Obec Bukovec
Usnesení z 19. schůze Rady obce Bukovec
konané dne 9. 11. 2015 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 19/1 program schůze
R 19/2 uzavření Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování mezi
Obcí Bukovec a Obchodní akademií, příspěvkovou organizací, Sokola Tůmy 402/12,
Český Těšín, IČ 60337320
R 19/3 uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. FMB-VN-14/2015 ze dne 27. 3. 2015 mezi Obcí
Bukovec a Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,
adresa pro doručování: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Třinec, Poštovní 621,
739 61 Třinec
R 19/4 zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 33/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto záměru
R 19/5 uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Bukovec a společností OSA projekt s. r. o.,
Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava – zajištění projektových dokumentací – napojení
vrtu HB-1 na stávající vodojem
R 19/6 uzavření Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek mezi Obcí Bukovec
a Albertovou stavební společností s. r. o., Antonínovo nám. 59, 738 02 FrýdekMístek, IČ 28583078
vzala na vědomí:
R 19/7 cenové nabídky na zimní údržbu v zimní sezóně 2015/2016
R 19/8 žádost č. j. 760/2015 na zřízení veřejného osvětlení k rodinnému domu čp. 109
R 19/9 nabídku společnosti OSA projekt s. r. o., sídlem Kafkova 1133/10, Ostrava –
Moravská Ostrava, jejíž předmětem je zajištění projektových dokumentací –
napojení vrtu HB-1 na stávající vodojem
R 19/10 informace o provedení zabezpečení studní a pramenů v lokalitě U rezervoáru
R 19/11 informace starostky k legalizaci vrtu na Kempě
R 19/12 Žádost o zveřejnění dopisu, č. j. 724/2015
R 19/13 Standardy kvality sociálně-právní ochrany děti pro obec Bukovec
R 19/14 podanou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt
,,Rekonstrukce učeben v základní škole v obci Bukovec“
R 19/15 Žádost o připojení na vodovodní řád, č. j. 781/2015
R 19/16 Žádost o připojení na vodovodní řád, č. j. 797/2015
R 19/17 žádost a návrh darování příjezdové komunikace, č. j. 787/2015 a souhlasí
se zařazením do plánu zimní údržby
R 19/18 doručenou pracovní soupravu dokumentace stavby ,,Chodník Kučery – Turek“
R 19/19 návrhy řešení problému s volně pobíhajícími a odchycenými psy a souhlasí
s návrhem postupu řešení problému
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R 19/20 nabídku společnosti EKO-PF spol. s. r. o., Hlinicová Hora na bezplatnou službu –
sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku
R 19/21 nabídku společnosti SHB, a. s. na projektové práce – Úprava veřejného prostranství
R 19/22 nabídku společnosti Bee Partner na expertní posouzení získání dotačních prostředků
R 19/23 nabídku společnosti Školícího a Výcvikového Centra Asklépios z. s. na profesionální
výuku plavání
projednala a neschválila:
R 19/ 24 poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Strom života, Mgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín
uložila úkol:
R 19/25 č. 21/2015 R Januszi Motykovi, aby zhotovil cenovou nabídku na zřízení veřejného
osvětlení k rodinnému domu čp. 109
projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 19/26 revokaci usnesení č. 8.215 – uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací,
o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
R 19/27 zařazení žadatele uvedeného v žádosti č.j. 781/2015 do pořadníku pro povolování
vodovodních přípojek
R 19/28 zařazení žadatele uvedeného v žádosti č.j. 797/2015 do pořadníku pro povolování
vodovodních přípojek
odložila:
R 19/29 projednání doručeného dopisu č. j. 660/2015 – Odpověď na Výzvu k náhradě škody
Naučná in-line fitness stezka a Turistická atrakce ,,Cestujeme po Evropě“
kontrola plnění úkolů:
8/2015 R – zabývání se Zásadami k dotačnímu programu „Domovní ČOV“ – komise
pro místní rozvoj
10/2015 R – zajistit výkup či dlouhodobý pronájem pozemků pro přístup k budoucímu
vodnímu zdroji, pro vybudování obslužné komunikace, trasy vedení vodovodního potrubí a
napájecího vedení elektrické energie k vrtu – komise pro místní rozvoj
14/2015 R – zjištění zájmu občanů o napojení na ČOV u základních škol – komise pro místní
rozvoj
17/2015 R zabývání se žádostí č. j. 287/2015 – umístění dopravního zrcadla – komise pro
místní rozvoj
20/2015 R – projednání možnosti poskytnutí finanční výpomoci Římskokatolické farnosti
Jablunkov, a to dle podané žádosti č. j. 454/2015 – finanční výbor

Monika Czepczorová
starostka obce, v.r.

Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta obce, v.r.
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