Z 29. řádného zasedání dne 13.04.2021
1 – 29 - 2021

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

jednohlasně návrh programu 29. zasedání ZO Bukovany dne 13. 04. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Biernát Ladislav, Šedivec Ladislav .
jednohlasně zápis z 28. Zasedání ZO Bukovany dne 10. 03 .2021 .
jednohlasně rozpočtové opatření č.3 a č.4 / 2021
jednohlasně uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schválilo závěreční účet obce
spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Jednohlasně účetní závěrku za rok 2020.
Jednohlasně smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net Služby s.r.o.
Jednohlasně pronájem obecního bytu čp. 106/1 (1+0) p. Dlouhý Ladislav od
01.05.2021 dle podmínek obce.
Jednohlasně pronájem obecního bytu čp. 145/K3 (1+KK) p. Jelínková Soňa od
01.05.2021 dle podmínek obce.
/ Pro:8, proti 0, Zdržel se 1 /finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z. s. Praha ve výši 2 000,- Kč.

2 – 29 - 2021
ZO neschvaluje
a) Neschvaluje prezentace f, Clear k investování municipalit obce.
b) Neschvaluje odkup zahradního traktůrku k údržbě obce od p. Kurtina L.

3 – 29 - 2021

ZO ukládá :
a) Ukládá vyhlásit výběrové řízení na další projektanty k akci „Rekonstrukce
centrálního chodníku Bukovany“ ve spolupráci s f. Akcima – Ing. Zteizkar P.
b) Ukládá starostovi sepsat darovací smlouvu s Linkou bezpečí, z.s. Praha ve výši
2 000,-Kč.
c) Ukládá vyhlásit záměr na pronájem nebytového prostoru na čp. 156 dle podmínek
obce Bukovany.

4 – 29 - 2021

ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 28. zasedání ZO Bukovany dne 10.03.2021.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany.
c) Projednalo ocenění pozemků od SU právní nástupce a.s. Sokolov. Celková výše oceněních
pozemků dle ocenění je 862 320,- Kč Cena za zpracování posudků p. Ing. Ožanové G.je 5 300
Kč.
d) Projednalo cenovou nabídku na projekčních prací ů Rekonstrukce centrálního chodníku
Bukovany“ od . DPT projekty Ostrov spol. s.r.o. Celková cena za geodetické zaměření ,
projekční práce a inženýrskou činnost je 309 760,- Kč vč. DPH.
e) Projednalo nabídku projekčních prací „Stavební úpravy ŠJ Bukovany“ od f. Centra stav s.r.o.
Horní Slavkov- Ing. Ledvina L. za cenu 78 650,- Kč s DPH.
f) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc březen
2021.
g) Projednalo žádost na pronájem nebytových prostorů na čp. 156 paní Richterové L.
ke skladovacím účelům.
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