Z 32. řádného zasedání dne 11.08.2021
1 – 32 - 2021
ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

jednohlasně návrh programu 32. zasedání ZO Bukovany dne 11.08. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Bláhová Ivana, Kohárová Martina.
jednohlasně zápis z 31. Zasedání ZO Bukovany dne 08.06 .2021.
jednohlasně rozpočtové opatření č.7 a 8/ 2021.
jednohlasně veřejnoprávní smlouvu na návratnou finanční výpomoc pro občany
Bukovan u Sokolova.
Jednohlasně geometrické zaměření všech obecních pozemků (zahrádek) pro lepší vyčíslení
nájemného pro každého zahrádkáře od f. GEODETICKÉ SLUŽBY LANDL za celkovou
cenu :96 800,- Kč vč.DPH
jednohlasně SOD s f. ŠU-STR s.r.o.Cheb na akci „Stavební úpravy části obvodového
pláště – MŠ Bukovany“ vybranou výběrovou komisí obce za cenu 2 553 100,- Kč vč.
DPH.
Jednohlasně prodloužení stavebního řízení na akci MŠ- chráněné bydlení budovy „ BC“.
Jednohlasně přidělení výtěžku „Tříkrálové sbírky 2021“ pro Klub důchodců Bukovany.

2 – 32 - 2021
ZO neschvaluje

a) neschvaluje jednohlasně cenovou nabídku na zpracování Plánu rozvoje obce Bukovany f.
Centrum evropského projektování a.s. Hradec Králové za cenu 15 730,- Kč s DPH.
b) Neschvaluje jednohlasně odkoupení obecního pozemku par.č.198 (175 m2).
c) Neschvaluje žádost o přidělení chráněného bytu MŠ čp.145 panu Josefu Praženkovi.

3 –32- 2021
ZO ukládá :
a) Ukládá starostovi obce sepsat SOD na geometrické zaměření všech pozemků (zahrádek)
od f. GEODETICKÉ SLUŽBY LANDL za celkovou cenu :96 800,- Kč.vč. DPH
b) Ukládá starostovi obce sepsat SOD s f. ŠU-STR s.r.o. Cheb na akci „Stavební úpravy
části obvodového pláště – MŠ Bukovany“ vybranou výběrovou komisí obce za cenu
2 553 100,- Kč vč. DPH.

c) Ukládá starostovi obce vypsat výběrové řízení na zpracování projektu „Oprava
chodníku Bukovany – III. Etapa“.

4 – 32 - 2021

ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 31. zasedání ZO Bukovany dne 08.06.2021.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc červena
červenec.
c) Projednalo rozbory hospodaření za 2/Q 2021 Obce Bukovany,ZŠ Bukovany a MŠ Bukovany.
d) Projednalo předloženou nabídku na zpracování projektu f. MESSOR s.r.o. Kadaň „Oprava
chodníku Bukovany – III. Etapa“.
e) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc červenec
2021.
f) Projednalo návrh na vstup obce do Mikroregionu Sokolov-východ.
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