Obec Bukovec
Usnesení z 27. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 11. 4. 2012 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 27/1 program schůze
R 27/2 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč pro rok 2012 Sociálním službám
města Třinec, příspěvkové organizaci, Habrová 302, Třinec – Dolní Lištná,
na spolufinancování pobytu klientů a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné
podpory
R 27/3 zaslání kladného sdělení a vyjádření spokojenosti k úpravám běžeckých tras
prováděných společností SKI Beskydy, s. r. o., Mosty u Jablunkov 1111
R 27/4 zveřejnění záměru pronájmu prostor: část přístavby budovy čp. 270, a sice zastřešené
pódium, dále pozemek p. č. 172/1, jakož i všechny stánky na tomto pozemku
situované a část pozemku p. č. 141/1 mezi zastřešeným pódiem a pozemkem p. č.
172/1, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 27/5 nákup pohárů a zpracování grafického návrhu na výrobu plakátů akce „1. ročník
soutěže Železný hasič“ konané dne 12. 5. 2012 v areálu Kempaland
R 27/6 1 pracovníka na VPP od 1. 5. 2012
R 27/7 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory s TJ Beskyd Bukovec, sídlem
Bukovec 114, 739 85 Bukovec – na zastřešení tribun ve výši 40.000 Kč

vzala na vědomí:
R 27/8 žádost čj. 169/2012, která se týká podnětu na pořízení změny územního plánu
obce Bukovec
R 27/9 absolvování odborné praxe studenta Obchodní akademie Český Těšín v termínu
od 14. 5. 2012 do 18. 5. 2012
R 27/10 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Městského úřadu
Jablunkov, odboru dopravy, čj.166/2012 – umístění na pozemní komunikaci
č. III/01149, před křižovatkou s místní komunikací v obci Bukovec, ze směru
od obce Písek u Jablunkova dopravní značení č. IS 3c „Směrová tabule (s jedním
cílem)“, s údajem Istebna PL“
R 27/11 informace k odjezdu autobusu linky č. 861783, spoj č. 7 z autobusové zast. Bukovec,
Ski areál – Kempaland – dle průzkumu zůstane čas odjezdu ve 4.38 hodin
R 27/12 informace starostky ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
na zateplení a výměnu oken pro objekt Základní školy a Mateřské školy Bukovec
214 a objekt Základní školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66
R 27/13 informace o výkopu příkopu k RD čp. 248 a 125

uložila úkol:
R 27/14 č. 52/2012 R starostce a Jiřímu Heczkovi, aby prošetřili na místě samém skutečnost
uvedenou v žádosti č.j. 205/2012 – provedení zatrubnění příkopu vedoucího kolem
parc. č. 2524/3, 2522/1, 2499/1 a 2504, k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 27/15 č. 53/2012 R starostce a Romanu Lyskovi, aby projednali urychlení opravy cesty
v lokalitě Markov s Lesy ČR

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 27/16 zpracované stanovisko k řešení požadavků uvedených v dopise čj. 132/2012
adresátky Elišky Krenželokové
R 27/17 vyhotovení publikací o obci Bukovec k výročí 660 let vzniku obce Bukovec

Monika Czepczorová
starostka obce

Daniel Hořava
místostarosta

