Z 1. řádného zasedání dne 15.11.2022
1 – 01 - 2022
ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jednohlasně návrh programu 1. zasedání ZO Bukovany dne 15.11.2022.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: Severa Martin, Richterová Lenka
jednohlasně zápis z ustavujícího zasedání ZO dne 17.10.2022
jednohlasně rozpočtové opatření č.11/2022
jednohlasně jednací řád ZO Bukovany a etický kodex na období 2022-2026
jednohlasně složení: kulturní komise
sportovní komise
stavební komise
bytové a sociální komise
školské komise
SPOZ
pro 8/proti 0/ zdržel se 1/ složení pořádkové komise
jednohlasně člena finančního výboru p. Šedivce L. (po rezignaci M.Stropka)
g) jednohlasně schválení plánu inventur na r. 2022, složení ÚIK, DIK a likvidační komise
h) jednohlasně limit zaměstnanců obecního úřadu na rok 2023
i) pro 8/proti 0/zdržel se 1/ přidělení obecního bytu (podílu) na čp. 104/1 (1+0)
p. Václavu Parýskovi od 12/2022
j) pro 7/ proti 1/ zdržel se 1/ přidělení obecního bytu (podílu) na čp. 96/5 (1+1)
p. Věře Vaňkové od 12/2022
k) jednohlasně přidělení chráněného bytu na čp. 145/M5 (1+KK) p. Tiboru Trpkovi
od 12/2022
l) pro 8/ proti 0/zdržel se 1/ cenovou nabídku f. ÚSKK, a.s. Otovice na opravu obrubníků
u čp. 66 až 148 v cenové výši 77.077,-- Kč s DPH
m) jednohlasně schvaluje podle §84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
deleguje na jednání všech valných hromad společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.
IČ 26348675, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, které se uskuteční
v období od 15.12.2022 do 31.10.2026, jako zástupce společníka společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o. starostu obce Zdeňka Pauluse.
V případě, že by se kterékoliv valné hromady nemohl starosta obce zúčastnit, bude obec
zastupovat místostarosta obce p. Jaroslav Pánek.
n) jednohlasně cenovou nabídku na rizikové kácení stromů Topol osika a dub letní
f. Jaroslav Kotek, Kraslice za cenu 21.000,--Kč bez DPH
o) jednohlasně schvaluje žádost ZŠ o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce ve
výši 180.000,--Kč projekt: Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky, MŠMT-Národní
plán obnovy
p) jednohlasně veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce-ZŠ ve
výši 180.000,--Kč – podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky, MŠMT – Národní plán
obnovy

q) pro 8/ proti 0/ zdržel se 1/ žádost Tělovýchovné Jednoty Baník Bukovany z.s.
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši 50.000,--Kč na energie 2022
r) pro 8/ proti 0/zdržel se 1/ veřejnoprávní smlouva s Tělovýchovnou Jednotou Baník
Bukovany z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši 50.000,--Kč
na energie 2022.
s) pro 8/ proti 0/ zdržel se1/ bezúplatný převod nemovitostí (darovací smlouvu)
Tělovýchovné Jednoty Baník Bukovany z.s. do majetku obce dle výpisu KÚ nemovitostí
LV 64 katastrální území Bukovany u Sokolova.

2 – 01 - 2022

ZO neschvaluje
a) přidělení obecního bytu (podílu) 104/1 (1+0) p. Pavlu Oračkovi
b) cenovou nabídku f. Brousil, Habartov na opravu obrubníků u čp. 66 až 148

3 – 01 - 2022
ZO revokuje:

4 – 01 - 2022

ZO ukládá:
a) starostovi obce sepsat SOD s f. ÚSKK, a.s. Otovice na opravu obrubníků
u čp. 66 až 148 ve výši 77.077,--Kč s DPH
b) starostovi obce, aby za obec jako za společníka Sokolovské vodárenské s.r.o.
a VSMOS na tomto jednání valné hromady rozhodl kladně v předložených návrzích
c) starostovi obce sepsat veřejnoprávní smlouvu o návratné finanční výpomoci
z rozpočtu obce-ZŠ ve výši 180.000,--Kč podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky,
MŠMT – Národní plán obnovy
d) starostovi obce sepsat veřejnoprávní smlouvu s Tělovýchovnou Jednotou Baník Bukovany z.s.
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 50.000,--Kč na energie 2022
e) starostovi obce sepsat darovací smlouvu – bezúplatný převod nemovitostí Tělovýchovné
Jednoty Baník Bukovany z.s. do majetku obce dle výpisu KÚ nemovitostí LV 64
katastrální území Bukovany u Sokolova

5 – 01 - 2022
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kontrolu usnesení z 44. zasedání ZO Bukovany dne 19.09.2022, všechny body splněny
projednalo rezignaci p. Miroslav Stropka
projednalo jmenování prvního náhradníka p. Andrea Csorbová za stranu SNK1
projednalo podklady pro návrh rozpočtu obce na rok 2023
projednalo podklady pro návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025
projednalo rozbory hospodaření na 3Q/2022 obec, VHČ, ZŠ, MŠ
projednalo jednací řád ZO Bukovany a etický kodex na volební období 2022-2026
odložilo návrh na zvýšení nájemného u obecních bytů od r. 2023
bere na vědomí nabídku chráněného bytu 145/Q9 k pronájmu

Jaroslav Pánek
místostarosta obce

Martin Severa
ověřovatel

Zdeněk Paulus
starosta obce

Lenka Richterová
ověřovatel

