Zápis
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 30. 10. 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 7.
veřejném zasedání.
Přítomni: JUDr. Renata Grussmannová, Ester Dufková, Pavel Horáček, Pavel Malík, Miloš
Nimmrichter, Ing. Patrik Novotný
Omluven: Ing. Marta Pořízková
Nepřítomen: Návrh na schválení zapisovatele: Lenka Možná - schváleno 6 hlasy,
Návrh na schválení ověřovatelů: JUDr. Renata Grussmannová – schváleno 6 hlasy,
Ing. Patrik Novotný – schváleno 6 hlasy.
Program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 10
Schválení změny funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou funkci s účinností od 1.
11. 2019
5. Schválení Smlouvy č. JMK061519/09/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci
projektu „Pořízení venkovního mobiliáře“ ve výši 200.000,- Kč
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 „Řád veřejného pohřebiště“, kterou se
zrušuje Obecně závazné vyhláška č. 5/2002 „Řád veřejného pohřebiště“
7. Schválení „Řádu veřejného pohřebiště“
8. Schválení Smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP,
a. s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava –
Království Komety“
9. Schválení Smlouvy o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a Ing. Patrikem
Novotným
10. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování projektové žádosti, poradenství, administrace k žádosti
o dotaci na projekt „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
11. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a společností Architekti Tihelka –
Starycha s.r.o – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský
dozor – přístavba Mateřské školy v Bukovince
12. Schválení Žádosti o odkoupení pozemku p. č. 283/1, k. ú. Bukovinka, o výměře 935 m2
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
1.
2.
3.
4.

Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
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Nově bod č. 13
Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebností mezi obcí Bukovinka a Lubošem
Šenkem, Bc. Davidem Šenkem, Lucií Tóthovou a Ing. Jiřím Polákem
Nově bod č. 14
Diskuse
Nově bod č. 15
Usnesení
Nově bod č. 16
Závěr
Čten upravený program zasedání:
Zpráva o činnosti ZO
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 10
Schválení změny funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou funkci s účinností od 1.
11. 2019
5. Schválení Smlouvy č. JMK061519/09/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci
projektu „Pořízení venkovního mobiliáře“ ve výši 200.000,- Kč
6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 „Řád veřejného pohřebiště“, kterou se
zrušuje Obecně závazné vyhláška č. 5/2002 „Řád veřejného pohřebiště“
7. Schválení „Řádu veřejného pohřebiště“
8. Schválení Smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP,
a. s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava –
Království Komety“
9. Schválení Smlouvy o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a Ing. Patrikem
Novotným
10. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování projektové žádosti, poradenství, administrace k žádosti
o dotaci na projekt „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
11. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a společností Architekti Tihelka –
Starycha s.r.o – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský
dozor – přístavba Mateřské školy v Bukovince
12. Schválení Žádosti o odkoupení pozemku p. č. 283/1, k. ú. Bukovinka, o výměře 935 m2
13. Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebností mezi obcí Bukovinka a
Lubošem Šenkem, Bc. Davidem Šenkem, Lucií Tóthovou a Ing. Jiřím Polákem
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
1.
2.
3.
4.

Schválení doplněného programu: pro 6 hlasy

proti

Doplněný program zasedání byl schválen šesti hlasy.
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Pavel Malík – proběhla oprava vodovodu v Nové čtvrti,
- nově bude přípojky vody k domům provádět pan Matušinec,
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zdržel se

-

-

-

-

výměna vrat na mlatu,
hasiči měnili na mlatu střešní kritinu,
obec obdržela individuální dotaci od hejtmana JMK na podium ve výši 200 tisíc korun
a dotaci od Ministerstva vnitra na nákup 9místné dodávky Ford pro hasiče – dotace od
ministerstva je ve výši 450 tisíc korun, kraj přispěje 300 tisíc korun, obec bude hradit
z vlastních zdrojů 300 tisíc korun,
na Státním fondu dopravní infrastruktury je podána žádost o dotaci na chodník ke hřišti
Kopanina a na zastávku v Černém lese, obec již má vydáno stavební povolení, informaci
o přidělení dotace by měla být známa v únoru, březnu 2020, výše investice dle
položkového rozpočtu cca 7,7 milionu korun,
přístavba MŠ – investice dle RTS cen 13,234 milionu korun (z Ministerstva pro místní
rozvoj dotace ve výši 90% způsobilých nákladů – tj. cca 11,5 milionu korun, výběrové
řízení by mělo proběhnout přes zimu a na jaře by se mělo začít stavět,
obec bude žádat o dotaci na prodloužení provozu dětské skupiny,
kompostéry – z důvodu nedostatku financí se dodání kompostéru posouvá až na únor
2020,
upozornění na povinnost občanů starat se o přípojky vody, po víkendových odečtech se
zjistilo, že spoustu domácností má zaplavené šachty,
na jaře se budou kompletně měnit vodoměry starší 6 let,
s účinností od 1. 11. se mění úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 10 a od 16 do 18
hodin,
koncem října proběhlo vítání občánků – 9 dětí,
akce: proběhly drakiáda a lampionový průvod, pozvánka na adventní tvoření a
rozsvěcování vánočního stromu 30. 11., Country večer 7. 12. a na divadlo 14. 12.,
starosta se zúčastnil výměny – sdílení dobré praxe – na východním Slovensku.

K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 9
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 9

zdržel se

K bodu č. 3
Rozpočtové opatření č. 10
Čteno, je vyvěšeno na úřední desce obce.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 10

zdržel se

K bodu č. 4
Schválení změny funkce starosty z neuvolněné na uvolněnou funkci s účinností od 1. 11.
2019
Pavel Malík – z důvodu nárustu investic v obci a s tím spojených dotací zabírá funkce starosty
většinu jeho času, z toho důvodu požádal zastupitele o změny na starostu uvolněného, odměnu
neschvalují zastupitelé, je dána nařízením vlády
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje funkci starosty obce Pavla Malíka s účinností od 1. 11. 2019 jako uvolněnou,
výše odměny dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., 43.858,- Kč
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K bodu č. 5
Schválení Smlouvy č. JMK061519/09/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci
projektu „Pořízení venkovního mobiliáře“ ve výši 200.000,- Kč
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu č. JMK061519/09/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci
projektu „Pořízení venkovního mobiliáře“ ve výši 200.000,- Kč
K bodu č. 6
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 „Řád veřejného pohřebiště“, kterou se
zrušuje Obecně závazné vyhláška č. 5/2002 „Řád veřejného pohřebiště“
Pavel Malík – touto vyhláškou se mění starý řád veřejného pohřebiště, nový se bude schvalovat
v následujícím bodu
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 „Řád veřejného pohřebiště“, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2002 „Řád veřejného pohřebiště“
K bodu č. 7
Schválení „Řádu veřejného pohřebiště“
Pavel Malík – vypracován dle novely zákona o pohřebnictví, bude vyvěšen na stránkách obce
a na hřbitově
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje „Řád veřejného pohřebiště“
K bodu č. 8
Schválení Smlouvy o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA
GROUP, a. s. – zajištění vzájemné
Pavel Malík – tuto smlouvu obec s Kometou sepisuje každoročně,
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci mezi obcí Bukovinka a KOMETA GROUP,
a. s. – zajištění vzájemné propagace a reklamy v rámci projektu „Jižní Morava –
Království Komety“
K bodu č. 9
Schválení Smlouvy o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a Ing. Patrikem
Novotným
Pavel Malík – smlouva se prodlužuje na rok
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o nájmu obecního bytu mezi obcí Bukovinka a Ing. Patrikem
Novotným s účinností od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020
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K bodu č. 10
Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování projektové žádosti, poradenství, administrace k žádosti o
dotaci na projekt „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“
Pavel Malík – nejednotná metodika ministerstev, na obci nejsme schopni sami o tyto dotace
žádat. Uznatelné náklady jsou 85%, do nich se nepočítají náklady na veřejné osvětlení,
vybudování odstavné plochy na Kopanině a zastřešení zastávky
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou
Východní Moravy – zpracování projektové žádosti, poradenství, administrace k žádosti o
dotaci na projekt „Chodníky v průtahu obcí Bukovinka“ ve výši 18.150,- Kč za podání
žádosti o dotaci, 35.090,- Kč – doplatek po zisku dotace a 10.890,- Kč za administraci
projektu
K bodu č. 11
Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a společností Architekti Tihelka –
Starycha s.r.o – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský
dozor – přístavba Mateřské školy v Bukovince
Pavel Malík – projekt byl připraven od Ing. Tichého již od roku 2008, obec si zažádala o
prodloužení stavebního povolení, projekt prošel dvěma revizemi (technologie, zateplení,
ventilace, změna cen) – původně cena 8,5 milionu, současně 13,5 milionu korun. Cena je
složena z projektu 326 tisíc, autorský dozor 110 tisíc korun – 30% sleva.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a společností Architekti Tihelka –
Starycha s.r.o – zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský
dozor – přístavba Mateřské školy v Bukovince ve výši 436.629,- Kč
K bodu č. 12
Schválení Žádosti o odkoupení pozemku p. č. 283/1, k. ú. Bukovinka, o výměře 935 m2
Pavel Malík – jedná se pozemek u vodojemu, každoroční žádost, obec má málo vlastních
pozemků, nemá zájem prodávat i to málo, co má
Diskuse: Hlasování: pro
proti 6 hlasů
zdržel se
OZ neschvaluje prodej pozemku p. č. 283/1 o výměře 935 m2, k. ú. Bukovinka
K bodu č. 13
Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebností mezi obcí Bukovinka a
Lubošem Šenkem, Bc. Davidem Šenkem, Lucií Tóthovou a Ing. Jiřím Polákem
Pavel Malík – jedná se pozemek na kurtech v Černém lese, na kterém je vybudován nový vrt,
rozloha pozemku je 100 m2 – toto je předmětem daru, věcné břemeno jízdy a stezky chůze je
dvou metrový pás a je bezúplatné.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Darovací smlouvu – p. č. 306/232 o výměře 100 m2, orná půda, k. ú.
Bukovinka, a smlouvu o zřízení služebností na p. č. 306/233, k. ú. Bukovinka, mezi obcí
Bukovinka a Lubošem Šenkem, Bc. Davidem Šenkem, Lucií Tóthovou a Ing. Jiřím
Polákem
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K bodu č. 14
Diskuse
pí Bartáková – jak často se vyhotovují rozbory vody,
Pavel Malík – 4x ročně, jsou k dispozici na stránkách obce,
p. Kašpařík – je třeba opravit kryt na kanálu v Černém lese, bylo by možno přistavit do Černého
lesa další kontejner na bioodpad?,
Pavel Malík – kryt si značí, kontejner – firma Respono nemá k dispozici další kontejnery, obec
může zjistit jiný způsob dodání kontejneru, 16. 11. proběhne v obci svoz velkoobjemového,
elektro a nebezpečného odpadu,
pí Fikarová – kde bude přesně umístěna zastávka v Černém lese?,
Pavel Malík – na pozemku mezi potokem a cestou na Brodek.
K bodu č. 15
Usnesení
Čteno usnesení.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy
proti
zdržel se
OZ schvaluje Usnesení č. 7 ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
konaného dne 30. 10. 2019
K bodu č. 16
Závěr
Starosta obce poděkoval zastupitelům i spoluobčanům za účast na veřejném zasedání a veřejné
zasedání ukončil v 19.05 hodin.
Celý zvukový záznam z veřejného zasedání je umístěn na stránkách
www.bukovinka.cz: Obecní úřad, Zasedání, Zápis z 7. veřejného zasedání.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Renata Grussmanová
Ing. Patrik Novotný
Bukovinka dne 8. 11. 2019

Pavel Malík
starosta obce

JUDr. Renata Grussmannová
místostarostka obce
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obce

