
                                          

 

Z 9. řádného zasedání dne 09.07.2019 
 
  

1 – 9 - 2019 

                 
 
             ZO schvaluje, uděluje souhlas 

 
a) jednohlasně návrh programu 9. zasedání ZO Bukovany dne 09.07. 2019 

b) jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Kohárová M, Bláhová I. 
c) jednohlasně zápis ze 8. Zasedání ZO Bukovany dne 04.06.2019 . 
d) jednohlasně rozpočtová opatření č.6/2019. 
e)  jednohlasně finanční vratky po ukončení  záruky f. Pavel Kavan za opravu 

rozvodů TUV a tepla dle SOD ve výši 172 253 Kč vč. DPH. 
f) Jednohlasně zřízení Mobilního rozhlasu v obci dle nabídky f. Neogenia s.r.o. 

Brno .                                                                                                               
g) Finanční dar pro zřízení nového Baby Box  ve výši 3 000 Kč. 
h) Prodej části obecního pozemku par.č.165/1 a 164/8 o celkové výměře cca 295 m2.  
ch) Opravu odvodňovacích žlabů u  obecní komunikace par.č. 206 u RD čp.176 a  
       čp. 57 a dešťové vpusti.                                                                                                                                                                                                                              
i) Schvaluje zřízení placeného parkoviště nad budovou pošty Partner u čp.117 a 

118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

2 – 9- 2019 

                  
 ZO neschvaluje: 
 
 

 
 

 

3 – 9 - 2019 

                 
               ZO ukládá : 

a) Starostovi obce podepsání  smlouvy o poskytnutí služeb komunikační platformy 
Mobilní rozhlas s f. Neogenia s.r.o. Brno. 

b) Podání výpovědi f. KONZULTA BRNO a.s. DIVIZE SMS INFOKANÁL. 
c) Starostovi obce podepsat darovací smlouvu s Babybox pro odložené děti – STATIM, 

z .s. 
d) Starostovi obce vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku par.č.165/1 a 164/8 

k.ú. Bukovany o celkové výměře cca 295m2. 
e) Označit vyhrazené parkoviště u čp.117 – 118 v počtu 9 parkovacích míst. 
f) Starostovi obce vyvěsit záměr na pronájem nebytového prostoru KD Bukovany na 

par.č.86/7. 
 
 



                                          

 

  

4 – 9 - 2019 

 
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje  

 
a) Kontrolu usnesení ze 8.zasedání ZO Bukovany dne 04.06. 2019. 
b) Projednalo zprávu z valné hromady KOS a.s. konané dne 26.06.2019. 
c) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc Červen 2019 
d) Projednalo předložené propozice Srazu obcí Bukovany 2019. 
e) Projednalo zřízení placeného parkoviště nad budovou pošty Partner. 
f) Projednalo podnikatelský záměr na pronájem nebytového prostoru KD Bukovany na 

par.č.86/7.      
       

 
 

 
 

 
  

 
 
      
Severa Martin                                                                                  Stropek Miroslav 
místostarosta obce Bukovany                                                     starosta obce Bukovany 
 
 
 
 
 Ověřovatel                                                                                         Ověřovatel  
 Kohárová Martina                                                                          Bláhová Ivana 
 


