Z 17. řádného zasedání dne 10.03.2020
1 – 17 - 2020

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

h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

jednohlasně návrh programu 17. zasedání ZO Bukovany dne 10.03. 2020.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Biernát L., Mgr. Csorbová A.
jednohlasně zápis ze 16. Zasedání ZO Bukovany dne 11. 02. 2020 .
jednohlasně rozpočtové opatření 2/2020 , 3/2020 a 4/2020 .
jednohlasně roční závěrky MŠ a ZŠ Bukovany za rok 2019.
jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovany za rok 2019
tento výsledek je nulový.
Jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Bukovany za rok 2019
v částce 29 084,70 Kč na fond odměn: 11 634,- Kč a rezervní fond: 17 450,70
Kč.
jednohlasně úpravu odpisového plánu na rok 2020 MŠ Bukovany ve výši 35 766,- tis.Kč.
jednohlasně úpravu odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Bukovany ve výši 68 177,- tis.Kč
Jednohlasně inventarizační zprávu o provedené inventarizaci hospodářských
prostředků k 31. 12. 2019 vedeních v účetní a operativní evidenci v zařízeních a
organizacích obce Bukovany.
Jednohlasně návrh na odpis – vyřazení dluhů VHČ z evidence za období 1993 – 2003
v celkové výši 502 386,- Kč.
Jednohlasně pokračovat v součinnosti s advokátní kanceláří Šendera & Čihák o
vymáhání pohledávek pro období 2004 – 2019 a dále.
Jednohlasně navýšení poplatku nájemného v obecních bytech o 4,- Kč a měsíc tj. o 20%
s platností 01.01. 2021.
Jednohlasně firmu Zahradní a parková spol. s.r.o. M. Lázně na akci „Revitalizace zeleně
Bukovan – II. etapa“ dle výběrového řízení ve výši 559 194,20 Kč bez DPH .
Jednohlasně TDI na akci „Revitelizace zeleně Bukovan – II.etapa, p. Peřina Jan - Chodov
Jednohlasně přidělení obecního bytu na č. p.79/6 od 01. 04.2020 dle podmínek obce a
složení kauce panu Kočímu Jiřímu .
Jednohlasně prodej pozemku par. č. 195/1 (73 m2) – zahrada panu Reinhardovi
Bilopotockému Bukovany č. p. 125, dle směrnice obce za cenu 40,-Kč tj. za 2920,- Kč.
Jednohlasně vyvěšení záměru obce na prodej pozemku (zahrada) p. č. 230/11 (63 m2)
za cenu 40,- Kč/m2 dle směrnice obce.
Jednohlasně přidělení výtěžku z Tříkrálové sbírky 2019 v obci Bukovany pro paní Blanku
Sukovatou v zastoupení opatrovníka Václava Sukovatého ve výši 5614,- Kč.

2 – 17 - 2020

ZO neschvaluje:

3 – 17 - 2020
ZO ukládá :

4 – 17 - 2020
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 16. zasedání ZO Bukovany dne 11. 02. 2020.
b) Projednalo rozbory hospodaření za 4Q/2019 – Obce, ZŠ a MŠ Bukovany.
c) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Zahradní a parková spol. s.r.o. M. Lázně na
akci „Revitalizace zeleně Bukovan – II. etapa.
d) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc únor 2020.
e) Pověřuje starostu a právníka obce k podepsání kupní smlouvy na par. č. 195/1 v k. ú.
Bukovany a vložení na Katastrální úřad v Sokolově.
f) Projednalo petici na výstavbu multifunkčního skateparku v areálu školního hřiště.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Biernát Ladislav

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

