Z 35. řádného zasedání dne 09.11.2021
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ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

jednohlasně návrh programu 35. zasedání ZO Bukovany dne 09.11. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Bláhová Ivana, Paulus Zdeněk.
jednohlasně zápis z 34. Zasedání ZO Bukovany dne 06.10.2021.
jednohlasně rozpočtové opatření č.11/ 2021.
jednohlasně pololetní odměny pro nečleny ZO výborů a komisí za II. Pol. 2021 viz
příloha.
f) Jednohlasně dohody o provedení práce (DPP) pro členy jednotky SDH Bukovany za II. Pol.
2021.
g) Pro 7/proti 0/zdržel se 1/ schvaluje dohodu o provedení práce pro p. Pauluse Z. starostu
jednotky SDH za II.pol.2021 ve výši 1 764,- Kč.
h) jednohlasně změnový list č.1- vícepráce „Zateplení MŠ Bukovany“ ve výši 85 628,55 Kč s
DPH.
Ch) Jednohlasně starostu obce Miroslava Stropka delegáta na valnou hromadu
Sokolovské vodárenské s.r.o. a VSMOS dne 10.12.2021.
i) jednohlasně návrh „Strategického rozvojového plánu obce – akční část“.
j) jednohlasně OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní sytém odpadového
hospodářství s účinností od 01.01.2022. Poplatek byl zvýšen na 700 Kč za občana na
rok.
k) Jednohlasně propagace panoramatického náhledu obce na internetové stránky.
l) Pro 7/proti 0/zdržel se 1/ schvaluje prodloužení smlouvy s ATON Security s.r.o. na rok 2022.
m) Pro 7/proti 0/zdržel se 1/ schvaluje financování ATON Security s.r.o. na rok 2022 variantu A.
n) Jednohlasně pronájem obecního pozemku par.č.126 (cca 130m2) zahrádka p. Novák
Miloš dle směrnice obce od 01.01.2022.
o) Jednohlasně žádost o výměnu obecního bytu čp. 79/3- Klička L. dle směrnice obce od
01.12.2021.
p) Jednohlasně odkoupení obecního pozemku par.č. 244/19 (44m2) za cenu 100Kč/m2
celková cena 4 400,-Kč p. Špačková Kamile , Bukovanyčp.140 k stavbě garáže.
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ZO neschvaluje

3 –35- 2021
ZO ukládá :
a) Ukládá mu, aby za obec jako společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodoval.
b) Ukládá sepsat kupní smlouvu k prodeji obecního pozemku par.č. 244/19 (44m2) za cenu
100 Kč/m2 celková cena 4 400,- Kč. P. Špačkové Kamile, Bukovany čp. 140 k stavbě
garáže.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kontrolu usnesení ze 34. zasedání ZO Bukovany dne 06.10.2021.Všechny body byly splněny.
Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc říjen.
Projednalo návrh rozpočtu obce Bukovany na rok 2022.
Projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2024.
Projednalo rozbory hospodaření za 3Q/2021- Obec, ZŠ a MŠ Bukovany.
Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc říjen 2021
Projednalo možnost potřebnosti sociálních služeb „Raná péče Krůček“ Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb p.o.
h) Projednalo podmínky Tříkrálové sbírky na rok 2022.
ch) Projednalo údržbu obce sekání trávy u čp.126
I) Projednalo údržbu obce úklid -listí na pozemcích obce Bukovany.
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