Obec Bukovec
Usnesení z 19. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 7. 11. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 19/1 program schůze
R 19/2 provedení opravy autobusové zastávky v části obce „Markov-Bařiny“ dle předložené
cenové nabídky Technických služeb Bukovec, s. r. o., termín provedení opravy je do
konce měsíce listopadu 2011
R 19/3 uzavření Dodatku č. 11 k dohodě o podmínkách plnění povinné školní docházky a
úhradě neinvestičních nákladů s tímto spojených pro děti trvale bydlících v jiné obci
než je sídlo školy, a to s obcí Mosty u Jablunkova – 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 19/4 zadávací dokumentaci pro podlimitní zakázku na stavební práce zadanou
v otevřeném řízení dle metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek
regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro projekt „Naučná in-line fitness
stezka“
R 19/5 jmenování ing. Roberta Kuliga do školské rady příspěvkové organizace Základní
školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, Bukovec 66,
739 85 Bukovec
R 19/6 jmenování Lucie Jalovičorové do školské rady příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Bukovec, Bukovec 214, 739 85 Bukovec
R 19/7 poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení BLP Production, Bukovec 87
ve výši 1.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 19/8 uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl VP-2011-137425
s OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs.
Armády 20, Praha 6 – Bubeneč – akce Den Obce Bukovec aneb plackový festival
R 19/9 poskytnutí odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Bukovec, Bukovec 66, 739 85 Bukovec, a to dle podané žádosti čj.
458/2011
R 19/10 zpracování projektové dokumentace cyklotrasy 56A s tím, že cena za zpracování
bude ve výši do 2.500 Kč, jelikož navržená cena ve výši 5.000 Kč nebyla se
starostkou obce projednána
R 19/11 uzavření Smlouvy o dílo s ing. Pavlem Fridrichem, sídlem T.G.Masaryka 502,
Frýdek-Místek, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace malého
rozsahu a inženýrské činnosti akce „Parkoviště u školy“
R 19/12 uzavření Darovací smlouvy s Wasilkou Pistovčák, E. Rošického 1072, 721 00
Ostrava – Svinov, jejíž předmětem je poskytnutí sponzorského daru – věcného daru
v hodnotě 2.500 Kč, a to polštářků s výšivkou na vítání občánků

vzala na vědomí:
R 19/13 Zprávy o hospodaření Základní školy a mateřské školy s polským jazykem
vyučovacím Bukovec, Bukovec 66, 739 85 Bukovec a Základní školy a Mateřské
školy Bukovec, Bukovec 214, 739 85 Bukovec za období leden – září 2011
R 19/14 sdělení paní Mackové Heleny o objednaném geometrickém měření – datum sdělí,
aby se ho zúčastnil zástupce Obce Bukovec
R 19/15 informace starostky o společnosti Elektrowin a. s., která se zabývá zpětným odběrem
Elektrozařízení
R 19/16 informace starostky k akci „Mikulášská nadílka“ a „Obecní zabíjačka“
R 19/17 Záznam z jednání uskutečněného dne 24. 10. 2011 v pobočce Advokátní kanceláře
Hajduk a partneři v Jablunkově, jehož předmětem bylo řešení právních vztahů
k pozemkům nacházejících se u bývalého hraničního přechodu s Polskou republikou

uložila úkol:
R 19/18 č. 42/2011 R Jiřímu Heczkovi, aby provedl nacenění zhotovení vývěsky, která bude
umístěna v areálu Kempaland a dále u autobusových zastávek

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 19/19 zakoupení části pozemku za hřištěm p. č. 2332/3, k. ú. Bukovec u Jablunkova, na
kterém se nachází komunikace, v hodnotě 100 Kč/m2
R 19/20 navýšení dotace TJ Beskyd Bukovec pro rok 2011 a uzavření Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory
R 19/21 zřízení sociálního fondu
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