Obec Bukovec
Usnesení z 28. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 25. 4. 2012 v kanceláři starostky
Rada obce
projednala a schválila:
R 28/1 program schůze
R 28/2 jako druhého jednatele Technických služeb Bukovec, s.r.o. Romana Czepczora,
bytem Bukovec 114
R 28//3 Směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bukovec
a příspěvkových organizací obce, s účinností od 25. 4. 2012
R 28/4 uzavření Smlouvy o dodávce vody mezi Obcí Bukovec a ing. Bronislavem Skupniem
a MUDr. Aleksandrou Skupień Göbel, bytem Bukovec 128
R 28/5 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou jinou obcí, a to s obcí Písek – 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 28/6 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou jinou obcí, a to s obcí Písek – úhrada
neinvestičních nákladů spojených se zabezpečením povinné školní docházky
ve výši 2 500,- Kč na jednoho žáka a rok s trvalým bydlištěm v obci Písek
R 28/7 jednorázovou úplatu ve výši 1 Kč za zřízení věcného břemene, a to jako časově
neomezené věcné právo výstavby, vedení, provozování, provádění údržby a oprav
vodovodního řádu
R 28/8 zakoupení auta pro JSDH obce Bukovec v hodnotě do 35.000,- Kč včetně DPH
R 28/9 poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 5.000,- Kč folklornímu souboru
Lipka – příspěvek na činnost formou doložení účetních dokladů (paragonů, faktur)
za vydání CD, obnovu krojů, opravu hudebních nástrojů a nákupu strun s tím,
že budou vystupovat na akcích pořádaných obcí Bukovec zdarma

vzala na vědomí:
R 28/10 informace o činnosti Technických služeb Bukovec, s.r.o. a výhledu na období
2013 - 2014
R 28/11 informace k opravě komunikace v části obce Bukovec Půlgruň
R 28/12 návrhy na provedení oprav výtluků v komunikacích a opravy mostů vč. jejich nátěrů
R 28/13 návrh Smlouvy o dílo – předmětem je provedení stavebních prací v rámci projektu
„Naučná in-line fitness stezka“ a bude uzavřena mezi Obcí Bukovec a firmou
Sportovní a liniové stavby Morava, s.r.o., Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, jejíž znění bude konzultováno s JUDr. Jakubíkem
R 28/14 návrh na provedení přístavby hasičské zbojnice

R 28/15 projektovou dokumentaci na výměnu oken v objektech: Základní škola a Mateřská
škola Bukovec 214 a Základní škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec 66
R 28/16 Rozhodnutí povolení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, týkající se zákazové značky č. B 4 „zákaz vjezdu nákladních
automobilů“, umístěné v k. ú. Bukovec u Jablunkova na silnici č. III/01149
v blízkosti hraničního přechodu Bukovec – Jasnowice s Polskou republikou
pro vozidlo Scania, registrační značky: SCI 35867 (PL) – vydané Městským úřadem
Jablunkov, odborem dopravy, čj. MEJA 5507/2012, s tím, že bude projednána
s JUDr. Jakubíkem ještě možnost nepovolení uvedené výjimky

odložila:
R 28/17 projednání návrhu týkajícího se rekonstrukce vodovodu na hřbitově a márnice

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 28/18 povolení připojení rodinného domu čp. 91 na obecní vodovod, s tím, že žadatel
Roman Byrtus předloží souhlasy majitelů pozemků, které budou dotčeny výstavbou
vodovodní přípojky
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