Z 11. řádného zasedání dne 10.09.2019
1 – 11 - 2019

ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

jednohlasně návrh programu 11. zasedání ZO Bukovany dne 10.09. 2019
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Šedivec Ladislav, Paulus Zdeněk.
jednohlasně zápis ze 10. Zasedání ZO Bukovany dne 30.07.2019 .
jednohlasně rozpočtová opatření č. 7/2019.
Jednohlasně pověření veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Bukovany k 30.9.2019.
Jednohlasně plán inventur na rok 2019 ve smyslu z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví a
provádějícího předpisu č.270/2010.
Jednohlasně regulaci populace toulavých koček v obci.
Jednohlasně nabídku opravy povrchů obecních komunikací. Etapa II/2009.
Jednohlasně směrnici č.39/2019 o přidělování parkovacích míst v obci Bukovany.
Jednohlasně oznámení o vyvěšení na přidělení obecního bytu na čp. 109/2 (2+1).
Jednohlasně vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů pro lokalitu sídliště Bukovany na čp. 85 – 87, 88 –
90, 91 – 92, 93 – 95, 96 – 98, 99 – 101, 139 – 140, 133 – 138, 127 – 132, 102 -104, 105 107, 108 -110, 111 – 112, 113 – 114, 117 – 118, 119 – 122, 123 – 126, 158 – 158,.
Jednohlasně finanční příspěvek na dopravu ZŠ Bukovany k náštěvě Mattoniho Muzea.
Jednohlasně o navýšení pracovního místa na úklid obce Bukovan pro paní Šolteszová
Aniko od 01.10.2019 na dobu určitou jednoho roku a 3 měsíční zkušební dobou.

2 – 11 - 2019

ZO neschvaluje:
a) Jednohlasně fin. příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.

3 – 11 - 2019

ZO ukládá :
a) Starostovi obce oznámit investice Sokolovské vodárenské s.r.o. na rok 2020 .
b) Starostovi obce uzavřít smlouvu s f. Petr Prokeš – záchranná a odchytová služba pro
zvířata Chodov.
c) Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s f. Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Trstěnice 134, 35301 M. Lázně ve výši 368 365,97.- Kč vč. DPH.

4 – 11 - 2019
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 10.zasedání ZO Bukovany dne 30.07. 2019.
b) Projednalo rozbory hospodaření za 2/Q 2019-Obce Bukovany, ZŠ Bukovany a MŠ
Bukovany.
c) Projednalo vyúčtování srazu obcí Bukovany 2019.
d) Projednalo požadavky obce do plánu investic Sokolovské vodárenské s.r.o. na rok 2020.
e) Projednalo návrh zhotovení plánu rozvoje sportu obce Bukovany a odkládá se.
f) Projednalo nabídku na administraci veřejných zakázek a dotačních managementu f.
AKCIMA a odkládá se.
g) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc červenec a
srpen.
h) Projednalo Strategický plán obce – aktualizace do r. 2030 a odkládá se.
i) Projednalo vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů pro lokalitu sídliště Bukovany na čp. 85 – 87,
88 – 90, 91 – 92, 93 – 95, 96 – 98, 99 – 101, 139 – 140, 133 – 138, 127 – 132, 102 104, 105 -107, 108 -110, 111 – 112, 113 – 114, 117 – 118, 119 – 122, 123 – 126, 158 –
158, .

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany
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Šedivec Ladislav

Ověřovatel
Paulus Zdeněk

