Z 34. řádného zasedání dne 06.10.2021
1 – 34 - 2021

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

jednohlasně návrh programu 34. zasedání ZO Bukovany dne 06.10. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Mgr. Hanušová Lenka, Biernát Ladislav.
jednohlasně zápis z 33. Zasedání ZO Bukovany dne 08.09 .2021.
jednohlasně rozpočtové opatření č.10/ 2021.
jednohlasně plán inventur k 31.12.2021 ve smyslu z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
jednohlasně inventarizačních komisí k 31.12.2021 a změnu člena v likvidační komisi nový
člen p. Leško Jindřich.
g) Jednohlasně oznámení a pověření k veřejnoprávní kontrole příspěvkových organizací
MŠ a ZŠ Bukovany k 30.09.2021.
h) jednohlasně investiční příspěvek pro MŠ Bukovany na rekonstrukci terasy a herní
plochy ve výši 200 000,- Kč.
Ch) Jednohlasně výměnu dveří u chráněného bytu MŠ Bukovany na čp. 145/I1 f. Brousil
Jaroslav ve výši 31 355,90 Kč s DPH.
i) Jednohlasně cenovou nabídku od f. Recys-Mach s.r.o. na přeložení dešťové vpusti na
křižovatce u čp. 67 v celkové výši 60 208,38 Kč s DPH.
j) Jednohlasně darovací smlouvu k převodu pozemků od Karlovarského kraje obci
Bukovany.
k) Jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem pozemku par. č. 126 (130m2) zahrada.

2 – 34 - 2021

ZO neschvaluje
a) Jednohlasně žádost na odkoupení obecního pozemku par.č. 213 a část par.č.216/1

3 –34- 2021
ZO ukládá :
a) Ukládá vyvěšení záměru na výměnu bytu na čp. 79/*3*.
b) Ukládá místostarostovi o vytýčení pozemku par. č.244/19 Geodetickou firmou.
c) Ukládá vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku par. č. 244/19
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)

Kontrolu usnesení ze 33. zasedání ZO Bukovany dne 08.09.2021.Všechny body byly splněny.
Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc září.
Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc září 2021.
Odkládá žádost na výměnu bytu na čp. 79/*3*.
Odkládá žádost na odkoupení obecního pozemku par.č,244/19 – Dulovec M.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Biernát Ladislav

