Z 25. řádného zasedání dne 15.12.2020
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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 25. zasedání ZO Bukovany dne 15.12. 2020.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Paulus Z, Šedivec L.
jednohlasně zápis ze 24. Zasedání ZO Bukovany dne 16.11. 2020 .
jednohlasně rozpočtové opatření č. 13/2020.
jednohlasně starostu obce k nezbytným rozpočtovým opatřením na období 12/2020
a 1/2021 .
jednohlasně rozpočet na rok 2021
jednohlasně střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023.
Jednohlasně finanční neinvestiční příspěvek pro MŠ Bukovany ve výši 1 450 mil. Kč na
rok 2021 a finanční neinvestiční příspěvek pro ZŠ Bukovany ve výši 2 700mil. Kč na
rok 2021.
Jednohlasně finanční investiční příspěvek na výměnu oken v tělocvičně ZŠ Bukovany
v celkové výši 750 tis .Kč .
Jednohlasně rozpočet pro MŠ a ZŠ Bukovany na rok 2021.
Jednohlasně střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 . 2023 pro MŠ a ZŠ Bukovany.
Jednohlasně dodavatele f. Brousil Jaroslav, na výměnu oken v tělocvičně ZŠ Bukovany
za cenu : 649 039,16 Kč s DPH.
Jednohlasně návrh nové smlouvy o ostraze majetku a osob s f. ATON Security s.r.o.
na dobu určitou do 31. 12. 2021 a výpovědní lhůtou 3 měsíců a variantou B..
Jednohlasně žádost o pokácení 3 stromů (duby) odbornou firmou na par.č. 155 u RD
čp.41.
Jednohlasně přemístění kontejnerů na komunální a třídění odpad u RD čp.41.
Jednohlasně veřejnoprávní smlouvu o nákupu a zpracování knihovních fondů
pořízených z prostředků provozovatele knihovny obce a jejich distribuce v roce 2021
za cenu 5 000,.Kč.
Jednohlasně převod do investičního fondu ZŠ Bukovany částku 50 000,- Kč na
dofinancování nového kotle pro ŠJ Bukovany.
Jednohlasně odpisový plán ZŠ Bukovany na rok 2020 – úprava.
Jednohlasně cenu odpadu na rok 2021 ve výši 600 kč/os.
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ZO neschvaluje:
a) Neschvaluje nabídku IV – Nakladatelství s.r.o. – „Bezpečně na silnicích“ pro děti ve
variantě ¼ strany za cenu 9 559,- Kč s DPH.
b) Neschvaluje podání výpovědi dohodou z nebytového prostoru KD Bukovany výpověd bude
dle podepsané platné smlouvy dvouměsíční.
c) Neschvaluje prodej obecního bytu čp. 140/10 (1+1)
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ZO ukládá :
a) Starostovi obce zajistit SD ( p. Petráš ) TD a SOD ( Zteiskar ) na výměnu oken v tělocvičně ZŠ
s f. Brousil Jaroslav.
b) Místostarostovi vydat rozhodnutí na pokácení 3 stromů (duby) na pozemku par.č. 155 a RD
čp.41.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 24. zasedání ZO Bukovany dne 16. 11. 2020 všechny body byly splněny.
b) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Brousil Jaroslav na výměnu oken v tělocvičně ZŠ
Bukovany za cenu : 649 039,16 Kč s DPH.
c) projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o., za měsíc listopad
2020.
d) Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s f. ATON Security s.r.o. na dobu
určitou do 31. 12. 2021 s výpovědní lhůtou 3 měsíců a variantou B.
e) Bere na vědomí předpokládanou cenu tepla od 1.1.2021 od f. Tebyt Bukovany
s.r.o. cena tepla bez DPH je 533,18,-K4/GJ.
f) Bere na vědomí oznámení MMR ČR o prodloužení doby výstavby RD do
12.12.2022.
g) Pověřuje starostu obce podepsání veřejnoprávní smlouvu o nákupech a
zpracovaní knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny
obce a jejich distribuce s Městskou knihovnou Sokolov za cenu 5 000,-Kč na rok
2021.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Paulus Zdeněk

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Šedivec Ladislav

