Zápis č.1 ze zasedání OZ v Bukovině u Čisté,
dne 9.3 od 19.30 hodin
PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:
Hlasování o návrhu programu a usnesení: jednomyslně.
Přítomní:
Štilcová, Ježek, Otta,Paulů,Trejbal
Omluveni:
Program :
1) Kontrola usnesení z minulého zasedání
2) Jmenování ověřovatelů zápisu
3) Rozparcelování pozemků
4) Rozpočet obce na rok 2020
5) Hospodaření za rok 2019
6) Zapojení obce do územní působnosti skupiny MAS
7) Nákup vybavení jednotce pro ochranu obyvatelstva
8) Odkoupení pozemku pod vodárnou
9) Diskuse
10) Závěr

ad 1) Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo zjištěno, že všechna usnesení byla
splněna.
ad 2) Ověřovateli zápisu byli jmenováni T.Trejbal a R.Otta
ad 3)

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh na rozdělení pozemků p.č.575,
578 a 580. Návrh je k nahlédnutí na OÚ.
■ 1/2020 ZO schvaluje návrh na rozdělení pozemků
pro 5, zdržel se 0, proti 0

ad 4)

Obecnímu zastupitelstvu byl předložen finanční rozpočet na rok 2020 v tomto znění.
Příjmy:
4.496.100,00 Kč
Výdaje:
5.119.260,00 Kč
Financování:
623.160,00 Kč
Podrobnější přehled finančního rozpočtu na r.2020 je k nahlédnutí na OÚ.
■ 2/2020 ZO schvaluje schodkový rozpočet na r. 2020
pro 5, zdržel se 0, proti 0

ad 5) Finanční hospodaření obce za r. 2019
Hospodaření v r. 2019
příjmy: 3.371.368,52 Kč
Výdaje: 3.639.430,77 Kč
Finanční rozpočet za r. 2019 byl uzavřen s finančním přebytkem.
Podrobnější přehled o hospodaření obce za r. 2019 je k nahlédnutí na OÚ.
Schválení roční závěrky je vlastně schválení hospodaření za r.2019.
■ 3/2019 ZO bere na vědomí hospodaření za r. 2019 a schvaluje roční závěrku za
r. 2020
pro 5 , zdržel se 0 , proti 0

ad6)

Občanské sdružení MAS ,,Přiďte pobejt“ sdružuje zástupce 22 obcí, zemědělců,
podnikatelů a neziskových organizací, kteří jsou odhodláni působit ve prospěch
kvality vytvářet partnerské projekty a podporovat společné aktivity na regionální
úrovni. Obce mohou prostřednictvím MAS čerpat dotace na různé projekty. Na
základě toho je i naše obec požádána o schválení působnosti MAS na území naší
obce.

▪ 4/2020 ZO Bukovina u Čisté dotčené MAS „Přiďte pobejt!“o.s. schvaluje
zařazení správního území obce do území působnosti dotčené MAS „Přiďte pobejt!“o.s. na
období 2021 – 2027.
pro 5, zdržel se 0, proti 0
ad7)

OZ byla představena dotace pro JSDHO. Jedná se o nákup vybavení pro jednotku,
která je předurčená k oob. Seznam pořizovaných věcí je k nahlédnutí na OÚ.
■

ad8)

5/2020 ZO schvaluje dotaci na nákup vybavení pro JSDHO
pro 5, zdržel se 0, proti 0

OZ bylo seznámeno s dopisem od pana Z. Fišery, který se na nás obrátil ve věci
prodeje pozemku, na kterém se v současné době nachází stavba technického
vybavení. Jedná se o pozemek p.č. 106 , číslo LV 240 o celkové ploše 9m2.
Navrhovaná celková cena od pana Fišery je 1.- Kč.
■ 6/2019 ZO schvaluje záměr nákupu pozemku.
pro 5, zdržel se 0, proti 0

ad 9) Diskuse: v ní se starosta obce ještě jednou vrátil k tématu předurčenosti JSDHO.

ad 10) Zasedání bylo ukončeno v 20:45 hodin
ověřovatelé zápisu:
T.Trejbal a R.Otta

Vyvěšeno dne: 16.3.2020

starosta :
J.Ježek

Sejmuto dne : 31.3.2020

