Z 1. řádného zasedání dne 20.11. 2018
1 – 1 - 2018
ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

jednohlasně návrh programu 1. zasedání ZO Bukovany dne 20.11.2018
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Mgr.Hanušová L.. a Šedivec L.
jednohlasně zápis z ustanovujícího ZO Bukovany ze dne 30.10.2018 .
jednohlasně střednědobý výhled rozpočtu na 2021.
jednohlasně složení inventarizačních komisí.
jednohlasně ukončení nájmu nebytových prostor k 31.12.2018.
jednohlasně převod příspěvku částky 200 tis.Kč z neinvestičního na příspěvek
investiční.
h) jednohlasně navýšení investičního příspěvku o 50 tis.Kč .
i) jednohlasně rozpočtová opatření č.7/2018
j) jednohlasně složení členů komisí při ZO Bukovany na volební období 2018 -2022
k) jednohlasně delegáta na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.,
a VSMOS dne 14. 12. 2018 p. Stropka Miroslava jako náhradníka p. Severa Martin.
l) ZO schvaluje jednohlasně pololetní odměny pro členy SDH Bukovany.
m) jednohlasně dohodu o provedení práce pro p. Pauluse Z. ve výši 1 764,- Kč jako
starostovi JSDH Bukovany.
n) jednohlasně dny pro konání svateb v obci Bukovany na všechny soboty mimo
státní svátky.
o) projednalo uvolnění obecních bytů a schvaluje jednohlasně vyvěšení
oznámení na pronájem obecních bytů .
p) jednohlasně podání žádosti z MMRČR na projekty Zdravotní středisko a pošty.
q) projednalo žádost o dotaci na zateplení MŠ Bukovany a schvaluje jednohlasně
podání žádosti o dotaci na zateplení MŠ Bukovany .
r) projednalo a jednohlasně schvaluje zprávu o uplatnění ÚP Bukovany .

2 – 1- 2018
ZO neschvaluje:
a) neschvaluje jednohlasně zpracování Plánu rozvoje sportu dle z.230/2016 Sb
.

3 – 1 - 2018
ZO ukládá:
ZO ukládá starostovi, aby za obec jako za společníka SV s.r.o. a VSMOS na tomto
jednání valné hromady kladně rozhodl v předložených návrzích.

4 – 1 - 2018
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje

a)
b)
c)
d)

Kontrolu usnesení ze 43.zasedání ZO Bukovany dne 5.9.2018 byly splněny
projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2019 .
projednalo rozbory hospodaření za 3/Q – Obec Bukovany, ZŠ a MŠ Bukovany
pověřuje starostu k odsouhlasení nezbytných rozpočtových opatření na období 12/2018
až 1/2019
e) projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o.,Policie ČR
Habartov za říjen 2018.
f) projednalo Jednací řád zastupitelstva obce Bukovany pro volební období
2018-2022 .
g) projednalo Etický kodex zastupitele obce Bukovany pro volební období
2018-2022 .
h) projednalo nabídky na pronájem a provozování KD Bukovany a akcí
v KD pro 12/2018 - 2019
i) projednalo zprávy o ukončení projektů“Školní hřiště „ a „Oprava komunikace čp.62-75“

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr.Hanušová Lenka

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Šedivec Ladislav

