Z 38. řádného zasedání dne 09.02.2022
1 – 38 - 2022

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

jednohlasně návrh programu 38. zasedání ZO Bukovany dne 09.02.2022.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Mgr. Csorbová Andrea, Biernát Ladislav.
jednohlasně zápis z 37. Zasedání ZO Bukovany dne 12.01.2022.
jednohlasně rozpočtové opatření č. 2/2022.
jednohlasně předložený odpisový plán ZŠ Bukovany na rok 2022 je ve výši:156 tis. Kč.
jednohlasně předložený odpisový plán MŠ Bukovany na rok 2022 je ve výši:118,6 tis. Kč.
Jednohlasně navýšení záloh o 10% za služby v obecních bytech a bytech které jsou ve
správě obce počínaje od 01.03.2022 na osobu.
h) jednohlasně rozpočet na stavební práce čp.96/5 f. Černák R. ve výši 79 300- Kč (neplátce DPH).
jednohlasně rozpočet na elektrorozvody čp.96/5 f. Makal J. ve výši 56 215 ,- Kč bez DPH (
přenesená daň 15 %).
jednohlasně smlouvy o dílo s f. Černák R. a Makal J.na opravu čp.96/5
ch) jednohlasně zápis do obecní kroniky za rok 2017.
i) jednohlasně dohodu o provedení práce s p. Kohárovou M. za zápis do obecní kroniky
za rok 2017 ve výši 6 000,- Kč.
j) Jednohlasně žádost č.1 panu Novákovi J. na přidělení bytové jednotky na čp. 109/1
(1+0).
k) jednohlasně úlev v úhradě za náklady na vytápění neb. prostoru pro p. Richterovou L.
ve výši 50% na rok 2022.
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ZO neschvaluje

a)
b)

neschvaluje opravu bytu na čp.89/12 v celkové výši 216 342,- Kč bez DPH.
neschvaluje žádost č.2 panu Dlouhému M. na přidělení bytové jednotky na čp.109/1 (1+0).
c) neschvaluje pořízení nového leteckého snímku obce Bukovan.
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ZO ukládá :
a) starostovi obce sepsat dohodu o provedení práce s p. Kohárovou M. za zápis do obecní
kroniky za rok 2017 ve výši 6 000,- Kč.
b) Místostarostovi poptat aktuální nabídku na opravu zvonků na čp. 145 MŠ..
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 37. zasedání ZO Bukovany dne 12.01.2022.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc leden
2022.
c) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc leden
2022.
d) Projednalo nabídku na opravu zvonků na čp.145 MŠ..

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Biernát Ladislav

