Z 41. řádného zasedání dne 04.05.2022
1 – 41 - 2022

ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

jednohlasně návrh programu 41. zasedání ZO Bukovany dne 04.05.2022.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Mgr. Csorbová Andrea, Mgr. Hanušová Lenka.
jednohlasně zápis z 40. Zasedání ZO Bukovany dne 13.04.2022.
jednohlasně rozpočtové opatření č. 5/2022.
jednohlasně počet 9 členů zastupitelstva obce Bukovan pro volební období 2022-2026.
Jednohlasně pronájem obecního bytu na čp. 79 za účelem příchodu nového učitele na ZŠ
v Bukovanech od 01.09.2022.
Jednohlasně vyřazení z evidence pohledávky z odpady VHČ do roku 2012 v celkové výši
91 144,53 Kč .
jednohlasně žádost na pronájem obecního pozemku par. č. 213 (798 m2) pro pana
Polesného Jana od 01.06.2022dle směrnice obce.
Jednohlasně nabídku na zřízení Z-Boxu v obci ve variantě C ( 6 sloupců)
a vyvěšení záměru parc.č. 86/1 v k.ú. Bukovany
Jednohlasně dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku s policií ČR.
Pro 7/ pro ti 0/ zdržel se 1/ vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku na par. č.
160/12 (41 m2) obce Bukovan dle směrnice.
jednohlasně smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Karlovarského kraje.

2 – 41 - 2022
ZO neschvaluje

3 – 41 - 2022
ZO revokuje :
a) usnesení 1 – 39 – 2022/ 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.
b) usnesení 1 – 40 – 2022/ j) Pro 8/proti 0/zdržel se 1/ prodej obecního pozemku par. č.
160/12 o výměře (41 m2) u domu čp. 43 p. Martina Severy dle směrnice obce za cenu
1 640,- Kč.
c) usnesení 3 – 40 – 2022/ c) Sepsat kupní smlouvu na prodej obecního pozemku par. č.
160/12 (41 m2) u domu čp. p. Martina Severy dle směrnice obce za cenu 1 640,- Kč.

4 – 41 - 2022

ZO ukládá :
a) starostovi obce sepsat smlouvu o pronájmu obecního pozemku par. č. 213 (798 m2) dle
podmínek obce od 01.06.2022 s panem Polesným Janem.
b) Starostovi obce sepsat Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku s policií ČR.
c) Starostovi obce sepsat smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Karlovarského kraje.

5 – 41 - 2022

ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)

Kontrolu usnesení ze 40. zasedání ZO Bukovany dne 13.04.2022.Všechny body byly splněny.
Projednalo rozbory hospodaření za 1Q/2022- VHČ obce, ZŠ a MŠ Bukovany.
Projednalo program srazu obcí Bukovan u Kyjova konané od 29.7.-31.07.2022.
Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc duben
2022.
e) Pověřuje místostarostu, aby poptal geodetickou službu na vytýčení hranic
pozemku par. č. 213.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

