Z 36. řádného zasedání dne 07.12.2021
1 – 36 - 2021

ZO schvaluje, uděluje souhlas
a) jednohlasně návrh programu 36. zasedání ZO Bukovany dne 07.12. 2021.
b) jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Mgr. Csorbová Andrea, Šedivec Ladislav.
c) jednohlasně zápis z 35. Zasedání ZO Bukovany dne 09.11.2021.
d) jednohlasně rozpočtové opatření č.12/ 2021.
e) jednohlasně rozpočet obce Bukovany na rok 2022.
f) Jednohlasně střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2024.
g) Jednohlasně limit zaměstnanců na rok 2022.
h) jednohlasně rozpočet pro MŠ a ZŠ Bukovany na rok 2022.
ch) Jednohlasně střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2024 pro MŠ a ZŠ Bukovany.
i) jednohlasně úpravu odpisového plánu MŠ a ZŠ Bukovany pro rok 2021
Úprava odpisového plánu MŠ Bukovany na rok 2021 je ve výši: 39 219,-Kč
Úprava odpisového plánu ZŠ Bukovany na rok 2021 je ve výši: 150 142,- Kč.
j) jednohlasně smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a umístění
stavby-ČEZ za jednorázovou úhradu ve výši 2 814,- Kč.
k) Jednohlasně zápis do kroniky pro rok 2016.
l) Pro 7/proti 0/zdržel se 1/ schvaluje DPP pro p. Kohárovou Martinu za zápis do obecní
kroniky ve výši 6 000,- Kč.

2 – 36 - 2021

ZO neschvaluje
a) neschvaluje jednohlasně výsledek výběrového řízení na projekt „Zpracování projektové
dokumentace 3 etapa“

3 –36- 2021
ZO ukládá :

4 – 36 - 2021

ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 35. zasedání ZO Bukovany dne 09.11.2021.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc listopad
2021.
c) Pověřuje jednohlasně starostu obce k nezbytným rozpočtovým opatřením na období 12/2021 až
1/2022.
d) Projednalo cenu tepla pro rok 2022 od Tebyt Bukovany s.r.o. ve výši 680,90 Kč/GJ včetně
DPH.
e) Projednalo zúčastnění se elektronických dražebních exekucí v obci.
f) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc listopad
2021
g) Projednalo nabídku na opravu obecních bytů obce Bukovany.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany
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Severa Martin
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