
 

 

Usnesení 
 

z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 28. 2. 2018 v 18 

hod ve Společenském domě v Bukovince 

 

 

Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny. Starosta konstatuje, že je přítomno sedm členů ZO a 

ZO je tedy usnášeníschopné. 

 

Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka (dále jen „OZ“) se konalo ve Společenském domě 

v Bukovince a bylo zahájeno v 18.02 hodin. Zasedání zahájil a dále vedl starosta obce Pavel 

Malík, který uvítal přítomné, seznámil je s programem zasedání ZO. Program je součástí zápisu 

a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem. 

 

Volba zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu 

Zapisovatel – návrh: Lenka Možná – schváleno sedmi hlasy, 

Ověřovatelé zápisu – Ing. Marta Pořízková – schváleno sedmi hlasy, 

           Ester Dufková - schváleno sedmi hlasy. 

 

Program zasedání: 

 

1. Zpráva o činnosti ZO 

2. Rozpočtové opatření č. 1 

3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

4. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy – Aktualizace a zpracování programu rozvoje obce ve výši Kč 

18.150,- 

5. Schválení Servisní smlouvy o technické podpoře mezi obcí Bukovinka a firmou MK 

Consult, v.o.s., - zajištění technické podpory a servisu souvisejícími s provozem 

geografických informačních systémů Kompas 3.2 a KEN 4.2 – ve výši Kč 4.840,- 

6. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy – zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na 

projekt „Oprava místní komunikace v obci Bukovince“ – ve výši Kč 7.000,- 

7. Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka 

8. Na vědomí - výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2017 

9. Schválení výsledku inventur MŠ Bukovinka k 31. 12. 2017 

10. Schválení výsledku inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2017 

11. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností 

Křtiny na poskytnutí finanční dotace na opravu pamětní desky nad vchodem do kostela 

v Bukovince ve výši Kč 10.000,- 

12. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů, ZO 

Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na léčiva, vzdělávání členů a nákup vybavení pro 

organizaci ve výši Kč 5.000,- 



13. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených 

ČR, MO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční pobyty, zájezdy, divadla, 

koncerty, jubilea a lázně ve výši Kč 5.000,- 

14. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na 

poskytnutí finanční dotace na organizace dětského cyklistického závodu Bukolka 2018 

ve výši Kč 12.000,- 

15. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Junákem – českým skautem, 

středisko Pozořice, na poskytnutí finanční dotace na GPS tracker, stany, vybavení 

klubovny, outdoorové a technické vybavení a Jamboree ve výši Kč 40.000,- 

16. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou 

Bukovinka na poskytnutí finanční dotace na oplocení hřiště, obnovu trávníku, 

zavlažování a rekonstrukci sociálního zařízení kabin na hřišti Na kopanině, energie, 

odměny trenérům, startovné v soutěžích, výplaty rozhodčím, sportovní náčiní a nářadí, 

dresy ve výši Kč 634.200,- 

17. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Dejte nám šanci na 

poskytnutí finanční dotace na zajištění provozu hospicu – veterinární výdaje a krmivo 

ve výši Kč 20.000,- 

18. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR, OP Blansko, na poskytnutí finanční dotace na 

rekondiční pobyty ve výši Kč 4.000,- 

19. Diskuse 

20. Usnesení 

21. Závěr 

  

Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany: 

 

Nově bod č. 19 

Schválení Smlouvy č. 1030041201/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

obcí Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a.s., - p. č. 306/66 

 

Nově bod č. 20 

Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bukovinka 

 

Nově bod č. 21 

Diskuse 

 

Nově bod č. 22 

Usnesení 

 

Nově bod č. 23 

Závěr 

 

Čten upravený program zasedání: 

1. Zpráva o činnosti ZO 

2. Rozpočtové opatření č. 1 

3. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 



4. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy – Aktualizace a zpracování programu rozvoje obce ve výši Kč 

18.150,- 

5. Schválení Servisní smlouvy o technické podpoře mezi obcí Bukovinka a firmou MK 

Consult, v.o.s., - zajištění technické podpory a servisu souvisejícími s provozem 

geografických informačních systémů Kompas 3.2 a KEN 4.2 – ve výši Kč 4.840,- 

6. Schválení Smlouvy o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy – zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na 

projekt „Oprava místní komunikace v obci Bukovince“ – ve výši Kč 7.000,- 

7. Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka 

8. Na vědomí - výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2017 

9. Schválení výsledku inventur MŠ Bukovinka k 31. 12. 2017 

10. Schválení výsledku inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2017 

11. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností 

Křtiny na poskytnutí finanční dotace na opravu pamětní desky nad vchodem do kostela 

v Bukovince ve výši Kč 10.000,- 

12. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů, ZO 

Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na léčiva, vzdělávání členů a nákup vybavení pro 

organizaci ve výši Kč 5.000,- 

13. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených 

ČR, MO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční pobyty, zájezdy, divadla, 

koncerty, jubilea a lázně ve výši Kč 5.000,- 

14. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na 

poskytnutí finanční dotace na organizace dětského cyklistického závodu Bukolka 2018 

ve výši Kč 12.000,- 

15. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Junákem – českým skautem, 

středisko Pozořice, na poskytnutí finanční dotace na GPS tracker, stany, vybavení 

klubovny, outdoorové a technické vybavení a Jamboree ve výši Kč 40.000,- 

16. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou 

Bukovinka na poskytnutí finanční dotace na oplocení hřiště, obnovu trávníku, 

zavlažování a rekonstrukci sociálního zařízení kabin na hřišti Na kopanině, energie, 

odměny trenérům, startovné v soutěžích, výplaty rozhodčím, sportovní náčiní a nářadí, 

dresy ve výši Kč 634.200,- 

17. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Dejte nám šanci na 

poskytnutí finanční dotace na zajištění provozu hospicu – veterinární výdaje a krmivo 

ve výši Kč 20.000,- 

18. Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR, OP Blansko, na poskytnutí finanční dotace na 

rekondiční pobyty ve výši Kč 4.000,- 

19. Schválení Smlouvy č. 1030041201/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi obcí Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a.s., - p. č. 306/66 

20. Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bukovinka 

21. Diskuse 

22. Usnesení 

23. Závěr 

 

Doplněný program zasedání byl schválen sedmi hlasy. 

 

Na 25. veřejném zasedání byla Zastupitelstvem obce Bukovinka schválena následující 

usnesení: 



 

K bodu č. 2 

OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

 

K bodu č. 3 

OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 4 

OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy – Aktualizace a zpracování programu rozvoje obce ve výši Kč 18.150,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 5 

OZ schvaluje Servisní smlouvu o technické podpoře mezi obcí Bukovinka a firmou MK 

Consult, v.o.s., - zajištění technické podpory a servisu souvisejícími s provozem 

geografických informačních systémů Kompas 3.2 a KEN 4.2 – ve výši Kč 4.840,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 6 

OZ schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Bukovinka a Regionální rozvojovou agenturou 

Východní Moravy – zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na 

projekt „Oprava místní komunikace v obci Bukovince“ – ve výši Kč 7.000,- 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se Ing. Pořízková 

 

K bodu č. 7 

OZ schvaluje Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Mateřské školy Bukovinka 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 8 

OZ bere na vědomí výsledek finanční kontroly za 2. pololetí 2017 

 

K bodu č. 9 

OZ schvaluje výsledek inventur MŠ Bukovinka k 31. 12. 2017 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 10 

OZ schvaluje výsledek inventur obce Bukovinka k 31. 12. 2017 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 11 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností 

Křtiny na poskytnutí finanční dotace na opravu pamětní desky nad vchodem do kostela 

v Bukovince ve výši Kč 10.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 



K bodu č. 12 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů, 

ZO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na léčiva, vzdělávání členů a nákup vybavení 

pro organizaci ve výši Kč 5.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 13 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených 

ČR, MO Křtiny, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční pobyty, zájezdy, divadla, 

koncerty, jubilea a lázně ve výši Kč 5.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 14 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na 

poskytnutí finanční dotace na organizace dětského cyklistického závodu Bukolka 2018 ve 

výši Kč 12.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 15 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Junákem – českým 

skautem, středisko Pozořice, na poskytnutí finanční dotace na GPS tracker, stany, 

vybavení klubovny, outdoorové a technické vybavení a Jamboree ve výši Kč 40.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 16 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Tělovýchovnou jednotou 

Bukovinka na poskytnutí finanční dotace na oplocení hřiště, obnovu trávníku, 

zavlažování a rekonstrukci sociálního zařízení kabin na hřišti Na kopanině, energie, 

odměny trenérům, startovné v soutěžích, výplaty rozhodčím, sportovní náčiní a nářadí, 

dresy ve výši Kč 634.200,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 17 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a spolkem Dejte nám šanci na 

poskytnutí finanční dotace na zajištění provozu hospicu – veterinární výdaje a krmivo ve 

výši Kč 20.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 18 

OZ schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Bukovinka a Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých ČR, OP Blansko, na poskytnutí finanční dotace na rekondiční 

pobyty ve výši Kč 4.000,- 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 19 

OZ schvaluje Smlouvu č. 1030041201/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

mezi obcí Bukovinka a firmou E.ON Distribuce, a.s., - p. č. 306/66 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 



K bodu č. 20 

OZ schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bukovinka 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

K bodu č. 22 

OZ schvaluje Usnesení č. 25 z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka 

konaného dne 28. 12. 2018 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

 

 

              Ing. Marta Pořízková                                                         Pavel Malík 

                     místostarostka                                                                 starosta  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 2. 3. 2018  

Sejmuto z úřední desky obce dne  

Vyvěšeno elektronicky dne 2. 3. 2018 


