
                                          

 

Z 4. řádného zasedání dne 13.2.2019 
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             ZO schvaluje, uděluje souhlas 

 
a) jednohlasně návrh programu 4. zasedání ZO Bukovany dne 13. 02. 2019 

b) jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu:  p. Paulus Z .Mgr.Hanušová L. 
c) jednohlasně zápis ze 3. Zasedání ZO Bukovany dne 16.01.2019 . 
d) jednohlasně rozpočtová opatření č.1/2019. 
e) Jednohlasně úpravu odpisového plánu na rok 2019 MŠ Bukovany                       

ve výši 24,6 Kč. 
f) Jednohlasně úpravu odpisového plánu na roj 2019 ZŠ Bukovany                                                                                                                          

ve výši 68,2 Kč. 
g) jednohlasně žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Myslivecký spolek Chlumek z. s. ,ve výši 5 000 Kč. 
h) Jednohlasně žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Česky svaz včelařů o. s. Sokolov, ve výši 3 000 Kč. 
ch) / pro : 6, proti : 0, zdržel se : 2, žádost o poskytnutí individuální dotace  
       z rozpočtu obce – Šipkařský klub LIŠÁCI, ve výši 3 000 Kč.  
i) jednohlasně žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Agentura os. Asistence a soc. poradenství o.p.s. Sokolov ve výši 5 000 Kč.    
j)  /pro : 5, proti : 0, zdržel se : 3, žádost o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu obce – Aragonit z. s. Karlovy Vary, ve výši 1 000 Kč . 
k) jednohlasně oznámení a pověření veřejnoprávní kontroly příspěvkových 

organizací ZŠ a MŠ Bukovany k 31.12.2018  
l) jednohlasně zpracování projektu na obnovu zeleně v obci f.Profipark –              

Tomáš Tlamka 
m) jednohlasně zpracování žádosti o dotaci na zeleň z OPŽP f. ABRI Sokolov 
n) jednohlasně studii na „přestavbu bývalé prádelny na zdravotní středisko“ 

a zpracování projektu f. Stavprojekt s.r.o. Sokolov                                     
o) jednohlasně vyhlášení výběrového řízení VZMR „Rekonstrukce VO-RVO II“ 
p) jednohlasně členy výběrové komise pro zakázku VZMR „Rekonstrukce                 

VO-RVO II“ ve složení : Stropek M, Paulus Z, Biernát L, náhradník : Severa M. 
Šedivec L. 

q) jednohlasně členy výběrové komise na další volební období 2018-2022 
r)  jednohlasně návrh smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v KD Bukovany. 
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 ZO neschvaluje: 
 

a) jednohlasně  žádost o poskytnutí individuální  dotace z rozpočtu obce 
Nadační fond Gaudeamus Cheb 

b) jednohlasně žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 
Drosera z. s. Bublava                                                                                                  



                                          

 

c) jednohlasně nabídky na pořízení leteckých a panoramatických fotografií 
d) jednohlasně pronájem parkovacího místa u domu čp.69 paní Záhorové E. 
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                     ZO ukládá: 
a)  ukládá vedení obce zpracovat smlouvu o pronájmu nebytového prostoru KD 

Bukovany   
b)  Ukládá zadání nabídky na opravu chodníku na pozemku p.č.92/35  
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje  
 

   
a) Kontrolu usnesení ze 3.zasedání ZO Bukovany dne 16. 01. 2019 byly splněny 
b) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc leden 2019 
c) Projednalo nabídku f. Jaroslav Brousil na opravu chodníku na p. č.92/35 a ukládá 

pověřuje starostu oslovit další firmy o nabídky na opravu chodníku p. č.92/35         
       

 
 

 
 

 
  

 
 
      
Severa Martin                                                                                  Stropek Miroslav 
místostarosta obce Bukovany                                                     starosta obce Bukovany 
 
 
 
 
 Ověřovatel                                                                                         Ověřovatel  
 Paulus Zdeněk                                                                       Mgr. Hanušová Lenka 
 


