Obec Bukovec

Usnesení z 12. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 15. 6. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 12/1 program schůze
R 12/2 dalšího člena Povodňové komise obce, a to Petra Chrascinu
R 12/3 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, - elektrická přípojka NNk
Bukovec – Waszut, v pozemku p. č. 3870/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 12/4 pořízení zálohy počítačů
R 12/5 uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 138 a 3920/56, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, na dobu neurčitou
R 12/6 opravu Božích muk umístěných v části obce Bukovec „Skotňa“ v hodnotě
do 5.000 Kč

projednala a neschválila:
R 12/7 cenovou nabídku ve výši 45.500 Kč na opravu 350 m2 komunikace p. č. 3895/1, k. ú.
Bukovec u Jablunkova, bude navržena levnější varianta opravy cesty
R 12/8 poskytnutí finančních prostředků na opravu kanalizace dle podané žádosti
čj. 220/2011 ve výši 8.400 Kč
R 12/9 převod kroniky obce do digitální podoby

vzala na vědomí:
R 12/10 informace starostky o povodňových škodách ze dne 4. 6. 2011, opatřeních proti
povodním a vybudováním strouhy v délce 158 m, šířce 1,70 m v úseku od krajské
silnice směrem k řece Olši
R 12/11 Protokol z daňové kontroly ze dne 13. 6. 2011, jejíž předmětem byla kontrola použití
poskytnuté dotace na realizaci projektu s názvem „Typový projekt – CzechPOINT –
kontaktní místo (Upgrade)“
R 12/12 nabídku na provádění stavebního dozoru na akci „Cestujeme po Evropě – Obec
Bukovec“ firmy:
• H 3 – TEC, spol. s r. o., Jablunkovská 1916, Český Těšín
• ENVIFORM a. s., Závodní 814, Třinec – Staré Město
• Jan Huczala – Stavkontakt, Přátelství 173, Třinec
R 12/13 návrh sadových úprav turistické atrakce „Cestujeme po Evropě“

pověřuje:
R 12/14 Moniku Czepczorovou a Daniela Hořavu vyřešením žádosti čj. 222/2011, která se
týká úpravy odtokového kanálu umístěného na točně autobusů u základní školy
R 12/15 Romana Czepczora a Moniku Czepczorovou vyřešením žádosti čj. 220/2011, která se
týká opravy kanalizace a sjednáním schůzky na místě samém

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 12/16 uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene a smlouvu o zřízení věcného břemene
s Pavlem Kantorem, Evou Kantorovou a Karlem Kantorem, která se mimo jiné týká
zrušení věcných břemen k pozemkům p. č. 154/1 a 2498/1, vše k. ú. Bukovec
u Jablunkova
R 12/17 odprodej vrtu umístěného u budovy čp. 180 v Bukovci
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