ZÁPIS č. 7/2019
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovina
Datum konání:

16. 9. 2019

Začátek:

18:00 hod.

Konec:

19:20 hod.

Místo konání:

zasedací místnost obecního úřadu, Bukovina 31

Přítomni:
1.

Luboš Janda, starosta obce.

2.

Aleš Pokorný, místostarosta obce.

3.

Jaromír Čermák, zastupitel.

4.

Mgr. Jana Havelková, zastupitelka.

5.

Miloš Odehnal, zastupitel.

6.

Ing. Libuše Sehnalová, zastupitelka.

7.

hosté, viz. příloha č. 1 – Prezenční listina.

Omluveni:
8.

Jaromír Čermák, zastupitel.

9.

Ivana Pařízková, zastupitelka.

Program VZZO č. 7/2019 - zveřejněný na úřední desce:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Volby ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4.

Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

5.

Schválení vyúčtování akce Vodní zdroj Bukovinka Černý les.

6.

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7.

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence GDPR ze dne 10.5.2018 o navýšení poplatku za výkon služby pověřence GDPR.

8.

Rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019

9.

Schválení Zřizovací listiny Obecní knihovny v Bukovině

10.

Jmenování knihovnice obecní knihovny v Bukovině

11.

Schválení rámcových podmínek krátkodobého municipálního úvěru

12.

Schválení Smlouvy budoucí o využití pozemku parc.č. 597/39 v k.ú. Bukovina

13.

Výroční zpráva ZŠ Bukovina za školní rok 2018/2019

14.

Připomínky, náměty, diskuse, různé

15.

Závěr
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1.

Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Bukovina zahájil v 18:00 hod. starosta obce Luboš Janda (dále
jako“předsedající“) a konstatoval, že dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu,
je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, omluveni jsou pan Jaromír Čermák a
paní Ivana Pařízková, tedy zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Sestavením zápisu je pověřena paní Ing. Libuše Sehnalová, ověřovatelé zápisu jsou navrženi
paní Mgr. Jana Havelková a pan Miloš Odehnal. V souladu s jednacím řádem obce bude
z veřejného zasedání pořízen audiozáznam.

2.

Schválení programu

Předsedající přečetl návrh programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce obce a
navrhl zařazení nového bodu č. 14 – Schvalování rozpočtového opatření starostou obce, který
vyplynul ze zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 ze dne 12.9.2019.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné další připomínky, hosté žádné stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bukovina schvaluje zařazení bodu č. 14 – Schvalování rozpočtového
opatření starostou obce.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 70/7/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bukovina schvaluje následující upravený program 7. veřejného
zasedání zastupitelstva obce v pozměněném znění:
1.

Zahájení

2.

Schválení programu

3.

Volby ověřovatelů zápisu a zapisovatele

4.

Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

5.

Schválení vyúčtování akce Vodní zdroj Bukovinka Černý les

6.

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7.

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence GDPR ze dne 10. 5. 2018 o
navýšení poplatku za výkon služby pověřence GDPR

8.

Rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019

9.

Schválení Zřizovací listiny Obecní knihovny v Bukovině
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10.

Jmenování knihovnice obecní knihovny v Bukovině

11.

Schválení rámcových podmínek krátkodobého municipálního úvěru

12.

Schválení Smlouvy budoucí o využití pozemku parc.č. 597/39 v k.ú. Bukovina

13.

Výroční zpráva ZŠ Bukovina za školní rok 2018/2019

14.

Schvalování rozpočtového opatření starostou obce

15.

Připomínky, náměty, diskuse, různé

16.

Závěr

Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 71/7/2019 bylo přijato.

3.

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Havelkovou a pana Miloše
Odehnala a jako zapisovatelku paní Ing. Libuši Sehnalovou.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Mgr. Janu Havelkovou a pana
Miloše Odehnala a jako zapisovatelku paní Ing. Libuši Sehnalovou.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 72/7/2019 bylo přijato.

4.

Schválení Stanov svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

Předsedající předložil Stanovy svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, které
jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Obec je člen dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj
venkova Moravský kras, spolek se pravidelně schází, probíhají valné hromady apod. a vše, co
se na valných hromadách odsouhlasí, musí projít i zastupitelstvy obcí všech členů. Nyní je
předsedou František Novotný ze Křtin.
Diskuse:
p. Odehnal – kdyby kupovali stage, bylo by dobré, abychom se zapojili, abychom si mohli
půjčit.
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Starosta – byla vypsána dotace, některé obce se přihlásily, zafinancovaly a koupily stan a půjčují si ho mezi sebou.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Stanovy svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 73/7/2019 bylo přijato.

5.

Schválení vyúčtování akce Vodní zdroj Bukovinka Černý les

Předsedající předložil vyúčtování akce Vodní zdroj Bukovinka Černý les, které je přílohou č. 3
tohoto zápisu. V Bukovince byl zprovozněn další vrt na posílení naší vodovodní soustavy.
Náklady na pořízení vrtu byly 1.409.517,- Kč. Na tuto akci poskytl SFŽP ČR dotaci ve výši
1.068.531,- Kč a rozdíl ve výši 340.986,- Kč financovala Bukovinka dočasně ze svého rozpočtu
s tím, že po zprovoznění vrtu bude částka 340.986 Kč převedena ze společného účtu pro
vodovod Bukovinka-Bukovina na účet obce Bukovinka. Všechny účetní doklady zahrnuté ve
vyúčtování jsem osobně zkontroloval a totéž může udělat kdokoliv z občanů obce. V případě,
že v příštím roce budeme realizovat vrty a vodojem, bude to probíhat obdobně, tzn. počáteční
fázi budeme financovat my, pak se předpokládá, že dostaneme dotaci a o ten rozdíl se společně
s Bukovinkou podělíme.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné další stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyúčtování akce Vodní zdroj Bukovinka Černý les a převedení částky 340.986,- Kč ze společného účtu pro vodovod Bukovinka-Bukovina na účet
obce Bukovinka.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 74/7/2019 bylo přijato.
6.

Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Předsedající předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, více viz. příloha č. 4 tohoto zápisu. Tímto aktem se ruší OZV č. 2/2013 z nutnosti
aktualizace výše poplatku za sběr komunálního odpadu. Roční poplatek se zvýší ze 450,- Kč na
500,- Kč na poplatníka, v nové vyhlášce budou zvýhodněny rodiny s třemi a více dětmi, budou
platit jen dospělí a dvě děti, a dále senioři nad 75 let částkou 100,- Kč.
Diskuse:
p. Ondráček – jak budete sbírat olej?
Starosta – zatím k tomu nejsou žádné prováděcí předpisy, této vyhlášky by se nemělo týkat,
bude to zahrnuto do sběru tříděného odpadu.
pí Dekanová – neuvažujete zohlednit do budoucna, jak často kdo netříděný odpad vyváží?
Starosta – to je tzv. chytré třídění, znamenalo by to úplně změnu systému svozu, zatím jsme se
touto myšlenkou nezabývali, s této chvíli jsou jiné priority.
pí Dekanová – přijde mi to motivační více třídit, my za 6 vyvezení popelnic zaplatíme 2.250,Kč.
Starosta – dnes už se s některým tříděným odpadem neví co dělat, Čína už nebere plasty.
Připravují se vyhlášky, že ceny za skládkování komunálních odpadů se mají rapidně zvýšit a
tak cena za komunální odpad se zvýší. Jakýkoliv systém, který by dokázal spravedlivě dělit, tak
něco stojí a čím je obec menší, tím je zavedení systému nákladnější.
p. Fiala – nějakou vyhláškou je dáno, že popelnice musí být 1 za 14 dnů odvezeny.
p. Ondrážek – bude více tříděného odpadu a obec to bude stát více, protože ho bude muset
nechat častěji vyvážet.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 75/7/2019 bylo přijato.

7.

Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence GDPR ze dne 10.5.2018 o
navýšení poplatku za výkon služby pověřence GDPR

Předsedající předložil návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o zřízení pověřence GDPR, který je
přílohou č. 5 tohoto zápisu. Dobrovolný svazek Tišnovsko zřídil funkci pověřence a za 1.500,Stránka 5 z 11
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Kč nám tuto službu zajišťovali, na rozjezd byla dotace a od 1.1.2020 chtějí navýšit o 500,- Kč
/měs. Je to polovina proti běžné komerční sféře, kde nabídky začínají na 4.000,- Kč/měs.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence GDPR uzavřené dne 10. 5. 2018 mezi Obcí Bukovina a DSO Tišnovsko o navýšení poplatku za výkon
služby pověřence GDPR na 2.000,- Kč / měsíc.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 76/6/2019 bylo přijato.

8.

Rozpočtové opatření č. 4/2019 a 5/2019

Paní Marie Kolářová, účetní obce, předložila zastupitelstvu a seznámila přítomné
s rozpočtovým opatřením č. 4/2019, které je přílohou č. 6 tohoto zápisu a které schválil starosta
obce dne 30.6.2019. Rozpočtové opatření č. 3/2019 je, jak v příjmech, tak ve výdajích ve výši
16.800,- Kč.
Dále předložila zastupitelstvu a seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2019, které
je přílohou č. 7 tohoto zápisu a které schválil starosta obce dne 31.7.2019. Rozpočtové opatření
č. 3/2019 je, jak v příjmech, tak ve výdajích ve výši 130.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

9.

Schválení Zřizovací listiny Obecní knihovny v Bukovině

Předsedající předložil návrh Zřizovací listiny Obecní knihovny v Bukovině organizační složky
obce, který je přílohou č. 8 tohoto zápisu. Když se žádalo o dotaci, zjistilo se, že obec nemá
nebo nebyla dohledána zřizovací listina knihovny. Pokud bude schváleno, odešle se na
Ministerstvo kultury a naše knihovna bude oficiálně zaevidována do seznamu knihoven ČR.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné další stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu Obecní knihovny v Bukovině.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 77/7/2019 bylo přijato.
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Jmenování knihovnice obecní knihovny v Bukovině

10.

Předsedající navrhl v souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Bukovině schválenou
dne 16.9.2019 čl. 4, odstavec 1 jmenovat knihovnicí paní Alici Adamovou, bytem Bukovina
145.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné další stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje dnešním dnem v souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Bukovině schválenou dne 16. 9. 2019 dle čl. 4., odst. 1. knihovnicí Obecní knihovny v Bukovině paní Alici Adamovou, bytem Bukovina 145.
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 78/7/2019 bylo přijato.

Schválení rámcových podmínek krátkodobého municipálního úvěru

11.

Předsedající předložil Nabídku financování projektu „přístavba dvou odborných učeben se zázemím“, která je přílohou č. 9 tohoto zápisu. Vrcholí dostavba přístavby ZŠ, doteď je vše financováno z rozpočtu obce a úspor obce. K dofinancování stavby školy bude nutné využít krátkodobý úvěr. Předjednán je úvěr u Komerční banky s úrokem 2,9% p.a., ve výši max. 2.000.000
Kč, neplatí se žádné poplatky za vyřízení, splatnost do 31.10.2020. Úvěr se splatí vyplacením
dotace od MMR za školu ve výši 12 mil. Kč.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné další stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a)

schvaluje Rámcové podmínky krátkodobého municipálního úvěru poskytnutého Komerční bankou ze dne 13. 9. 2019,

b)

pověřuje starostu obce podepsat Úvěrovou smlouvy s Komerční bankou dle
rámcových podmínek uvedených v bodě a) tohoto usnesení a to do maximální
výše úvěru 2 mil. Kč.

Výsledek hlasování:
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Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 79/7/2019 bylo přijato.

Schválení Smlouvy budoucí o využití pozemku parc.č. 597/39 v k.ú. Bukovina

12.

Předsedající předložil návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, který je přílohou č. 10 tohoto zápisu. Předmětem smlouvy je ze strany majitelky pozemku umožnit obci výstavbu vrtů a
vodojemu s tím, že po ukončení stavby obec dostane pozemky pod vrty a vodojemem darem
do vlastnictví s tím, že obec zajistí veškeré úkony s tím spojené a zaplatí náklady s tím spojené.
V případě zjištění, že vrty kvantitativně nebo kvalitativně nebude moci využít, zavazuje se obec
uvést pozemek parc. č. 597/39 do původního stavu. Smlouvu připravila JUDr. Šebelová.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné další stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a)

schvaluje Smlouvu budoucí o využití pozemku parc. č. 597/39 v k. ú. Bukovina
uzavřenou mezi Mgr. Veronikou Bílkovou a obcí Bukovina,

b)

pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

pověřuje
Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 80/7/2019 bylo přijato.

13.

Výroční zpráva ZŠ Bukovina za školní rok 2018/2019

Paní Mgr. Jana Havelková, ředitelka ZŠ Bukovina předložila a přítomné seznámila se Zprávou
o školním roku 2018/2019, která je přílohou č. 11 tohoto zápisu. Zpráva je na internetových
stránkách školy. ZŠ je trojtřídní, III. třída je zřízena v náhradním učebním prostoru na OÚ Bukovina, v uplynulém školním roce měla škola 58 žáků. K zápisu přišlo 12 dětí, z toho 4 dostaly
odklad a přes prázdniny se dohlásil 1 žák, tedy v novém školním roce má škola 9 prvňáčků.
Družina měla 2 oddělení a navštěvovalo ji 50 žáků, škola měla 6 pedagogických a 3 nepedagogické zaměstnance.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
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Schvalování rozpočtového opatření starostou obce

14.

Předsedající informoval, že dílčí audit ve čtvrtek 12.9.2019 kontroloval všechna usnesení a na
druhém zastupitelstvu bylo přijato usnesení č. 20/2/2018 ve znění: „Zastupitelstvo obce
Bukovina schvaluje, aby rozpočtové úpravy do výše 500.000,- Kč schvaloval starosta obce a to
při splnění podmínky seznámení členů zastupitelstva s úpravou před jejím schválením a
následně na nejbližším veřejném zasedání o úpravě informoval zastupitelstvo obce.“, které
nedává smysl a v souvislosti s dostavbou školy je potřeba v rozpočtu z jednotlivých kapitol
přesunout všechny volné prostředky na účet, který slouží k financování přístavby školy.
Vzhledem k výše uvedenému a aby každý měsíc nemuselo být zasedání zastupitelstvy, které by
projednávalo rozpočtové opatření, navrhl předsedající úpravu pravomoci starosty.
K návrhu nebyly vzneseny zastupiteli žádné protinávrhy, hosté žádné další stanovisko nevznesli,
předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rozpočtové opatření schvaloval starosta obce a na
nejbližším veřejném zasedání o úpravě informoval zastupitelstvo obce a to do výše:
a)

3.000.000,- Kč v období 17. 9. 2019 – 31. 12. 2019,

b)

500.000,- Kč od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou.

Výsledek hlasování:
Pro návrh – 5 členů zastupitelstva, proti návrhu – 0 členů zastupitelstva, zdrželo se hlasování –
0 členů zastupitelstva.
Usnesení č. 81/7/2019 bylo přijato.

Připomínky, náměty, diskuse, různé

15.

Starosta informoval:
-

Proběhl Den Bukoviny – akce byly povedená, krásný program, vyšlo počasí.

-

Dostavba školy – nyní se dělají venkovní úpravy, předání stavební části bude na konci
tohoto týdne nebo na začátku příštího. Dále se bude dělat vybavení, venkovní učebna.
Koncem října by mohla být kolaudace a potom by mohlo být slavnostní otevření a den
otevřených dveří pro veřejnost.

-

V současné době probíhá příprava dokumentace na školní multifunkční hřiště na místě
stávajícího štěrkového hřiště, bude vypsána dotace, do které bychom se chtěli zapojit.
Bude to multifunkční hřiště s umělou trávou, mělo by tam být doskočiště s rozběhovou
dráhou na skok daleký, workoutové hřiště.

-

Probíhá příprava projektová dokumentace na vrty a vodojem.
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-

Je definováno zadání nového územního plánu, nyní se čeká na vyjádření dotčených
orgánů. Pak se vybere projektant, který územní plán vypracuje a společnými silami i
s občany budeme dávat dohromady, jak do budoucna bude naše obec vypadat.

-

Nové internetové stránky obce jsou již spuštěné od července, doplnění ještě budou.

-

Byla spuštěna internetová aplikace gisonline.cz – mapový portál našeho katastru, bude
se ještě postupně doplňovat.

-

V červnu proběhla revitalizace dřevěných konstrukcí, oken a dveří obecních bytů na
OÚ, chystá se ještě 2. etapa vchod na OÚ, vrata a okna nad OÚ.

-

O prázdninách brigádníci vyčistili kanály a další práce a dále úklid a archivace
dokumentů na OÚ.

-

V červenci byla nainstalovaná vedle kapličky malovaná mapa, zajistil Aleš Pokorný se
svými spolupracovníky. Je škoda, že to nebylo o 2-3 roky dřív.

-

V srpnu byl proveden nový přívod elektřiny na bečkodrom, byla instalována nová skříň
s jističem a měřením – občané si mohou pronajímat za symbolický poplatek a dělat si
tam různé oslavy a akce, výhodou místa je, že nikoho neruší.

-

Po ukončení stavebních prací na škole provede p. Tajnai prodloužení chodníku od
zastávky u školy kolem Blatného až k cestě, vznikne kaskáda schodů a bude to
bezpečnější.

p. Ondráček – obrubníky v zatáčce u školy dělala obec, je tam nějaký zlomený a zase se to
vyjíždí do terénu, mělo by se to spravit.
Starosta – když bude p. Tajnai dělat chodník, tak to opraví.
p. Ondráček - na bečkodromu, když někdo doveze binec tak, aby to zlikvidoval. Uklidil jsem
tam, abych tam mohl mít akci a už jsou tam zase navezeny větve.
Starosta – nikdo by tam nic vozit neměl, dáme cedule se zákazem. Jednou chtěl p. Matuška, že
tam naveze větve a že je spálí.
Starosta – na točně jsou složeny palety s materiálem a nevíme, čí to je. Není možné, aby bez
vědomí obce si zabírali místo.
p. Aleš Pokorný – oslovila mě pí Horáčková z Bukovinky, že plánují Hanácké divadlo pro děti
na víkend a žádají nás o spolupráci jako obec, možné termíny jsou 2.11. nebo 14.12. v KD
Bukovinka.
Pí. Havelková – jde o divadelní představení v sobotu pro obě obce.
Starosta – spojíme se Bukovinkou a pořešíme.
p. Aleš Pokorný – poděkoval za Den Bukoviny

16.

Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům a hostům za účast na veřejném zasedání a v 19:20 hod. 7.
veřejné zasedání zastupitelstva ukončil.
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Přílohy zápisu č.:
1.

Prezenční listina

2.

Stanovy svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras

3.

vyúčtování akce Vodní zdroj Bukovinka Černý les

4.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení pověřence

6.

Rozpočtové opatření č. 4/2019

7.

Rozpočtové opatření č. 5/2019

8.

Zřizovací listiny Obecní knihovny v Bukovině organizační složky obce

9.

Nabídka financování projektu „přístavba dvou odborných učeben se zázemím“

10.

Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi Mgr. Veronikou Bílkovou a obcí Bukovina

11.

Zpráva o školním roku 2018/2019

Zapisovatel:
V Bukovině dne 23. 9. 2019, Ing. Libuše Sehnalová

_____________________

Ověřovatelé:
Mgr. Jana Havelková

_____________________

Miloš Odehnal

_____________________

______________________________
Aleš Pokorný
místostarosta obce Bukovina

______________________________
Luboš Janda
starosta obce Bukovina
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