Obec Bukovec

Usnesení z 3. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 27. 12. 2010 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila
R 3/1 program schůze
R 3/2 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu na cizím pozemku s Jaroslavem a Monikou Šmigovými, Bukovec 68 – zřízení
věcného břemene spočívajícího ve věcném právu výstavby, vedení, provozování,
provádění údržby a oprav plynové přípojky na části pozemku p. č. 3861, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
R 3/3 uzavření Dodatku č. 10 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 – školní rok 2010/2011,
neinvestiční náklady spojené se zabezpečením povinné školní docházky ve výši
2.500 Kč na jednoho žáka a rok
R 3/4 uzavření Smlouvy o výpůjčce s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, sídlem Výškovická 40, Ostrava – Zábřeh, jejíž předmětem je
výpůjčka Radiostanice vozidlové, HT 6991DC PEGAS
R 3/5 člena komise strategického rozvoje Martina Sikoru, Bukovec 282
R 3/6 Rozpočtové opatření 5/2010, dle přílohy č. 1

projednala a neschválila:
R 3/7 poskytnutí finančního příspěvku Oblastní Charitě Červený Kostelec, 5. května 1170,
Červený Kostelec

vzala na vědomí:
R 3/8 informace jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o., Jiřího Heczka
R 3/9 cenovou nabídku ing. arch. Kateřiny Buschové – projektová činnost ve výstavbě, a
navrhla oslovit a zpracovat další cenové nabídky na zpracování studie turistická
atrakce „Cestujeme po Evropě“

uložila úkol:
R 3/10 č. 1/2011 R Danielu Hořavovi, aby zjistil cenu za výkup železa
R 3/11 č. 2/2011 R Kateřině Lyskové, aby zjistila náklady spojené s vytápěním budovy
Základní školy s polským jazykem vyučovacím a Základní školy včetně tělocvičny
R 3/12 č. 3/2011 R Kateřině Lyskové, aby zjistila ceny pronájmu nářadí a tělocvičny
v tělocvičnách vedlejších obcí
R 3/13 č. 4/2011 R Kateřině Lyskové, aby zjistila, ve kterém majetku jsou vedeny stoly na
stolní tenis
R 3/14 č. 5/2011 R Danielu Hořavovi, aby projednal s pracovní skupinou ve složení Daniel
Hořava, Roman Czepczor, Andrzej Bielesz, ing. Robert Kulig navržený Provozní řád
výletiště a Smlouvu, která je uzavřená mezi TJ Beskyd Bukovec a Alenou Sikorovou
R 3/15 č. 6/2011 R Romanu Lyskovi, aby projednal žádost čj. 478/10 o zřízení veřejného
osvětlení na pozemku p. č. 1928/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova

odložila:
R 3/16 projednání Provozního řádu výletiště u obecního úřadu

pověřuje:
R 3/17 Romana Lyska projednáním rekonstrukce dosavadního veřejného osvětlení v obci
Bukovec s panem Stanislavem Motykou
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