
                                          

 

 

Z 2. řádného zasedání dne 12.12. 2018 
 
1 – 2 - 2018 

                 
             ZO schvaluje, uděluje souhlas 

 
a) jednohlasně návrh programu 2. zasedání ZO Bukovany dne 12.12.2018 

b) jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu:  Mgr.Csorbová A. a Biernát L. 
c) jednohlasně limit zaměstnanců OÚ obce na rok 2019 . 
d) jednohlasně rozpočet obce na rok 2019. 

Celkové příjmy                               19 033,00 tis.Kč 
Financování – přebytek                 1 728,00 tis. Kč 
Kapitálové výdaje                               800,00 tis. Kč 
Běžné výdaje                                  19 809,00 tis. Kč 
Financování / splátky úvěru             152,00 tis. Kč 

       Rozpočet je schodkový, závazné ukazatele jsou paragrafy 
Rozpis rozpočtu v kompetenci – ekonom Závorková Jana 
Změna mezi položkami - povolena 

e) Jednohlasně přidělení chráněného bytu  čp. 145/K3 (1+KK) od 2.2019 dle 
podmínek obce paní: Hrušková Marie 

f) Jednohlasně přidělení chráněného bytu čp. 145/Q9 (1+KK) od 2.2019 
dle podmínek obce paní: Bílková Irena 

g) jednohlasně přidělení obecního bytu čp.109/1 (1+0) od 2.2019 
dle podmínek obce a v současném stavu v jakém se nachází p: Urban Jaroslav 

h) jednohlasně přidělení obecního bytu čp.104/8 (1+2) od 2.2019 
dle podmínek obce a v současném stavu v jakém se nachází p: Hladík Vladimír 

ch) jednohlasně měsíční odměny pro neuvolněné členy  ZO od 01. 01. 2019 
       Člen ZO – neuvolněný - 1 641,-Kč/měsíc 
       Předseda komise výboru (člen ZO) - 3 283,-Kč/měsíc 
       Předseda komise výboru (nečlen ZO) - 1 641,-Kč/měsíc 
       Členové komisí a výborů nečlenové ZO – odměna vyplácena pololetně, dle návrhů 

předsedů a odsouhlasení ZO. 
       Náhradníci ZO budou pobírat odměnu ode dne složení slibu 
       Souběh odměn max. dvě funkce = kumulace (předseda výboru + předseda komise), nebo                 
       (předseda komise + předseda jiné komise) odměna náleží za každou funkci.  
i) jednohlasně složení likvidační komisi ve složení p. Severa M,Paulus Z. a Kalbač R.    
j)  jednohlasně rozpočtová opatření č.8/2018 
k) jednohlasně smlouvu o dílo dodatek č.1 /2018 pro zateplení budovy  

ObÚ + smlouvu o dílo č.1/2018  přestavbu prádelny na zdravotní středisko 
l) jednohlasně navýšení ceny za vícepráce na rekonstrukci školního hřiště 

ZŠ Bukovany o 76 268 Kč 
m) jednohlasně schvaluje  projekt  Nadačního fondu ,, Andělská křídla naděje“. 
n) jednohlasně zpracování ,,Generelu bezbariérovosti obce a OÚ Bukovany“ 
o) jednohlasně veřejnoprávní smlouvu  a za provedení servisu a  automat. knihovního 

systému jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč na rok 2019 
  p)  jednohlasně Etický kodex zastupitele ZO Bukovany a Jednací řád ZO  
       Bukovany pro volební období 2018-2022. 



                                          

 

 
 
 
q) jednohlasně zakoupení dvou stanů pro kulturní a sportovní komisi  .  
  

 

2 – 2- 2018 

                  
 ZO neschvaluje: 
 

  a)    neschvaluje a odkládá přidělení chráněného obecního bytu  čp. 145/1I( 2+KK) 
          na  Leden 16.1.2019 
  b)    projednalo a neschvaluje návrh řešení divokých prasat v obci Bukovany 
 

 

3 – 2 - 2018 

                 
                     ZO ukládá: 
a)  ukládá podat inzerci na pronájem KD Bukovany od Ledna 2019      

  

4 – 2 - 2018 

 
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje  
 

   
a) Kontrolu usnesení ze 1.zasedání ZO Bukovany dne 20.11.2018 byly splněn 

       b)   projednalo  doplnění Strategického plánu obce.                                                      
      c)    projednalo a bere na vědomí ukončení smluvního vztahu na odchyt                                                                         
            zatoulaných a opuštěných zvířat v katastru obce a ukládá vedení obce                  
            zajistit a nasmlouvat  novou smlouvu na odchyt  zatoulaných a  
            opuštěných zvířat 

d)  projednalo přípravu na ,,sraz obcí Bukovany 2019“ . 
e)  projednalo přechod a zajištění ,,Pošty Partner Bukovany“ v obci od 

01.06.2019 
         f)    pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy s Městskou                                                                                                    
             knihovnou Sokolov 

g)  projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc       
      listopad 2018      

 
 

 
 
Severa Martin                                                                                  Stropek Miroslav  
místostarosta obce Bukovany                                                                starosta obce Bukovany 
 
 
 
 



                                          

 

  
Mgr.Csorbová Andrea                                                                                    Biernát Ladislav 
Ověřovatel                                                                                                       Ověřovatel 


