Z 15. řádného zasedání dne 14.01.2020
1 – 15 - 2020

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

jednohlasně návrh programu 15. zasedání ZO Bukovany dne 14. 01. 2020
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p.Paulus Z.,Mgr. Hanušová L.
jednohlasně zápis ze 14. Zasedání ZO Bukovany dne 03.12. 2019 .
jednohlasně rozpočtová opatření č. 1/2020.
jednohlasně veřejnoprávní smlouvu a za provedení servisu a automat.
knihovního systému jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč na rok 2020.
f) jednohlasně měsíční odměny pro neuvolněné členy ZO od 15.01.2020 dle NV
č. 318/2017 Sb.( NOVELA NV 338/2019 Sb.)
Člen ZO – neuvolněný – 1 805,- Kč/měsíc
Předseda výboru , komise ( člen ZO) – 3 611,- Kč/měsíc
Předseda výboru, komise (nečlen ZO) – 1 805,- Kč/měsíc
Členové dalšího výboru , komise /člen ZO/ - 500,- Kč/měsíc
Členové výborů, komisí / nečlenové ZO/- odměna vyplacená pololetně, dle
návrhů předsedů a odsouhlasením ZO.
Náhradníci ZO budou pobírat odměnu ode dne složení slibu.
Souhrn odměn max. tři funkce – kumulace
Předseda výboru, komise + předseda výboru, komise + člen jiného výboru,
komise nebo: Předseda výboru, komise + člen jiného výboru, komise + člen
jiného výboru, komise. Odměna náleží za každou funkci.

g) Jednohlasně dodavatele f. Jaroslav Brousil, Habartov IČ : 18693474 na výměnu oken
v obecním bytě čp. 113/2 dle nabídky JB 4703N v ceně 29 982,80 Kč s DPH.
h) Jednohlasně žádost MŠ Bukovany o fin. příspěvek na dopravu pro kurzy plavání na rok
2020 tj. 10x jízd ve výši 18 000,- Kč vč. DPH.
i) Jednohlasně ukončením nájemní smlouvy z nájmu nebytového prostoru na čp. 142
(Kulturní dům) dohodou k 31 01. 2020 podanou panem Michalíkem Janem dne 02. 01.
2020.
j) Žádost Tělovýchovné Jednoty Baník Bukovany z.s. o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 220 tis. Kč.
k) Veřejnoprávní smlouvu s Tělovýchovnou Jednotou Baník Bukovany z.s. o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce ve výši 220 tis. Kč na rok 2020.
l) Jednohlasně zakoupení lisu na papír dle nabídky od f. rPj servise s.r.o. za cenu 101 172,Kč. bez DPH .

2 – 15 -2020

ZO neschvaluje:
a) neschvaluje jednohlasně propagační brožuru pro obec Bukovany „ Obec Bukovany
v křížovkách“
b) neschvaluje jednohlasně zakoupení fotopasti zn. Bunaty II. generace.

3 – 15 - 2020
ZO ukládá :

4 – 15 - 2020
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 14. zasedání ZO Bukovany dne 03. 12. 2019.
b) Pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s Městskou knihovnou
Sokolov.
c) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Jaroslav Brousil, Habartov IČ : 18693474 na
výměnu oken v obecním bytě čp. 113/2 dle nabídky JB 4703N za cenu 29 982,80 Kč s
DPH.
d) Projednalo cenu tepla pro rok 2020 od Tebyt Bukovany s.r.o. ve výši 586,50 Kč/GJ
včetně DPH.
e) Projednalo návrhy na úpravu směrnice 1/2020 k přidělování obecních bytů (podílů) a
odkládá se na příští ZO 11. 02 2020.
f) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc prosinec 2019.
g) Projednalo nabídky na zakoupení lisu na papír pro údržbu obce Bukovany.
h) Pověřuje místostarostu obce objednávkou na pořízení lisu na papír pro údržbu obce
Bukovany.
i) Projednalo opravu povrchu spoj. chodníku u čp. 95-96.
j) Pověřuje místostarostu o předložení cenové nabídky na opravu povrchu spoj. Chodníku
u čp. 95-96.
k) Projednalo informaci kabelové televize v obci Bukovay na přechod televizního signálu
v novém standartu DVB-T2

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Paulus Zdeněk

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

