Z 40. řádného zasedání dne 13.04.2022
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ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

jednohlasně návrh programu 40. zasedání ZO Bukovany dne 13.04.2022.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Bláhová Ivana, Kohárová Martina.
jednohlasně zápis z 39. Zasedání ZO Bukovany dne 09.03.2022.
jednohlasně rozpočtové opatření č. 4/2022.
jednohlasně cenovou nabídku na opravu komunikace u čp. 74 až čp. 150 od f. Údržba silnic
Karlovarského kraje, a.s. za cenu 612 090,-Kč DPH.
Jednohlasně nabídku č.2 od f. Lajka spol, s.r.o. za cenu 185 597,91 Kč s DPH jako zhotovitele
odstavné parkovací plochy u OÚ Bukovany.
Jednohlasně navýšení rozpočtu na opravu obecního bytu na čp. 96/5 o vícepráce ve výši
17 710,- Kč f. Rudolf Černák – stavební a zemní práce.
jednohlasně žádost o finanční příspěvek MŠ Bukovany na dopravu na školu v přírodě ve
výši 10 700,- Kč.
jednohlasně pro pana Hájka Josefa peněžní dar na oceňování občanů, kteří se
významně zasloužili o rozvoj obce ve výši 5 000,- Kč.
Pro 8/proti 0/zdržel se 1/ prodej části obecního pozemku par.č.160/6 o výměře (41 m2) u
domu čp. 43 p. Martina Severy dle směrnice obce za cenu 1 640,- Kč.
jednohlasně žádost na pronájem obecního pozemku (zahrada) par. č. 230/1 (250 m2) a par.
č. 230/11 (145 m2) od 01.05.2022 p. Lippertové Jiřině dle směrnice obce.
Jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem chráněného bydlení na čp. 145/Q9 do
5/2022 dle pod. obce.
jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem obecního pozemku na par. č. 213 (798
m2) obce Bukovan dle směrnice.
jednohlasně úhradu zálohy na náklady exekuce ve výši 605,- Kč s DPH/ dlužník dle
úst. Čl. IV bodu 18 z. č. 286/2021 Sb. Pro oprávněného Mgr. Miloše Dvořáka –
soudního exekutora.
Jednohlasně vyřazení exekucí vedených obcí podléhající nároku na odměnu
exekutora dle předloženého seznamu FK.
Jednohlasně zastupování p. Mgr. Petrem Broďani, advokát pro poskytování právních
služeb – přestupky v paušální odměně ve výši 4 000,- Kč.

2 – 40 - 2022

ZO neschvaluje
a) neschvaluje jednohlasně žádost na odkoupení nebytového prostoru čp. 116 (prádelna).
b) neschvaluje jednohlasně žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
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ZO ukládá :
a) starostovi obce sepsat SOD s f. Údržba silnic Karlovarského kraj, a.s. na opravu
povrchu komunikace u čp. 74 až čp.150 za cenu 612 090,- Kč s DPH.
b) Starostovi obce sepsat SOD s f. Lajka spol, s.r.o. jako zhotovitele odstavné parkovací
plochy u OÚ Bukovany za cenu 185 597,91 Kč s DPH.
c) Sepsat kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku par. č. 160/6 (41 m2) u domu
čp. 43 p. Martina Severy dle směrnice obce za cenu 1 640,- Kč.
d) Starostovi obce sepsat smlouvu o pronájmu obecního pozemku (zahrada) par. č. 230/1
(250 m2) a par. č. 230/11 (145 m2) dle podmínek obce od 01.05.2022 s p- Lippertovou
Jiřinou.
e) Starostovi sepsat smlouvu s p. Mgr. Petrem Broďani, advokát pro poskytování právních
služeb – přestupky v paušální odměně ve výši 4 000,- Kč.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 39. zasedání ZO Bukovany dne 09.03.2022.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 a Ukrajiny v obci Bukovany za
měsíc březen 2022.
c) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc březen.
2022.
d) Projednalo z. č. 286/2021 Sb., o soudních exekutorech a odměnách.
e) Projednalo zprávu z valné hromady Tebytu Bukovany.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Bláhová Ivana

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Kohárová Martina

