Z 19. řádného zasedání dne 09.06.2020
1 – 19 - 2020
ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

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

t)
u)
v)

jednohlasně návrh programu 19. zasedání ZO Bukovany dne 09.06. 2020.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Bláhová Ivana, Mgr. Csorbová Andrea.
jednohlasně zápis ze 18. Zasedání ZO Bukovany dne 05. 05. 2020 .
jednohlasně rozpočtové opatření č. 7/2020 .
jednohlasně udělení souhlasu s celoročním hospodařením obce a schvaluje
závěrečný účet obce spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření obce 2019 bez
výhrad.
jednohlasně účetní závěrku obce za rok 2019.
jednohlasně pololetní odměny pro nečleny ZO Bukovany.
jednohlasně dohody o provedení práce pro členy jednotky SDH za I. pol. 2020.
jednohlasně dohodu o provedení práce pro p. Pauluse Z. starostu jednotky SDH za
I.pol.2020 ve výši 1 764,- Kč.
jednohlasně dodatek č.1 vícepráce ke SOD č. 004/2020 oprava odvodnění domu čp.
79 s f. Brousil J. Habartov ve výši 57 651,- Kč bez DPH (přenesená daňová
povinnost).
jednohlasně SOD s f. Plyncentrum s.r.o., H. Pochlovice na spalinové cesty budovy OÚ
Bukovany ve výši 24 789,- Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost)
jednohlasně SOD č.145/2020 s f. ŠU-STR Cheb na „ Oprava WC a bezbariérový
provoz ObÚ Bukovany“ v celkové výši 220 264,17 Kč bez DPH.(přenesená daňová
povinnost).
jednohlasně pronájem obecního bytu 104/1 (1+0) p. Štumfol Libor od 01.07.2020 dle
podmínek obce.
jednohlasně pronájem obecního bytu 100/10 (2+1) p. Šindelář Matěj od 01.07.2020
dle podmínek obce.
Pro:8 /proti:0 /zdržel se : 1/ schvaluje pronájem obecního bytu 109/2 (2+1) p. Šviřák
Bohumil od 01.07.2020 dle podmínek obce.
jednohlasně pronájem obecního bytu 113/2 (2+1) p. Matúš Petr od 01.07.2020 dle
podmínek obce.
jednohlasně pořízení 35 ks domácích kompostérů pro občany obce RD z dotace OPŽP
s 15% spoluúčastí obce ve spolupráci s MAS Kraslicko jako žadatel obce.
jednohlasně zveřejnění záměrů na pronájem obecních bytů čp. 108/12, 110/7, 79/1b,
79/3.
jednohlasně pronájem nebytového prostoru Kulturního domu s restaurací čp. 142 na
parc.č.86/7 o výměře 293m2 na k.ú. Bukovany u Sokolova, Pavlovi Paloušovi dle podmínek
obce. Nájemné činí 5 000,-Kč/měsíčně. Náklady na topení hradí pronajímatel.
schvaluje vyvěšení záměru na pronájem parcely čísla 213 (798 m2) v k. ú. Bukovany
jednohlasně autorský dozor f. PROFI PARK Tomáš Tlamka , Chlum sv. Máří na projekt „
Revitalizace zeleně Bukovan – II. Etapa“ za cenu 12 100,-Kč s DPH.
jednohlasně TDI f. Jan Peřina Chodov na projekt „ Revitalizace zeleně Bukovan – II.
Etapa“ za cenu 18 150,- Kč s DPH.

2 – 19 - 2020
ZO neschvaluje:
a) Pro:2 /proti:5 /zdržel se:2 / neschvaluje prodej parcely čísla 213 (798 m2) v k.ú.Bukovany.
b) Pro:2 /proti:5 /zdržel se:2 / neschvaluje prodej parcely čísla 171 (222m2), 175/1 (69 m2),
170/1 (148 m2) v k.ú. Bukovany

3 – 19 - 2020
ZO ukládá :

4 – 19 - 2020
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 18. zasedání ZO Bukovany dne 05. 05. 2020.
b) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. ŠU-STR Cheb na „Oprava WC a
bezbariérový provoz ObÚ Bukovany) v celkové výši 220 264,17 Kč bez
DPH.(přenesená daňová povinnost) .
c) projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc květen
2020.
d) pověřuje starostu obce Miroslava Stropka k podepsání nájemní smlouvy nebytového
prostoru Kulturního domu s restaurací čp. 142 na parc.č.86/7 o výměře 293m2
zastavěné plochy na k. ú. Bukovany u Sokolova manželům Pavlovi a Veronice
Paloušovým .
e) projednalo a odkládá se na příští ZO konané 11.08.2020 odpuštění poplatku z prodlení
na čp.113 manželům Steidlovým.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Blhová Ivana

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

