Z 28. řádného zasedání dne 10.03.2021

1 – 28 - 2021

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

i)
j)
k)
l)

jednohlasně návrh programu 28. zasedání ZO Bukovany dne 10. 03. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Bláhová Ivana, Mgr. Hanušová Lenka.
jednohlasně zápis z 27. Zasedání ZO Bukovany dne 10. 02 .2021 .
jednohlasně rozpočtové opatření č.2/2021
jednohlasně účetní závěrky za rok 2020 MŠ a ZŠ Bukovany.
Jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovany za rok 2020 v částce 1 584,30 Kč
na převedení do rezervního fondu v celkové částce 1 584,30 Kč.
Jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Bukovany za rok 2020 v částce 164 870,08
Kč na převedení do rezervního fondu v celkové částce 164 870,08 Kč.
Jednohlasně inventarizační zprávu o provedené inventarizaci hospodářských
prostředků k 31. 12. 2020 vedených v účetní a operativní evidenci v zařízeních a
organizacích obce Bukovany.
Jednohlasně návrh na podání žádostí z vyhlášení dotačních titulů za podpory MAS
Sokolovsko pro další volební období.
Jednohlasně cenovou nabídku od f. Jaroslav Brousil, Habartov na opravu fasády a
zateplení části tělocvičny v celkové výši 44 607,07 Kč s DPH.
Jednohlasně zakoupení ochranných sítí na nová okna tělocvičny ZŠ Bukovany od f, Kv.
Řezáč, s.r.o. v celkové výši 22 954,-Kč s DPH.
Jednohlasně navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Bukovany o 100 tis. Kč na opravu a
zateplení části fasády a zakoupení ochranných sítí na nová okna tělocvičny ZŠ
Bukovany.

m) jednohlasně cenovou nabídku na omytí fasády a nátěru na čp. 79 f. Tomáš Pikora, Loket za
cenu cca 300 tis Kč.
n) jednohlasně prodloužení vyvěšení oznámení o volných bytových jednotek chr. bydlení na
č.p.145/ Q9,P8, K3 a 79/3, 106/1. Na dobu do 31 .05.2021.V případě zájmu budou byty
přidělovány průběžně.
o) / Pro:5, proti 0, Zdržel se 2 /finanční příspěvek - dar pro neziskovou org. Zdravotní klaun,
o.p.s. ve výši 3 000,- Kč.

2 – 28 - 2021

ZO neschvaluje

3 – 28 - 2021

ZO ukládá :
a) Ukládá starostovi obce k podpisu SOD f. Jaroslav Brousil, Habartov na opravu a
zateplení fasády na část tělocvičny ZŠ Bukovany v celkové výši 44 607,07 Kč s
DPH.
b) Ukládá starostovi obce sepsat SOD s f. Tomáš Pikora, Loket na omytí fasády a
nátěru na čp. 79 za cenu cca 300 tis Kč.
c) Ukládá starostovi sepsat darovací smlouvu s neziskovou org. Zdravotní klaun,
o.p.s. ve výši 3 000,-Kč.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)

Kontrolu usnesení ze 27. zasedání ZO Bukovany dne 10.02.2021.
Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany.
Projednalo rozbory hospodaření za 4Q/2020 – Obce, ZŠ a MŠ Bukovany .
Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc únor
2021.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Bláhová Ivana

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

