Z 31. řádného zasedání dne 08.06.2021

1 – 31 - 2021

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

l)
m)
n)
o)

jednohlasně návrh programu 31. zasedání ZO Bukovany dne 08.06. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Paulus Zdeněk, Mgr. Hanušová Lenka.
jednohlasně zápis z 30. Zasedání ZO Bukovany dne 11.05.2021.
jednohlasně rozpočtové opatření č.6/ 2021.
jednohlasně úpravu odpisového plánu ZŠ Bukovany na rok 2021 na výši 142 200,- Kč.
Jednohlasně pololetní odměny 2021 pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy ZO
Bukovany.
Jednohlasně geometrické zaměření všech obecních pozemků (zahrádek) pro lepší vyčíslení
nájemného pro každého zahrádkáře.
jednohlasně SOD s f. Brousil J. Habartov na opravu chodníku v délce 75 m2 u čp.113114 Bukovany v celkové výši 163 350,- Kč s DPH. (přenesená povinnost).
Jednohlasně dohody o provedení práce pro členy jednotky SDH za 1. pol.2021.
Schvaluje pro 6/pro ti 0/zdržel se 1, dohodu o provedení práce pro p. Pauluse Z.
starostu SDH za 1.pol.2021 ve výši 1764,-Kč.
Jednohlasně pronájem obecního pozemku par.č. 86/1 (20 m2) ostatní plocha panu
Zdeňku Cickovi, Bukovany 138, k podnikatelské činnosti dle směrnice obce od
01.06.2021.
Jednohlasně rozšíření dětského hřiště Bukovany z rozpočtu obce Bukovany v celkové
výši 847 197,72 Kč s DPH.
Jednohlasně f. Tomáš Pikora , Loket na dílo „Očištění fasády obecní budovy čp. 79“ za
cenu 240 tis bez DPH.
jednohlasně finanční příspěvek pro Hospice Sv.Jiří, o.p.s. Cheb ve výši 1000,- Kč
jednohlasně f. MESSOR s.r.o. ,Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň na projektové a inženýrské
práce na „ Rekonstrukci centrálního chodníku -sídliště Bukovany“za cenu 294 030,-Kč s
DPH.

2 – 31 - 2021
ZO neschvaluje

3 –31- 2021
ZO ukládá:
a) ukládá místo starostovy poptat 3 nabídky na geometrické zaměření obecních pozemků
(zahrádek) z důvodu vyčíslení nákladu na zaměření geodetickou firmou.
b) Ukládá sepsat nájemní smlouvu k pronájmu obecního pozemku par.č.86/1 (20 m2)
panu Zdeněku Cickovi, Bukovany 138, k podnikatelské činnosti dle směrnice obce ve
čtvrtletních splátkách.
c) Ukládá sepsat SOD s firmou TEWIKO systems, s.r.o. Kateřinská 791, Stráž nad Nisou,
463 03. Na rozšíření dětského hřiště Bukovany v celkové výši 847 197,72 Kč s DPH.
d) Ukládá starostovi obce podepsat SOD s f. Tomáš Pikora, Loket na dílo „Očištění fasády
obecní budovy čp.79“ za cenu 240 tis. Kč bez DPH.
e) Ukládá starostovi sepsat darovací smlouvu s Hospice Sv. Jiří ,o.p.s. Cheb ve výši 1000,Kč.
f) Ukládá starostovi obce podepsat SOD f. MESSOR s.r.o. , Jana Švermy 11, 432 01,
Kadaň na projektové a inženýrské práce na „ Rekonstrukci centrálního chodníku –
sídliště Bukovany“ za cenu 294 030,-Kč s DPH.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 30. zasedání ZO Bukovany dne 11.05.2021.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc květen.
c) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Brousil J. Habartov na opravu chodníku v délce 75
m2 u čp. 113-114 bukovany v celkové výši 163 350,- Kč s DPH. (přenesená povinnost)..
d) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc květen
2021.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Paulus Zdeněk

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

