Obec Bukovec
Usnesení z 22. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 24. 1. 2012 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 22/1 program schůze
R 22/2 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace – sadové úpravy
stavby „Naučná in-line fitness stezka“ s firmou Zahradnictví Šimková, s. r. o.,
Bystřice 1139, 739 85 Bystřice
R 22/3 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace veřejného osvětlení
pro stavbu „Naučná in-line fitness stezka“ se Stanislavem Motykou, Bukovec 244,
739 85 Bukovec
R 22/4 uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Fridrichem, T. G. Masaryka 502, 738 01
Frýdek-Místek, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace malého
rozsahu pro zadání veřejné zakázky a realizaci s názvem „Propustek u areálu
bývalého JZD“
R 22/5 uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Fridrichem, T. G. Masaryka 502, 738 01
Frýdek-Místek, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace malého
rozsahu pro zadání veřejné zakázky a realizaci s názvem „Změna dimenze
stávajícího propustku“
R 22/6 uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Fridrichem, T. G. Masaryka 502, 738 01
Frýdek-Místek, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace malého
rozsahu pro zadání veřejné zakázky a realizaci s názvem „Úprava veřejného
prostranství“
R 22/7 uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Českou republikou –
Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2, adresa pro
doručování: 30. dubna 3130/2c, Ostrava
R 22/8 zpracování projektové dokumentace „Přístřešky kontejnerů na separovaný odpad“
ing. Josefem Turkem, Mosty u Jablunkova 1019
R 22/9 Platový výměr Mgr. Ivany Wronové, ředitelky Základní školy s polským jazykem
vyučovacím Bukovec 66, čj. 40/2012/118
R 22/10 Platový výměr Mgr. Libuše Stnonawské, ředitelky Základní školy Bukovec 214, čj.
26/2012/118
R 22/11 provedení změny v jízdním řádu autobusové dopravy, a to dle podané žádosti čj.
36/2012
R 22/12 zpracování projektové dokumentace včetně vyhotovení rozpočtu na investici –
položení asfaltového povrchu na místní komunikaci v úseku od rodinného domu
čp. 234 po čp. 367, a to dle podané žádosti čj. 507/2011
R 22/13 ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 12. 2006 s Vítězslavem Jalovičorem,
Bukovec 312 na pronájem pozemku p. č. ZE 2761/2, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
a to dohodou

R 22/14 zveřejnění záměru pronájmu pozemků PK p. č. 2761/1 a PK p. č. 2761/2, vše
k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 22/15 zjištění skutečného umístění pozemku p. č. 1892, k. ú. Bukovec u Jablunkova
a to za účasti žadatele pana Jana Kantora, pracovníků obecního úřadu, popř.
geometrů, předpokládaný termín: jaro 2012
R 22/16 uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě s Veoliou Transport Morava, a. s., Vítkovická 3133/5, Ostrava
R 22/17 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč pro rok 2012 Českému
rybářskému svazu, MO Jablunkov a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 22/18 přílohu č. 1 k Sociálnímu fondu – příspěvek 300 Kč na penzijní připojištění
zaměstnancům obce a starostce, s účinností od 1. 2. 2012
R 22/19 čerpání investičního a rezervního fondu v průběhu roku 2012 Základní školou
a Mateřskou školou Bukovec, Bukovec 214, čj. 45/2012
R 22/20 čerpání investičního a rezervního fondu v průběhu roku 2012 Základní školou
a mateřskou školou s polským jazykem vyučovacím Bukovec, Bukovec 66
R 22/21 na základě doporučení auditora opatření, která provedou Technické služby
Bukovec, s. r. o.:
- v termínu do 31. 1. 2012 odstranit pochybení uvedená v části 6.2, bod 1.-4.
Zprávy nezávislého auditora o provedení prověrky u obchodní společnosti
Technické služby Bukovec, s. r. o., č.j. Ost/1/2012
- v termínu do 15. 2. 2012 předložit hodnocení roku 2011, příjmy a činnosti
za jednotlivá období a výdaje a činnosti za jednotlivá období roku 2011 (měsíčně)
R 22/22 podávání zpráv o příjmech a výdajích Technických služeb Bukovec, s. r. o.
v pravidelných měsíčních intervalech
R 22/23 uzavření Smlouvy o dílo s Pavlem Sikorou, Osůvky 57, Třinec, jejíž předmětem je
honorář za kulturní vystoupení skupiny BLAF na akci „Obecní zabíjačka“ dne
28. 1. 2012

vzala na vědomí:
R 22/24 přidělení veřejné zakázky a souhlasí s výsledkem veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Naučná in-line fitness stezka“, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a dle metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek
regionálního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 uchazeči Sportovní
a liniové stavby Morava s. r. o., sídlem Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
IČ: 28580001
R 22/25 žádosti na pořízení změny územního plánu obce Bukovec, čj. 9/2012 a 14/2012
R 22/26 cenovou nabídku posypu cest a silnic v zimním období 2011 – 2012 fa Bojko Josef,
Písek 127, 739 84
R 22/27 informace o povinnosti pojistit pracovníky, kteří budou vykonávat veřejnou službu
v obci, do následující schůze Rady obce bude proto zpracován Dodatek ke stávající
smlouvě
R 22/28 Zprávu nezávislého auditora o provedení prověrky u obchodní společnosti Technické
služby Bukovec, s. r. o., čj. Ost/1/2012

uložila úkol:
R 22/29 č. 48/2012 R Pavlíně Sližové, aby zjistila podmínky darování nebo prodeje
příjezdové komunikace k rodinným domkům ve dvoře „Valečky“

odložila:
R 22/30 projednání žádosti o povolení umístění satelitní antény na objektu budovy Obecního
Úřadu Bukovec, s tím, že bude podáno vysvětlení po blíže specifikovaném
umístění na místě samém, bez reklamy
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