Obec Bukovec
Usnesení z 26. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 19. 3. 2012 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 26/1 program schůze
R 26/2 výběr zhotovitele na provedení demolice chléva – zemědělského stavení umístěného
na pozemku p. č. st. 48 v k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to v pořadí podle cenových
nabídek:
1. Technické služby Bukovec, s. r. o., Bukovec 270
2. Nákladní a silniční motorová doprava, Zimny Josef, Bukovec 215
3. Rostislav Kováč, Radotínská 18, 743 01 Bílovec
R 26/3 člena strategické komise Miroslava Haratyka
R 26/4 navýšení kapacity školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Bukovec,
příspěvková organizace, Bukovec 214, 739 85 Bukovec – od 1. 9. 2012
z dosavadního počtu 50 žáků na 65 žáků
R 26/5 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč pro rok 2012 Mysliveckému
sdružení Bukovec – Šance a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 26/6 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Sdružení folklorního souboru
Jackové, Dukelská 145, Jablunkov a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 26/7 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Charitě Frýdek-Místek, F. Čejky
450 a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 26/8 poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní
organizaci Bukovec – Písek a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 26/9 výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
zateplení a výměnu oken pro objekt Základní škola a Mateřská škola Bukovec 214 a
objekt Základní škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66 a to v pořadí
podle cenových nabídek:
1. Ing. Eliška Milatová, Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Bernartice nad Odrou
2. T & T stavební s. r. o., Hlučínská 49/154, 747 21 Kravaře – Kouty
3. RADY PRO DŮM, s. r. o., Zd. Štěpánka 1782/7, 708 00 Ostrava – Poruba
R 26/10 uzavření Smlouvy o dílo č. BUK 12-SOD se společností DIGIS, spol. s r. o., Gen.
Sochora 6176/6A, 708 00 Ostrava – Poruba
R 26/11 cenu za odvoz odpadů zajišťovaný na základě smlouvy ve výši 1.470 Kč za
komunální odpad/1 nádoba 110 l a ve výši 650 Kč za separovaný odpad
R 26/12 uzavření Smlouvy NN č. 19889 01/2012 o sdružených službách dodávky elektřiny se
společností V-Elektra, s. r. o., Hornoměstská 357, 594 01 Velké Meziříčí, jejíž
předmětem je dodávky sjednaného množství silové elektřiny ze strany VE
R 26/13 provedení geofyzikálního průzkumu v okolí stávajícího obecního vodojemu a
zpracování projektové dokumentace hydrogeologického průzkumu RNDr. Marcelou
Pospíšilíkovou, Vodní zdroje Holešov, a. s., Tovární 1423, 769 01 Holešov
R 26/14 provedení zatrubnění kolem hostince U Turka rourami o Ø 60 cm
R 26/15 Inventarizační zprávu Obce Bukovec ke dni 31. 12. 2011

R 26/16 uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících se společností SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Moravská
Ostrava zastoupená na základě plné moci ze dne 31. 12. 2010 společností RWE
Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

projednala a neschválila:
R 26/17 poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, Klub Radost, Wolkerova 22, 796 01 Prostějov
R 26/18 povolení výjimky týkající se přejezdu nákladních automobilů firmy Stollux, Polská
republika přes obec Bukovec
R 26/19 umístění zeminy získané z úpravy potoka Zarembčok na pozemku p. č. 201, k. ú.
Bukovec u Jablunkova. K umístění na pozemku p. č. 1198, k. ú. Bukovec u
Jablunkova nelze podat stanovisko, jelikož není majetkem obce

vzala na vědomí:
R 26/20 informace členů strategické komise o možném provedení demolice budovy čp. 59
R 26/21 informace jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o., Jiřího Heczka o činnosti
společnosti a informace Romana Czepczora k proběhnutému jednání pracovní
skupiny ve věci požadavků rodiny Krenželokových, Bukovec 221
R 26/22 ohlášení firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, 738 02 Frýdek-Místek
o zahájení úprav potoka Zarembčok v části km 0,000 – 0,690
R 26/23 žádost č.j. 131/2012 týkající se urychlení odjezdu autobusu linky č. 861783, spoj č. 7
z autobusové zastávky Bukovec, Ski areál – Kempaland, s tím, že bude zjištěn
souhlas s touto změnou

uložila úkol:
R 26/24 č. 50/2012 R Jiřímu Heczkovi, aby předložil finanční výhled na období 2 let –
náklady na provoz a mzdy
R 26/25 č. 51/2012 R Pavlíně Sližové, aby nechala vyhotovit Kupní smlouvu týkající se
prodeje části pozemku p. č. 146/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova paní Heleně Mackové

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 26/26 uzavření Kupní smlouvy s Jakubem Sikorou, Azalková 2107, Říčany u Prahy, na
zakoupení nově zaměřeného pozemku p. č. 1275/4 o výměře 17 m2 dle geometrického
plánu č. 681-9/2012, vše k. ú. Bukovec u Jablunkova, v hodnotě 70 Kč/m2
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