Z 12. řádného zasedání dne 08.10.2019
1 – 12 - 2019

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

i)
j)

k)
l)
m)

n)

o)
p)
q)

jednohlasně návrh programu 12. zasedání ZO Bukovany dne 08.10. 2019
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Biernát Ladislav, Mgr. Hanušová Lenka.
jednohlasně zápis ze 11. Zasedání ZO Bukovany dne 10.09.2019 .
jednohlasně revokaci ze dne 10. 09. 2019 us. č. 1-11-2019/m/
jednohlasně rozpočtová opatření č. 8/2019.
Jednohlasně převod fin. prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši
250 tis. Kč. MŠ Bukovany.
Jednohlasně nabídku na administraci veřejných zakázek a dotačního managementu f.
AB - AKCIMA.
Jednohlasně nabídku aktualizace Strategického rozvojového plánu do roku 2030, f.
Planco group s.r.o. zas. jednatelem Ing. Petrem Šikou včetně zhotovení plánu rozvoje
sportu obce Bukovany.
Jednohlasně nabídku na spolupráci s p. Ďurkovským na řešení situace s výskytem
divokých prasat v obci Bukovany.
Jednohlasně zápis do knihy Karlovarský kraj, měst a obce od f. Proxima spol. s.r.o.
Praha. Prezentace strany 1/3 za 0,- Kč bez DPH a zakoupení 2 ks. Publikací za cenu 660,Kč/ks pro obec Bukovany.
Pro 7 / proti 0 / zdržel se 1 / pronájem bytové jednotky na čp. 109/2 (2+1) od
01.11.2019 za podmínek obce a v současném stavu v jakém se nachází..
Jednohlasně koupi nemovitosti spoluvlastnického podílu na čp. 100/10 (2+1) o velikosti
podílu 2865/100000 za cenu kupní 289 000,- Kč.
Jednohlasně zjednodušené podlimitní VŘ na stavební práce akce „ Zateplení objektu
ObÚ Bukovany“ a bezbariérového provozu do 25.12.2019, popřípadě požádat o
prodloužení termínu VŘ u administrátora dotace MMR .
Jednohlasně výběrovou komisi na zjednodušené podlimitní VŘ na stavební práce akce
„Zateplení objektu ObÚ Bukovany“ a bez bariérového provozu ve složení: Biernát L,
Stropek M, Paulus Z, + poradní p. Ing. Zteiskarem P. a náhradníci: Šedivec L, Severa M.
Jednohlasně žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na sportovní
účast ME juniorů v karate pro Dominika Štrose ve výši 5000,- Kč.
Jednohlasně výši nájemného na část nebytového prostoru na čp. 156 (bývalé
kadeřnictví ) ve výši 16 ,- Kč/m2.
Jednohlasně opravu místní komunikace parc.č.206 u čp. 31-33 jednosměrné ulici
v celé šíři cena bude navýšena o cca 60 000,-Kč.bez DPH.
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ZO neschvaluje:

3 – 12 - 2019
ZO ukládá :
a) Starostovi obce uzavření smlouvy s f. AB – AKCINA s.r.o. Velká Hleďsebe, zas.
Jednatelem Ing. Pavlem Zteiskarem na administraci výběrového řízení pro objekt „
Zateplení objektu ObÚ Bukovany“ za cenu 30 250,- Kč vč. DPH.
b) Starostovi obce poslat objednávku a uzavřít smlouvu s f. Planco group s.r.o. zas.
jednatelem Ing. Petrem Šikou za cenu 29 350,-Kč .
c) Starostovi obce uzavřít smlouvu s p. Ďurkovským o spolupráci na řešení situace
s výskytem divokých prasat v obci Bukovany.
d) a zplnomocňuje starostu obce podepsáním kupní smlouvy k nemovitosti na
čp.100/10 (2+1) o velikosti podílu 2865/100000 za cenu 289 000,- Kč.
e) Starostovi obce vyvěsit záměr na pronájem nebytového prostoru na čp 156 (bývalé
kadeřnictví) od 01.11.2019.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 11.zasedání ZO Bukovany dne 10.09. 2019.
b) Projednalo přehled plánovaních investic na rok 2020 - 2022.
c) Projednalo nabídku na administraci veřejných zakázek a dotačních managementu f. AB
- AKCIMA .
d) Projednalo nabídku aktualizace Strategického rozvojového plánu do roku 2030, f.
Planco group s.r.o. zas. jednatelem Ing. Petrem Šikou.
e) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc září.
f) Projednalo nabídku na spolupráci s p. Ďurkovským na řešení situace s výskytem
divokých prasat v obci Bukovany.
g) Projednalo nabídku na zápis do knihy Karlovarský kraj ,měst a obce od f. Proxima
spol. s.r.o. Praha.
h) Projednalo nabídku na koupi nemovitosti spolupodílnického podílu na čp.100/10
(2+1) o velikosti podílu 2865/100000 za cenu kupní 289 000,-Kč.
i) Pověřuje starostu k VŘ.
j) Projednalo pronájem části nebytového prostoru na čp. 156 (bývalé kadeřnictví) o
celkové rozloze 67,37 m2 paní Lence Richterové na vlastní činnost v oboru
kosmetiky.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Biernát Ladislav

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

