Obec Bukovec
Usnesení z 18. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 26. 10. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 18/1 program schůze
R 18/2 snížení nájmu v tělocvičně o 50 % na konání floorbalového turnaje
R 18/3 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, jejíž předmětem je účelová
neinvestiční dotace určená na uznatelné výdaje spojené s činností jednotek sborů
dobrovolných hasičů ve formě příspěvku ve výši 6.500 Kč
R 18/4 uzavření Mandátní smlouvy se společností ProFaktum, s. r. o., Střelniční 252/6,
Český Těšín, jejíž předmětem je komplexní výkon zadavatelské činnosti v rámci
realizace projektu „Naučná In-line fitness stezka“
R 18/5 Plnou moc k zastupování společnosti ProFaktum, s. r. o., a jejího pracovníka Mgr.
Milana Konečného, ve věci zadavatelské činnosti při veřejné zakázce zadané podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění u projektu „Naučná
In-line fitness stezka“
R 18/6 zadání zpracování znaleckého posudku na nákup pozemků k projektu „Slezský
skanzen v přírodě – Zvonice u Salaše“
R 18/7 předložení tří cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení na stavební úpravu stávajícího propustku u zastávky „U turka“
R 18/8 předložení tří cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace včetně
stavebního povolení na propustek k terénním úpravám se změnou odtokových
poměrů v lokalitě „U areálu bývalého JZD“
R 18/9 předložení tří cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace na veřejné
osvětlení ke stavbě „Naučná In-line fitness stezka“
R 18/10 odebrání osobního příplatku z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to dle
podané žádosti čj. 424/2011
R 18/11 poskytnutí finančního příspěvku Sociálním službám města Třinec, p. o., Habrová
302, Třinec – Dolní Lištná ve výši 5.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné
podpory
R 18/12 výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Parkoviště u školy“ a
to v pořadí podle cenových nabídek:
1. ing. Pavel Fridrich, T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek
2. A-VITAL spol. s r. o., Ing. Zdenka Makohuzová, Bohumínská 61, 710 00 Ostrava
R 18/13 uzavření Smlouvy o dílo s AUTODOPRAVOU, Josef Zimny, Bukovec 215,
Tomášem Suszkou, Bukovec 169 a Josefem Bojkem, Písek 127, jejíž předmětem je
plužení komunikací v katastru obce
R 18/14 zakoupení monitoru v hodnotě do 2.500 Kč

projednala a neschválila:
R 18/15 poskytnutí finančního příspěvku TJ Zora Praha, Pštrosova 13, Praha 1
R 18/16 poskytnutí finančního příspěvku Sdružení lince bezpečí, Ústavní 91/95, 181 21
Praha 8
R 18/17 zpracování souboru kreseb nejzajímavějších památek obce Lukáše Martinky
R 18/18 nové cyklistické trasy a souhlasí s novou cyklistickou trasou vedoucí od budovy čp.
180 k turistickému přechodu Bukovec
R 18/19 cenovou nabídku na zakoupení kamery

vzala na vědomí:
R 18/20 a doporučila zastupitelstvu obce schválit dořešení majetkových vztahů k pozemku p.
č. 2332/3, k. ú. Bukovec u Jablunkova – za hřištěm v rámci vypořádání pozemku p.
č. 146/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova – okolo obecního chléva
R 18/21 podnět na pořízení změny územního plánu obce, čj. 386/2011
R 18/22 a doporučila zastupitelstvu obce projednat umístění dopravního značení v obci
R 18/23 žádost čj. 426/2011 týkající se opravy komunikace v části obce „Markov“ s tím, že
budou osloveny Lesy ČR s žádostí o provedení její opravy
R 18/24 žádost čj. 414/2011 o náhradu pozemku p. č. st. 485, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
s tím, že stanovisko k náhradě tohoto pozemku je uvedeno v dopise č.j. 50/2011 ze
dne 26. 9. 2011
R 18/25 informace Lesů ČR k prodeji vodovodu Zápověď v lokalitě Půlgruň
R 18/26 starostky obce o případné spolupráci s obcí Mútne
R 18/27 Petici Sdružení dárců krve Hlavice 54, týkající se nesouhlasu zvýšení DPH, cen
elektrické energie a plynu a souhlasu s osvobozením od zdravotnických poplatků pro
dárce krve
R 18/28 úhradu faktury č. 110751 ve výši 401.902 Kč a úhradu faktury č. 110752 ve výši
36.510 Kč za „terénní úpravy se změnou odtokových poměrů v lokalitě U areálu
bývalého JZD“

uložila úkol:
R 18/29 č. 35/2011 R Kateřině Lyskové, aby zajistila porovnání čerpání finančních
prostředků základní škol se schváleným rozpočtem
R 18/30 č. 36/2011 R Janě Brzežkové, aby zaslala žádost na KÚ MSK Ostrava, odbor
dopravy a společnost Veolia Transport Morava, a. s., Třinec, týkající se provedení
změny odjezdu autobusových spojů dle podané žádosti čj. 387/2011
R 18/31 č. 37/2011 R Monice Czepczorové, aby nechala zpracovat cenovou nabídku na
umístění zpomalovacích retardérů na komunikaci v blízkosti rekreačního objektu 02
R 18/32 č. 38/2011 R Technickým službám Bukovec, s. r. o., aby provedli nacenění opravy
autobusové zastávky v čási obce „Markov-Bařiny“
R 18/33 č. 39/2011 R Monice Czepczorové, aby se obrátila s žádostí na společnost ČEZ
Distribuce o proměření elektřiny v části obce „Markov“
R 18/34 č. 40/2011 R Danielu Hořavovi a Romanu Lyskovi, aby projednali žádost čj.
416/2011 týkající se dořešení problému s kanalizací ve dvoře „Waclawki“ na místě
samém
R 18/35 č. 41/2011 R Janě Brzežkové, aby oslovila majitele pozemků, na kterých by bylo
možno zřídit autobusovou zastávku „Na Kempě“, zda by souhlasili s odprodejem této
části pozemku

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 18/36 odklad splátek půjček Technickým službám Bukovec, s. r. o.
R 18/37 název projektu „Slezský skanzen v přírodě – Zvonice u Salaše“
R 18/38 navrženou trasu vedení nn Romanem Lyskem a Tomášem Pyszkem, s tím, že
elektrické vedení nn bude podzemní
R 18/39 odprodej části pozemku p. č. 146/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova o výměře 27 m2
s tím, že geometrické zaměření a veškeré náklady spojené s prodejem pozemku si
nabyvatelka paní Macková uhradí
R 18/40 poskytnout Monice Czepczorové finanční dar ve výši 10.000 Kč dle Zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 9,
za veřejně prospěšnou činnost

projednala a nedoporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 18/41 realizaci projektu „Slezský skanzen v přírodě II. etapa – křesťanství v Beskydech“

odložila:
R 18/42 projednání profinancování energetických úspor Základní školy a Mateřské školy
Bukovec a Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Bukovec, které provede Petr Funiok, obchodně-technický ředitel, ASA Expert,
stavební projekce, Konečného 1919/12, Ostrava – Slezská Ostrava

pověřuje:
R 18/43 Moniku Czepczorovou k předložení cenové nabídky na zhotovení vánočního
osvětlení autobusových zastávek
R 18/44 komisi školství, kultury a sociální projednáním situace v místě trvalého bydliště paní
Anny Chodurové

Monika Czepczorová
starostka

Daniel Hořava
místostarosta

