Z 5. řádného zasedání dne 13.3.2019
1 – 5 - 2019
ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

jednohlasně návrh programu 5. zasedání ZO Bukovany dne 13. 03. 2019
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Kohárová M. Mgr. Csorbová A.
jednohlasně zápis ze 4. Zasedání ZO Bukovany dne 13.02.2019 .
jednohlasně rozpočtová opatření č.2/2019.
Jednohlasně inventarizační správu o provedené inventarizaci hospodářských
prostředků k 31. 12. 2018 vedeních v účetních a operativní evidenci
v zařízeních a organizacích obce Bukovany .
f) Jednohlasně účetní závěrky za rok 2018 MŠ a ZŠ Bukovany
g) jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovany za rok 2018
v částce 51 004,78 tis. Kč na fond odměn: 30 tis. Kč a rezervní fond:
21 004,78 Kč.
h) jednohlasně umoření ztráty „- 43 761,12 Kč“ z poskytnuté dotace 3/2019
i) jednohlasně oznámení na pronájem obecního bytu na čp.140/7 .
j) Jednohlasně finanční příspěvek na turnaj v kulečníku ve výši 3 000 Kč.
ch) jednohlasně žádost o pronájem nebytového prostoru KD Bukovany
dle smlouvy obce bez kuchyně.
k) jednohlasně fotografa na sraz obcí Bukovan

2 – 5- 2019
ZO neschvaluje:
3 – 5 - 2019
ZO ukládá:
4 – 5 - 2019
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje

a) Kontrolu usnesení ze 4. zasedání ZO Bukovany dne 13.02 2019 byly splněny
b) Projednalo rozbory hospodaření za 4Q/2018- Obce, ZŠ a MŠ Bukovany
c) projednalo nabídky : č.1 f. Jaroslav Brousil ve výši 177 143,72 Kč
: č.2 f. Jiří Vlach
ve výši 182 486,65 Kč
na opravu chodníku na p. c.92/35 na odkládá na příští ZO Bukovany
konané 17.04.2019 a nepověřuje starostu obce k sepsání smlouvy.
d) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc únor 2019
e) Projednalo nabídku společnosti Dražbyprost na nákup a prodej veřejnou dražbou.

f)

Projednalo žádost o výstavbu skateparku na bývalé bikrosové dráze.

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Kohárová Martina

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

