Obec Bukovec
Usnesení z 13. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 18. 7. 2011 v kanceláři starostky
Rada obce
projednala a schválila:
R 13/1 program schůze
R 13/2 vyřazení nabídky firmy Alpine Bau CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské
Meziříčí z výběrového řízení na opravu místní komunikace „Bukovec – Hrčava“, a to
z důvodu nesplnění požadavku na pojištění, nebyla dodána pojistná smlouva, pouze
certifikát s dobou pojištění od 18. 3. 2010 do 17. 3. 2011
R 13/3 výběr dodavatele na opravu místní komunikace „Bukovec – Hrčava“ a to v pořadí
podle cenových nabídek:
1. Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek
2. STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Poslanecká 827, 721 08 Ostrava Svinov
3. MIRABEL lexart, a. s., Antonínovo nám. 59, 738 02 Frýdek-Místek
R 13/4 Směrnici č. 1/2011 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Bukovec a
jeho příspěvkových organizací
R 13/5 poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2011 ve výši 20.000 Kč Klubu seniorů
v Bukovci a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 13/6 instalaci systému ASPI v rámci zkušebního provozu na 1 měsíc zdarma
R 13/7 Hřbitovní řád pro hřbitov v obci Bukovec s platností od 18. 7. 2011
R 13/8 uzavření Smlouvy o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho
konání s Obchodní akademií, Sokola Tůmy 12, Český Těšín – odborná praxe
studentů školního roku 2011/2012
R 13/9 zařazení obce Bukovec v registru turistů s tím, že Smlouva na zhotovení turistických
známek bude uzavřena s Technickými službami Bukovec s. r. o.
R 13/10 pomoc při regulaci a zpevnění břehu místního potoka po povodních v květnu 2011,
dle podané žádosti čj. 247/2011 – poskytnutí 10 ks betonových rour
R 13/11 odprodej 20 ks betonových rour v hodnotě 250 Kč/1 ks, a to dle podané žádosti
čj. 258/2011
R 13/12 výpomoc při odstraňování povodňových škod, dle podané žádosti čj. 251/2011 –
dovoz zeminy
R 13/13 svěření pravomoce starostce k uzavírání nájemních smluv – předmětem nájmu je část
přístavby budovy čp. 270, a sice zastřešené pódium, dále pozemek p. č. 172/1, jakož i
všechny stánky na tomto pozemku situované včetně příslušenství. Předmětem nájmu
je rovněž soubor movitých věcí tvořících vybavení těchto staveb
R 13/14 vzor Nájemní smlouvy – předmětem nájmu je část přístavby budovy čp. 270, a sice
zastřešené pódium, dále pozemek p. č. 172/1, jakož i všechny stánky na tomto
pozemku situované včetně příslušenství. Předmětem nájmu je rovněž soubor
movitých věcí tvořících vybavení těchto staveb
R 13/15 uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich
mobilního svozu s firmou ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, Praha 4
R 13/16 uzavření smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny nízkého napětí (nn) s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín

projednala a neschválila:
R 13/17 informace o obci ve Zlatých stránkách

vzala na vědomí:
R 13/18 oznámení o uzavření mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec a
oznámení o provozu mateřské školy Bukovec v období 1. 7. 2011 – 29. 7. 2011
v období hlavních prázdnin

pověřuje:
R 13/19 Daniela Hořavu projednáním žádosti čj. 241/2011, týkající se zajištění dopravních
značek

uložila úkol:
R 13/20 č. 30/2011 R Monice Czepczorové, aby projednala žádost čj. 240/2011

Monika Czepczorová
starostka

Daniel Hořava
místostarosta

