Z 42. řádného zasedání dne 15.06.2022
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ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)

jednohlasně návrh programu 42. zasedání ZO Bukovany dne 15.06.2022.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Bláhová Ivana, Šedivec Ladislav.
jednohlasně zápis z 41. Zasedání ZO Bukovany dne 04.05.2022.
jednohlasně rozpočtové opatření č. 6/2022 a 7/2022
jednohlasně dodatek č.1 k navýšení rozpočtu MŠ Bukovany 2022 – hmotná zainteresovanost
ve výši 130 tis, Kč na zřízení nové třídy.
f) Jednohlasně úpravu č.1 odpisového plánu MŠ Bukovany na rok 2022 ve výši 122 706,- Kč.
g) jednohlasně delegáta na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. a VSMOS starostu
obce Miroslava Stropka konané dne 28.06.2022. V případě, že by se této valné hromady
nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat místostarosta Martin Severa.
1. Deleguje starostu obce Miroslava Stropka na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o., konané dne 28.6.2022, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a o stavu
majetku společnosti,
b) zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021,
c) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2021,
d) projednání a schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2021 a rozhodnutí o účetní
ztrátě,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2021,
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o částce,
o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání a schválení předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti určenými společníky ke zvýšení
jejich vkladu,
i) projednání a schválení dlouhodobé koncepce financování obnovy vodohospodářského
majetku, schválení Plánu financování obnovy,
j) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a
projednání zprávy dozorčí rady za rok 2021,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu obce Bukovany.
h) Jednohlasně záměr obce na výpůjčku časti pozemku par.č.89/1 k umístění Z Boxu u čp. 115
(potraviny u Niki), velikost pozemku 2,1m2 výpůjčka pozemku je zdarma.

i) jednohlasně za 1. pololetí 2022 odměny pro členy výborů a komisí kteří nejsou členy ZO
Bukovany.
j) Jednohlasně dohody o provedení práce pro členy jednotky SDH za 1. pol. 2022.
k) Pro 7/ pro ti 0/ zdržel se 1/ schvaluje dohodu o provedení práce pro p. Pauluse Z.
starostu jednotky SDH za 1. pol.2022 ve výši 1 764,-Kč.
l) Jednohlasně na doručení výběrové komise smlouvu o dílo s f. Jaroslav Brousil,
Habartov na dílo „Oprava budovy VS Bukovany“ ve výši 528 021,99 Kč bez DPH
(přenesená působnost).
m) jednohlasně nabídku č.1 od f. Jaroslav Brousil, Habartov na opravu opěrné zdi obecní
komunikace č.206 u čp. 57 až 176 ve výši 429 911,31 Kč bez DPH (přenesená
působnost).
n) Pro 6/ pro ti 0/ zdržel se 1/ukončení spolupráce s bezpečnostní agenturou Aton
Security s.r.o. podáním 3 měsíční výpovědí dle smlouvy ke dni 30.06.2022.
o) Pro 6/ pro ti 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 1640,- Kč.
p) Jednohlasně přidělení Tříkrálové sbírky 2022 ve výši 3 832,- Kč panu Fišerovi Rudolfu
Bukovany čp.112.
q) Jednohlasně navýšení ceny za služby a tedy správu panelových domů o 10% od
01.07.2022.
r) Jednohlasně opravu bytu na čp. 89/12 zednické práce a elektroinstalace rozvodů:
Zednické práce včetně materiálu ve výši : 150 714,- Kč s DPH p. Černak Rudolf.
Elektroinstalace včetně materiálu ve výši 74 345,- Kč bez DPH (přenesená působnost).
s) Jednohlasně příspěvek na autobusovou dopravu pro ZŠ Bukovany ve výši 10 000,- Kč
na školní exkurze.
t) Jednohlasně etapové opravy povrchů obecních komunikací a chodníků v obci od f.
Opravy a údržby komunikací s.r.o. ve výši 866 529,40 Kč s DPH.
u) Jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem chráněného bydlení na čp.145/M5 do
7/2022 dle pod. obce.
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ZO neschvaluje
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ZO revokuje :
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ZO ukládá :
a) starostovi obce, aby za město (obec) jako společníka na tomto jednání valné hromady
kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány
v pozvánce na valnou hromadu.
2. ukládá mu, aby za město (obec) jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o
těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou hromadu
společnosti:

-

o schválení roční účetní závěrky společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. k 31.12.2021 a
rozhodnutí o účetní ztrátě,
o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2021,
o zvýšení základního kapitálu společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. nepeněžitými vklady
a o částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
o schválení předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se započítávají
na vklad společníků,
o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti určenými společníky ke zvýšení jejich vkladu,
o schválení Plánu financování obnovy,
o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci schválení roční účetní závěrky společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. za rok 2021 a použití zisku za rok 2021.

b) Starostovi podpis smlouvy s Zásilkovna s.r.o. Praha na umístění Z Boxu a jeho
provozování.
c) Starostovi obce podepsat SOD s f. Jaroslav Brousil, Habartov na dílo „Oprava budovy
VS Bukovany) ve výši 528 021,99 Kč bez DPH (přenesená působnost).
d) Starostovi obce podepsat SOD s f. Jaroslav Brousil, Habartov na dílo oprava opěrné zdi
obecní komunikace č. 206 u čp. 57 až 176 ve výši 429 911,31 Kč bez DPH (přenesená
působnost).
e) Starostovi sepsat kupní smlouvu na prodej obecního pozemku par. č. 160/12 (41 m2) u
domu čp. 43 p. Martina Severy dle směrnice obce za cenu 1 640,- Kč
f) Starostovi sepsat SOD na opravu bytu čp.89/12 zednické práce včetně materiálu ve výši
:150 714,- Kč s DPH s p. Černakem Rudolfem.
g) Starostovi sepsat SOD na opravu bytu čp.89/12 elektroinstalace včetně materiálu ve výši
74 345,- Kč bez DPH s f. Jaroslav Makal – Elektro.
h) Starostovi sepsat SOD s f. Opravy a údržby komunikací s.r.o. ve výši 866 529,40 kč
s DPH na etapové opravy povrchů komunikací a chodníků v obci Bukovany.
i) jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem chráněného bydlení na čp. 145/M5 do
7/2022 dle pod. obce.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 41. zasedání ZO Bukovany dne 04.05.2022.Všechny body byly splněny.
b) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc květen
2022.
c) Projednalo žádost na projekt PČR – KŘPKK – na kontaktní místo PČR – POL POINT.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Bláhová Ivana

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Šedivec Ladislav

