 14
Schválení Darovací smlouvy – pozemek p. č. 306/127 o výměře 2.996 m2 a p. č. 306/157 o
výměře 5.702 m2 – komunikace Černý les včetně kanalizace, vodovodu a kabeláž
veřejného osvětlení
Pavel Malík - čtena darovací smlouva, dárci jsou Ing. Jaroslav Šenk, p. Luboš Šenk a Ing. Jiří
Polák, hodnota daru dle směrné hodnoty pozemku k. ú. Bukovinka - p. č. 306/127 Kč
1.057.228,48, p. č. 306/157 Kč 2.012.121,76, komunikace 823 m, šířka 5,5 m Kč 650,-/m2 Kč
2.942.225,-, vodovodní řad 858 m, Kč 948,-/m Kč 900.600,--, kanalizace 993 m 3.480,-/m Kč
3.463.584,-, kabeláž VO 798 m - Kč 205,-/m 163.590,-, celková hodnota daru Kč 10.539.348,.
Diskuse: Ing. Pořízková – korespondují částky majetku s tím, co budeme mít v majetku?
Kanalizace a osvětlení asi už obec v majetku má.
Pavel Malík – obec vyhotoví znalecký posudek, dle tohoto bude zařazovat do majetku, převzetí
je logický krok, opravujeme cizí majetek, můžeme zažádat o dotace na opravy místních
komunikací ve vlastnictví obce,
Luboš Šenk – obec má ve vlastnictví sloupy VO mimo kabeláže, a vodovodní řad od smetiště
přes cestu,
p. Weiter – minulé a předminulé ZO se nikdy nebránilo převzetí, ale komunikaci chtěla převzít
ve stavu, jak je uvedeno v kolaudačním rozhodnutí. V současné době stav komunikace tomuto
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neodpovídá, majitelé do komunikace neinvestovali. Obec bude investovat peníze poplatníků,
budou problémy s napojením domů na novou komunikaci. S ohledem na další výstavbu je malý
průměr kanalizačního potrubí, má obavy, že při velké vodě se ucpe.
pí Výletová – na velikost kanalizačního potrubí jsou nějaké předpisy, podle kterých byla
kanalizace vybudována, není tedy co řešit,
Ing. Kendereški – ZO v roce 2014 se komunikace řešila, o veřejnou komunikaci se ze zákona
stará obec, má povinnost opravovat. V roce 2014 žádalo 40 obyvatel ČL vstupy do lesa, bude
se nějak řešit? Které ZO schválilo kolaudaci této komunikace, kdo podepsal?, po převzetí je
třeba svolat občany ČL a domluvit se na úpravách kolem komunikace.
Pavel Malík – ošetření vstupů do lesa není předmětem tohoto bodu, bude se teprve řešit.
p. Weiter – kolaudaci podepsal on a Ing. Tichý, měly být opraveny závady, nechce to dál
rozebírat.
Pavel Malík – poškozený je pouze povrch cesty, postavilo se tam za tu dobu cca 50 domů, cesta
není nikde propadlá, důsledek zátěže, obec si hlídala 2. etapu, kterou obec s klidem převezme,
Ing. Pořízková – přiklání se k tomu, že cesta ze zákona se přijmout musí, záruka v tom, že p.
Nimmrichter a pan starosta viděli stav této komunikace. Měla by obsahovat štěrkopísek 15 cm,
štěrkodrť 15 cm, kameninový asfalt 15 cm, 8 cm asfaltu. Po cestě se jezdí 12 let, je jasné, že
povrch trpí.
p. Nimmrichter – vrstvy odpovídají normám,
Luboš Šenk – průměr kanalizace 25 je projektován projektanty, kteří tomu rozumí, je
dimenzováno na celou výstavbu, splňuje normy, p. Weiter s Ing. Tichým v kolaudačním zápisu
žádnou závadu neuvedli, pouze zaslali dopis na odbor životního prostředí, kde nechtěli
jednotnou, ale dešťovou kanalizaci – žádost pak stažena. Obec zaslala dopis p. Šenkovi
s žádostí o odstranění závad, závady byly odstraněny. P. Weiter by se měl seznámit s územním
plánem, kde další výstavba byla plánována. Komunikace se dělala technologiemi, které byly
v té době běžné.
Patrik Novotný – přebírá se komunikace včetně pozemků okolo?,
Pavel Malík – komunikace se přebírá vč. sítí a přilehlých zelených pásů okolo cesty.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter
K bodu č. 15
Schválení pravomoci starosty obce Bukovinka pana Pavla Malíka schvalovat rozpočtová
opatření do výše Kč 100.000,Pavel Malík - někdy je třeba, aby obec neporušila rozpočtovou kázeň přeražením § v rozpočtu,
rozpočtové opatření schválit dříve, než bude další VZ. Starosta podepíše RO, po celý rok bude
vyvěšeno na úřední i elektronické desce obce a na dalším VZ by bylo dáno zastupitelům na
vědomí. Ing. Pořízková žádala již dříve, zastupitelstvo neschválilo. Loni bylo sedm
rozpočtových opatření, rozpočtová opatření jsou běžná praxe obcí.
Diskuse: p. Weiter – nevidí důvod pro tuto pravomoc, rozpočet je udělaný tak, aby se s § a
položkami nemuselo hýbat. Velká částka na tak malou obec.
pí Výletová – pro porovnání - předseda bytového družstva s 30 jednotkami má pravomoc do
výše Kč 50.000,--, částka pro schvalování v obci s téměř 600 obyvateli je adekvátní.
Lenka Možná – každý měsíc se na kraj posílají výkazy plnění rozpočtu, za převýšení 100% §
(byť jen o pár desítek korun) je porušení rozpočtové kázně, což je správní delikt a obec by
mohla dostat pokutu. Schválením rozpočtového opatření pouze starostou tento problém
zanikne.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter
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K bodu č. 16
Diskuse
Ing. Kendereški – jaký bude povrch na Brněnské cestě?
Pavel Malík – zatím se uvažuje o asfaltu, je teď fáze jednání: technologie, výběr firmy, částka,
kterou do toho obec investuje. Občané si všimli zvýšeného pohybu nákladních aut na Brněnské,
p. Ševčík dá komunikaci do pořádku – Brněnskou i cestu k trafostanici. Byl dán podnět na
životní prostředí, že materiál, který tam byl navážen, jsou kaly, řeší to životní prostředí Blansko.
Miloš Nimmrichter – kontejnery na odpad – lidé jsou nepoučitelní, hází do kontejneru na papír
desky (Černý les), pak jsou kontejnery přeplněné, svozová firma pak kontejner nevyveze.
Pavel Malík – je třeba se dívat kolem sebe, to stejné i se psími exkrementy, ve vyhlášce obce
je uvedena pokuta až do výše Kč 20.000,-. Je zájem občanů ČL o umístění velkého kontejneru
na bioodpad v této lokalitě? Je třeba nalézt vhodnou lokalitu. Je hojně využíván kontejner na
obecním mlatu.
K bodu č. 17
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 17. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasy, proti: - , zdržel se: p. Weiter
K bodu č. 13
Závěr
Starosta obce ukončil 17. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 19.35 hodin.
Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Pavel Horáček
Ester Dufková
Bukovinka dne 10. 3. 2017

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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