Obec Bukovec

Usnesení z 9. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 18. 4. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 9/1 program schůze
R 9/2 rozpočtové opatření č. 2/2011
R 9/3 uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele s Krajskou energetickou agenturou
Moravskoslezského kraje, o. p. s., Českobratrská 1403/2, Ostrava
R 9/4 uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen s Otmarem Bujákem a Jarmilou
Bujákovou
R 9/5 uzavření Dohody o zajištění bezplatné odborné praxe studentů denního studia ve
Střední školou informačních technologií, s. r. o. Frýdek-Místek pro studenta Marka
Bujáka
R 9/6 poskytování odměny za čtvrtletí ve výši 500 Kč po zdanění odpovědnému zástupci
provozovatele obecního vodovodu
R 9/7 umístění-přivěšení telefonního nadzemního vedení na sloupy veřejného osvětlení, a to
dle přílohy č. 1

projednala a neschválila:
R 9/8 pronájem pozemků k provozování zahrádky u obecního úřadu dle podané žádosti čj.
140/11, a to z důvodu neexistujících pozemků uvedených v žádosti. Podmínky
pronájmu budou stanoveny po sepsání provozního řádu výletiště v průběhu roku 2011.
R 9/9 poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek

vzala na vědomí:
R 9/10 informace jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o., Jiřího Heczka

uložila úkol:
R 9/11 č. 23/2011 R Romanu Lyskovi, aby projednal se Stanislavem Motykou žádost čj.
159/11, která se týká prodloužení vedení veřejného osvětlení k rodinnému domu čp. 86
R 9/12 č. 24/2011 R Romanu Lyskovi, aby projednal se Stanislavem Motykou žádost čj.
162/11, která se týká zřízení veřejného osvětlení k rodinnému domu čp. 111
R 9/13 č. 25/2011 R Danielu Hořavovi a Monice Czepczorové, aby zjistili dle skutečnosti
v jakém rozsahu bude provedena oprava komunikace dle podané žádosti čj. 158/11,
dopravu zajistí Josef Zimny

pověřuje:
R 9/14 Daniela Hořavu a Romana Lyska, aby zjistili možnost umístění satelitu na budově
čp. 74 v Bukovci
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