Z 24. řádného zasedání dne 16.11.2020
1 – 24 - 2020

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

jednohlasně návrh programu 24. zasedání ZO Bukovany dne 16.11. 2020.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Biernát L, Mgr. Csorbová A.
jednohlasně zápis ze 23. Zasedání ZO Bukovany dne 13.10. 2020 .
jednohlasně rozpočtové opatření č. 11/2020 a 12/2020.
jednohlasně limit zaměstnanců na rok 2021.
jednohlasně pololetní odměny pro nečleny ZO za II. pol.2020.
Jednohlasně dohody o provedení práce (DPP) pro členy jednotky SDH Bukovany za II.
pol.2020.
Pro 7 / proti 0 / zdržel se 1 / dohodu o provedení práce pro. p. Pauluse Z. starostu
jednotky SDH za II. pol. 2020 ve výši 1 764,- Kč .
Jednohlasně zrušení dotace „ Zateplení MŠ Bukovany“ a „VZT jednotky“ z SFŽP ČR.
Jednohlasně starostu obce Miroslava Stropka delegáta na valnou hromadu
Sokolovské vodárenské s.r.o. a VSMOS dne 11.12.2020.
Jednohlasně prominutí nájemného z nebytových prostorů KD Bukovany po dobu
nařízení vlády.

2 – 24 - 2020
ZO neschvaluje:

3 – 24 - 2020
ZO ukládá :
a) Starostovi obce , aby za obec jako společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodoval.

4 – 24 - 2020
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kontrolu usnesení ze 23. zasedání ZO Bukovany dne 13. 10. 2020 všechny body byly splněny.
Projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023.
Projednalo návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2021.
Projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 MŠ a ZŠ..
Projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ a ZŠ Bukovany na rok 2022 - 2023.
Projednalo rozbory hospodaření za 3Q/2020 – Obce, ZŠ a MŠ Bukovany.
projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc říjen
2020.
h) Projednalo úpravy snížení hodin v původní uzavřené smlouvě s Aton Security na
rok 2021.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Biernát Ladislav

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

