Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 9. 10. 2015 v 18
hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.05 hodin a uvítal občany a zastupitele na 9.
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. Miloš Nimmrichter – schváleno 7 hlasy,
p. František Pořízek – schváleno 7 hlasy.
Čtení programu zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Schválení Kupní smlouvy – nákup traktoru
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330029784/001
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání:
Nově bod č. 5
Schválení Kupní smlouvy – prodej nemovité věci – p. č. 314/39 o výměře 28 m2
Nově bod č. 6
Schválení Kupní smlouvy – nákup jednoosého sklopného návěsu NT6
Čten doplněný program zasedání:
1. Zpráva o činnosti ZO
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Schválení Kupní smlouvy – nákup traktoru
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330029784/001
5. Schválení Kupní smlouvy – prodej nemovité věci – p. č. 314/39 o výměře 28 m2
6. Schválení Kupní smlouvy – nákup jednoosého sklopného návěsu NT6
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
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Schválení doplněného programu zasedání: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 1
Zpráva o činnosti ZO
- proběhla oprava komunikací na Dolním konci a v Černém lese – nájezd a u tenisových
kurtů,
- právníci chystají darovací smlouvu na dar pozemků pod komunikací v Černém lese,
- v obci jsou opravená světla,
- byla podána žádost na Úřad práce na prodloužení dotace na obecního zaměstnance
s účinností od 1. listopadu 2015 do 29. února 2016, v říjnu by měli projednávat,
- ve středu 14. 10. neformálně navštíví obecní úřad senátor pan Jozef Regec, v budoucnu
se uskuteční veřejné setkání s občany,
- v pondělí 26. 10. proběhne kontrola správnosti čerpání dotace z JMK na opravu
schodiště SD,
- v sobotu 7. 11. se ve Společenském domě uskuteční posezení u cimbálu, bližší
informace budou uveřejněny na plakátech a na stránkách obce,
- v neděli 22. 11. bude pořádán zájezd do Jedovnic na představení ochotnického divadla.
K bodu č. 2
Rozpočtové opatření č. 5
Je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy, proti: Ing. Pořízková, p. Weiter , zdržel se: - .
K bodu č. 3
Schválení Kupní smlouvy – nákup traktoru
Pavel Malík – nabídka přišla od pana Kučery z Březiny, výbava s čelním nakladačem, najeto 490
moto hodin, před 2. garanční prohlídkou, cena Kč 751.000,-- včetně nakladače, perfektní stav,
dobré recenze na pana Kučeru, traktor má vychytávky. Druhá nabídka od firmy Kubík
v hodnotě Kč 1.309.000,--, velká úspora, proto se ZO rozhodlo nekoupit nový.
Diskuse: p. Weiter – velká investice, traktor bude nevyužitý, jaké budou roční provozní náklady
(technická, povinné ručení)?,
Pavel Malík – traktor bude využíván na letní i zimní údržbu, kdykoliv si může traktor objednat
3. osoba za obvyklou cenu za moto hodinu. Návratnost bude, samozřejmě se nezaplatí celá
částka, ale jsme na konci okresu, v zimě chceme být soběstační a nečekat, až na nás
v odhrnování přijde řada.
Ing. Pořízková – součástí není radlice, chce to stroj na zimní údržbu, např. malý Mercedes –
Unimog, nemusí být nový. To, že nepodporuje koupi tohoto traktoru, neznamená, že nemá
zájem, aby obec byla v zimě zavčas a rychle odhrnutá a posypaná.
Pavel Malík – radlice v hodnotě cca Kč 100.000,- se bude ještě letos přikupovat, sypač v příštím
roce,
Michal Malík – cena za malý Mercedes se pohybuje v řádech několika milionů,
p. Dufka – sám není expert, ale p. Nimmrichter traktorům rozumí, není důvod mu nevěřit,
p. Nimmrichter – ZO chce značku traktoru Zetor, této značce rozumíme a dokážeme si i opravit,
traktor již má vychytané mouchy, je vylepšený o zpevnění, 100% stav, půjde na 2. garanční
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prohlídku, u nového traktoru se neví, co se stane. Traktor má plnou výbavu – maják, světla, od
6 hodin ráno se může odhrnovat. Je to nutná investice.
Ing. Pořízková – požaduje odhadce,
p. Horáček – Bílovice pořídili také traktor, bez něj to nešlo, měli pouze vozidlo na posyp
chodníků. Odhadce sdělí cenu, neposoudí technický stav.
Pavel Malík – je si vědom toho, že je to pro obec velká investice, ale lidé, kteří nebydlí u hlavní
silnice, ji ocení.
Hlasování: pro 5 hlasy, proti: Ing. Pořízková, p. Weiter, zdržel se: - .
K bodu č. 4
Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330029784/001
Jedná se o připojení NN k novostavbě Ing. Neupauera.
Diskuse: Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 5
Schválení Kupní smlouvy – prodej nemovité věci – p. č. 314/39 o výměře 28 m2
Jedná se odprodej části zahrádky manželům Šmukařovým.
Diskuse: p. Weiter – do smlouvy je třeba doplnit, že při opravě hřbitovní zdi umožní vstup na
pozemek.
Hlasování: pro 7 hlasy, proti: - , zdržel se: - .
K bodu č. 6
Schválení Kupní smlouvy – nákup jednoosého sklopného návěsu NT6
Pavel Malík – návěs je 1 rok starý, homologovaný, cena Kč 139.000,--, tonáž 6 t, sklopný
pomocí hydrauliky.
Diskuse: Hlasování: pro 5 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: Ing. Pořízková .
K bodu č. 7
Diskuse
Ing. Ondráček – plánuje se rozšíření kontejnerů na bioodpad, např. obec Pístovice kompostuje,
jsou nějaké příspěvky od kraje?,
Pavel Malík – od firmy Respono je objednaný velký kontejner na bioodpad, který bude umístěn
v prostoru před obecním mlatem, bude k dispozici pravděpodobně každou sobotu dopoledne.
Spalovny vykupují čistou trávu, namýchaný bioodpad obec uhradí a zpětně peníze nedostane.
MAS Moravský kras dělala anketu na kompostéry, které by byly částečně hrazeny z financí EU,
nakonec se toto neuskuteční. Obec Bukovina žádala v loňském roce o dotaci, obdržela ji.
Ing. Ondráček – bude obec nějakým způsobem zvýhodňovat občany, kteří třídí odpad (např.
snížením místního poplatku za svoz odpadů)?,
Pavel Malík – když občané třídí, je to pro obec přínos, čtvrtletně obec dostává od firmy EKOKOM zpět cca Kč 16.000,-- za zpětný odběr. Dobrý podnět.
pí Dufková – jakým způsobem kontrolovat, kdo a v jakém množství třídí?,
Mgr. Tesařová – kdy se bude k novému traktoru pořizovat radlice a sypač?,
Pavel Malík – radlice letos, sypač příští rok,
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p. Weiter – při koupi malotraktoru Husqvarna p. Nimmrichter jako prodejce této značky slíbil,
že provizi Kč 10.000,-- daruje obci a zatím nic,
Pavel Malík – o provizi Kč 10.000,-- byla snížena kupní cena malotraktoru, p. Nimmrichter se
tímto provize vzdal,
p. Dufka – kdo bude řídit nový traktor a v zimě odhrnovat?,
Pavel Malík – obecní zaměstnanec p. Kupčík nebo p. Nimmrichter.
K bodu č. 8
Usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z 9. veřejného zasedání, je součástí zápisu.
Diskuse: Hlasování: pro 6 hlasy, proti: p. Weiter , zdržel se: - .
K bodu č. 9
Závěr
Starosta obce ukončil 9. veřejné zasedání a poděkoval občanům i zastupitelům za účast.
Schůze byla ukončena v 18:50 hodin.

Zapisovatel: Lenka Možná
Ověřovatelé zápisu: Miloš Nimmrichter
František Pořízek
Bukovinka dne 14. 10. 2015

Ing. Marta Pořízková
místostarostka obce

Pavel Malík
starosta obce
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