Z 14. řádného zasedání dne 03.12.2019
1 – 14 - 2019

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

,

f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)
m)

jednohlasně návrh programu 14. zasedání ZO Bukovany dne 03. 12. 2019
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Kohárová M,Šedivec Ladislav.
jednohlasně zápis ze 13. Zasedání ZO Bukovany dne 05.11. 2019 .
jednohlasně limit zaměstnanců na rok 2020.
jednohlasně rozpočet obce na rok 2020.
Celkové příjmy
21 405,80 tis.Kč
Financování – přebytek
6 915,20 tis. Kč
Kapitálové výdaje
7 250,00 tis. Kč
Běžné výdaje
20 901,00 tis. Kč
Financování / splátky úvěru
170,00 tis. Kč
Rozpočet je schodkový -krytí přebytkem z minulých let.
Závazné ukazatele jsou paragrafy.
Rozpis rozpočtu v kompetenci – ekonom Závorková Jana
Změna mezi položkami – povolena.
Jednohlasně podání žádosti o dotaci z MMR z programu „Bezbariérovosti v budovách
OÚ.
Jednohlasně firmu ŠU-STR s.r.o. Cheb na akci „Zateplení ObÚ Bukovany „ za cenu
5 145 526,70 Kč bez DPH.
Jednohlasně pana Ing. Václav Petráš Ph.D k technickému dozoru (TDI) +(KOO BOZP) na
stavbu „Zateplení ObÚ Bukovany“ (TDI) za cenu 72 tis. Kč bez DPH + (KOO BOZP) za
cenu 20 tis. Kč bez DPH
Jednohlasně dodatek č.1. smlouvy o nájmu tepelných zařízení s f. Tebyt s.r.o.
Bukovany od 01 .01 .2020 na 5 let.
Jednohlasně finanční neinvestiční příspěvek pro MŠ Bukovany ve výši 1 350 mil. Kč na
rok 2020 a finanční neinvestiční příspěvek pro ZŠ Bukovany ve výši 2 700 mil Kč na rok
2020.
Jednohlasně žádost o podání dotace z OPŽP na akci „ Revitalizace zeleně Bukovany – II:
etapa“.
Jednohlasně příkazní smlouvu s Ing. Evou Třískovou - administrátorkou žádosti o
dotaci z OPŽP na akci „ Revitalizace zeleně Bukovan – II. etapa“ pro rok 2020 .
Jednohlasně oznámení na pronájem obecního bytu na čp. 79/6 (2+1).

2 – 14 - 2019
ZO neschvaluje:

3 – 14 - 2019

ZO ukládá :

4 – 14 - 2019
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 13. zasedání ZO Bukovany dne 05. 11. 2019.
b) Pověřuje starostu obce k nezbytním rozpočtovým opatřením na období 12/2019 až
1/2020.
c) Pověřuje starostu obce Miroslava Stropka k podpisu SOD s f. ŠU –STR s.r.o. Cheb na
akci „Zateplení ObÚ Bukovany „ za cenu 5 145 526,70 Kč bez DPH.
d) Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy (TDI) + (KOO BOZP) s f. Ing. Václav Petráš
Ph.D. na stavbu „ Zateplení ObÚ Bukovany“ (TDI) za cenu 72 tis. Kč bez DPH + (KOO
BOZP) za cenu 20 tis. Kč bez DPH.
e) Pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1. smlouvy s f. Tebyt s.r.o.Bukovany
f) Projednalo žádost o fin. příspěvek na dopravu pro kurz plavání ve výši 20 000 Kč na rok
2020 pro MŠ Bukovany a odkládá se na 1/2020.
g) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc listopad 2019.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Kohárová Martina

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Šedivec Ladislav

