Obec Bukovec

Usnesení ze 7. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 16. 3. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 7/1 program schůze
R 7/2 projednala a schválila zakoupení zatrubnění do části obce Valečky v hodnotě
do 30 tis. Kč, jelikož komunikace je zařazena do pasportu místních komunikací
R 7/3 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou jinou obcí, a to s obcí Písek – úhrada
neinvestičních nákladů spojených se zabezpečením povinné školní docházky ve výši
2.500 Kč na jednoho žáka a rok s trvalým bydlištěm v obci Bukovec
R 7/4 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou jinou obcí, a to s obcí Písek – úhrada
neinvestičních nákladů spojených se zabezpečením povinné školní docházky ve výši
2.500 Kč na jednoho žáka a rok s trvalým bydlištěm v obci Písek
R 7/5 uzavření Smlouvy o dílo č. BUK11-SOD se společností DIGIS, spol. s r. o., Gen.
Sochora 6176/6A, Ostrava – Poruba, jejíž předmětem je aktualizace map katastru
nemovitostí, zjednodušené evidence včetně vložení parcelních dílů, aktualizace
adresních bodů v prohlížeči GIS a zákaznická podpora
R 7/6 provedení rekonstrukce nadzemního vedení NN 0,4kV a výstavbu nového nadzemního
vedení VN 22 kV, včetně nové Trafostanice, a to dle podané žádosti čj. 110/11
R 7/7 Výzvu k vyrovnání příjmů obcí od 1.000 obyvatel v rámci RUD od r. 2012, zaslanou
Městem Chlumec nad Cidlinou
R 7/8 Osoblažskou výzvu starostů okresu Bruntál za důstojnost venkovských samospráv
v Moravskoslezském kraji

vzala na vědomí:
R 7/9 informace jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o., Jiřího Heczka
R 7/10 informace Stanislava Motyky k opravě veřejného osvětlení v obci
R 7/11 výpověď nájemní smlouvy ze dne 7. 6. 2006 uzavřené mezi Obcí Bukovec a
Antonínem Macoszkem, Bukovec 262, na pronájem pozemků p. č. 138 a 139, k. ú.
Bukovec u Jablunkova
R 7/12 výpověď nájemní smlouvy ze dne 9. 6. 2005 uzavřené mezi Obcí Bukovec a
Ludvíkem Hermanem a Helenou Hermanovou, Bukovec 278, na pronájem pozemků
p. č. 1389/1 a 1389/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 7/13 informaci pana Čmiela, Bukovec 63 o záměru výstavby čističky odpadních vod

odložila:
R 7/14 uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele mezi organizací Krajská energetická agentura
Moravskoslezského kraje a Obcí Bukovec
R 7/15 a doporučila projednat s JUDr. Jakubíkem Smlouvu o nájmu pro zajištění práva cesty
a průjezdu, zaslanou Bronislavou Borutovou a Romanem Hermanem

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 7/16 skácení lípy rostoucí na pozemku p. č. 3884, k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to dle
podané žádosti čj. 112/11
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