Z 33. řádného zasedání dne 08.09.2021
1 – 33 - 2021

ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

jednohlasně návrh programu 33. zasedání ZO Bukovany dne 08.09. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Mgr. Csorbová Andrea, šedivec Ladislav.
jednohlasně zápis z 32. Zasedání ZO Bukovany dne 11.08 .2021.
jednohlasně rozpočtové opatření č.9/ 2021.
jednohlasně příkazní smlouvu s p. Václavem Petrášem na TDI a KOO BOZP - stavební
úpravy obvodového pláště – MŠ Bukovany čp. 145 za cenu TDI – 18 150,- Kč s DPH a
KOO BOZP za cenu 6 050,-Kč s DPH celková cena je za 24 200,-Kč s DPH.
f) Jednohlasně odkoupení podílu čp. 89/12 (2+1) od f. M&M reality Sokolov za cenu 419 500,Kč.
g) jednohlasně finanční příspěvek pro Vojtíška Kubína 2000,- Kč.
h) Pro :5 /proti :0/ zdržel se :1/ žádost na výměnu obecního bytu z čp. 109/1 na čp.
79/1B p. Jaroslavu Urbanovi dle podmínek obce.
Ch) Jednohlasně žádost o přidělení chráněného bytu na čp.145/Q9 p. Josefu Lahvičkovi
dle podmínek obce od 01.10.2021.
i) Jednohlasně žádost o přidělení chráněného bytu na čp.145/P8 p. Václavu Lochnerovi
dle podmínek obce od 01.10.2021.
j) Jednohlasně smlouvu o bezúplatném převodu majetku ČR-HZSKK- Spojovací a
komunikační technika.

2 – 33 - 2021

ZO neschvaluje
a) Neschvaluje Pro :2/ proti :5/ zdržel se 0/ vstoupení obce do Mikroregionu Sokolov –
východ.
3 –33- 2021
ZO ukládá :
a) Ukládá starostovi obce podepsat příkazní smlouvu s Ing. Václavem Petrášem na TDI a
KOO BOZP – stavební úpravy obvodového pláště – MŠ Bukovany čp. 145 v celkové
částce 24 200,- Kč s DPH.

4 – 33 - 2021

ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)

Kontrolu usnesení ze 32. zasedání ZO Bukovany dne 11.08.2021.Všechny body byly splněny.
Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc srpen.
Projednalo cenovou nabídku na stavební úpravy budovy „Výměníkové budova Bukovany“.
Pověřuje starostu obce k podpisu rezervační a kupní smlouvu s f. M&M realit Sokolov.
Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc srpen
2021.
f) Projednalo cenovou nabídku na výměnu dveří chráněného bytu čp.145/1 a
odkládá na příští ZO.
g) Bere na vědomí oznámení MuDr. Zuzany Michálkové na ukončení zdravotních
služeb – dětského pediatra v obci Bukovany k 31.12.2021.
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