
                                          

 

Z 6. řádného zasedání dne 17.04.2019 
 
  

1 – 6 - 2019 

                 
             ZO schvaluje, uděluje souhlas 

 
a) jednohlasně návrh programu 6. zasedání ZO Bukovany dne 17.04. 2019 

b) jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu:  p. Bláhová I.p.Biernát L. 
c) jednohlasně zápis ze 5. Zasedání ZO Bukovany dne 13.03.2019 . 
d) jednohlasně rozpočtová opatření č.3/2019. 
e) Jednohlasně uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a schválilo 

závěrečný účet obce spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2018 bez výhrad . 

f) Jednohlasně účetní závěrku za rok 2018                                                                                                                
g) jednohlasně f.Elči s. r. o. F. Lázně za cenu  511 382 Kč vč. DPH jako 

dodavatele na projekt „ Bukovany-Rekonstrukce VO-RVOII“.  
h) jednohlasně výměnu dvou sloupů VO na parkovišti ke hřišti ve výši cca : 120 tis 

vč.DPH  f.Elči s. r. o. F. Lázně.  
ch) jednohlasně dohodu o provedení práce na místo pracovníka údržby hřbitova p. 
       Josefa Hodka. 
i) Jednohlasně o sepsání žádosti o pronájem pozemku p.č. 251/4  SÚ a. s. 
j) Přidělení obecního bytu čp.140/7 dle podmínek obce a v současném stavu 

p.Vejmělkové od 1.5.2019 
 

 

2 – 6- 2019 

                  
 ZO neschvaluje: 

a) neschvaluje podepsání nové smlouvy s ÚP Sokolov. 
b) neschvaluje nabídku T-Mobile CR a.s. investiční projekt . 
c) neschvaluje žádost o prodej bytu na čp.140/7. 

 

3 – 6 - 2019 

                 
               ZO ukládá : 

a) Starostovi obce podepsat SOD s f. Elči s. r. o. F. Lázně na projekt „Bukovany-
Rekonstrukce VO-RVOII“ za cenu 511 382 Kč vč. DPH. 
  

4 – 6 - 2019 

 
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje  

 
a) Kontrolu usnesení ze 5.zasedání ZO Bukovany dne 13.03. 2019. 
b) projednalo nabídky : č.1 f. Jaroslav Brousil  ve výši 177 143,72 Kč  

             na opravu chodníku na p. c.92/35  odkládá se na příští ZO Bukovany 
konané 14.05.2019 a nepověřuje starostu obce k sepsání smlouvy. 



                                          

 

 
 

c) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc Březen 2019 
d) Projednalo provozní řád víceúčelového školního hřiště ZŠ Bukovany. 
e)  Projednalo žádost o přidělení parkovacích míst u RD a čp.117a 118 a odkládá na příští 

ZO které se bude konat 14.05.2019 na OU Bukovany v čase 16.30 hod.        
       

 
 

 
 

 
  

 
 
      
Severa Martin                                                                                  Stropek Miroslav 
místostarosta obce Bukovany                                                     starosta obce Bukovany 
 
 
 
 
 Ověřovatel                                                                                         Ověřovatel  
 Bláhová Ivana                                                                             Biernát Ladislav 
 


