Z 39. řádného zasedání dne 09.03.2022
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ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

jednohlasně návrh programu 39. zasedání ZO Bukovany dne 09.03.2022.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Paulus Zdeněk, Šedivec Ladislav.
jednohlasně zápis z 38. Zasedání ZO Bukovany dne 09.02.2022.
jednohlasně rozpočtové opatření č. 3/2022.
uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schválilo závěrečný účet obce spolu se
zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
f) Jednohlasně účetní závěrky za rok 2021 Obce, MŠ a ZŠ Bukovany.
g) Jednohlasně inventarizační zpávu o provedené inventarizaci hospodářských prostředků
k 31.12.2021 vedených v účetní a operativní evidenci v zařízeních a organizacích obce
Bukovany.
h) jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Bukovany za rok 2021 v částce
236 063,80 Kč na převedení do rezervního fondu v celkové částce 236 063,80 Kč.
ch) jednohlasně rozdělení hospodářského výsledku MŠ Bukovany za rok 2021 v částce
273 433,41 Kč na převedení do rezervního fondu v celkové částce 273 433,41 Kč.
i) jednohlasně zakoupení nové vánoční výzdoby v celkové výši 50 tis. Kč.
j) jednohlasně cenovou nabídku od f. Kvalarm s.r.o. na opravu zvonků a telefonů do
chráněných bytů na čp. 145 MŠ ve výši 71 594,-Kč s DPH.
k) jednohlasně vyvěsit záměr na pronájem obecních pozemků (zahrady) na par.č.230/1
(250 m2) a par.č.230/11 (145 m2).
l) Pro 6/proti 0/zdržel se 1/ vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku na par.č.160/6
(41 m2) obce Bukovan dle směrnice.
m) Jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem obecního bytu na čp. 145/Q9 MŠ (1+kk).
n) jednohlasně náklady na dopravu ve výši 60 tis. Kč na sraz obcí Bukovan, který se bude
konat v Bukovanech u Kyjova.
o) jednohlasně žádost o darovací smlouvu s f. Zdravotní klaun, o.p.s. Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9, ve výši 3 000,-Kč.
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ZO neschvaluje
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ZO ukládá :
a) starostovi obce sepsat SOD s f. Kvalarm s.r.o. Horní Slavkov a audio telefony pro
chráněné byty (9x) na čp.145 MŠ ve výši 71 594,-Kč s DPH.
b) Vyhlásit poptávkové řízení na firmy pro stavbu parkovací plochy na par.č. 130 u
Obecního úřadu Bukovany.
c) Vyhlásit poptávkové řízení na firmy na opravu výměníkové stanice Obce Bukovany.
d) Starostovi obce sepsat darovací smlouvu s f. Zdravotní klaun, o.p.s. Paříkova 355/7, 190
00 Praha 9, ve výši 3 000,-Kč.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 38. zasedání ZO Bukovany dne 09.02.2022.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany za měsíc únor
2022.
c) Projednalo rozbory hospodaření za 4Q /2021 – Obce, ZŠ a MŠ Bukovany.
d) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc únor
2022.
e) Projednalo zakoupení nové vánoční výzdoby do obce.
f) Projednalo cenovou nabídku na parkovací místo u OÚ Bukovany.
g) Projednalo cenovou nabídku na opravu výměníkové stanice obce Bukovany.
h) Projednalo vrácení obecních pozemků (zahrady) par.č.230/1 (250 m2) a
par.č.230/11 (145 m2).
ch) Projednalo sraz obcí Bukovan, který se bude konat v Bukovanech u Kyjova.
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Šedivec Ladislav

