Z 8. řádného zasedání dne 04.06.2019
1 – 8 - 2019

ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

jednohlasně návrh programu 8. zasedání ZO Bukovany dne 04.06. 2019
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Mgr. Hanušová L. Mgr. Csorbová A.
jednohlasně zápis ze 7. Zasedání ZO Bukovany dne 14.05..2019 .
jednohlasně rozpočtová opatření č.5/2019.
jednohlasně pololetní odměny pro nečleny zastupitelstva ve výborech a
komisích při ZO
f) Jednohlasně pololetní odměny pro členy SDH Bukovany dle předloženích
návrhů předsedy JSDH Bukovany.
g) jednohlasně dohodu o provedení práce pro p. Pauluse Z. ve výši 1 764 Kč.
h) jednohlasně cenovou nabídku na opravy výtluků a dalších poruch asfaltových ploch
na místních komunikacích.
ch) jednohlasně 1.etapu opravy povrch asfaltových ploch č.2 označenou lokalitu
obce Bukovany“ Parkoviště u paneláků a překopy“ ve výši 269 769,50 Kč vč. DPH.
i) Jednohlasně provozní řád víceúčelového školního hřiště ZŠ Bukovany.
j) Schvaluje základní variantu v částce 25 000 Kč,/ 300 Kč měsíčně technická
podpora.
k) Jednohlasně opravy podlahy a žaluzií na budově Pošty Partner.
l) Jednohlasně zadání projektu na kompletní opravu místní komunikace části od
ŠJ až po hlavní silnici.
m) Jednohlasně pořízení tašek na třídění odpad v počtu 100 ks TYP 20 litrů a 100
ks TYP 40 litrů za poplatek 20 Kč pro bytovou jednotku.
n) Jednohlasně místostarostu Martina Severu k oddávaní svateb a vítání občánků
obce.
o) Jednohlasně obsazení pracovního místa na údržbu obce Bukovan od
01.07.2019
p) Jednohlasně odstoupení ze školní komise p.Šedivce Ladislava ,školní komise
bude dvoučlenná.
q) Jednohlasně převod finanční částky 120 000 Kč z rezervního na investiční fond
k pořízení konvektomatu do kuchyně MŠ Bukovany .
r) Jednohlasně podání žádosti o „Opatření obecné povahy v obci“ na
bezdoplatkovou zónu .

2 – 8- 2019
ZO neschvaluje:
a) neschvaluje cenový návrh na inzerci Deníku 5+2

3 – 8 - 2019
ZO ukládá :
a) Starostovi obce sepsání smlouvy SOD s f. Opravy a údržby komunikací s.r.o. ve výši
269 769,50 Kč vč. DPH.
b) Starostovy obce podání žádosti o „Opatření obecné povahy v obci“, na
bezdoplatkovou zónu.

4 – 8 - 2019
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)

Kontrolu usnesení ze 7.zasedání ZO Bukovany dne 14.05. 2019.
Projednalo návrh na správce víceúčelového školního hřiště ZŠ Bukovany.
Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc Květen 2019
Projednalo zprávy o činnosti bytové komise.
Projednalo možnost o podání žádosti na bezdoplatkovou zónu.

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

