Obec Bukovec
Usnesení z 29. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 10. 5. 2012 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 29/1 program schůze
R 29/2 uzavření Smlouvy o dílo s Technickými službami Bukovec, s. r. o., na demolici
objektu – zemědělského stavení (bez č.p./č.e/) pozemek st. č. 48, k. ú. Bukovec
u Jablunkova
R 29//3 cenovou nabídku ve výši 84.781 Kč, včetně DPH na odstranění mostních pilířů
společnosti Technické služby Bukovec, s.r.o.
R 29/4 opravu zábradlí mostků společností Technické služby Bukovec, s.r.o. na základě
objednávky
R 29/5 zhotovitele veřejné zakázky k projektu „Cestujeme po Evropě“, a to společnost
McGreen a.s., Štefánikova 18/25, Praha
R 29/6 uzavření Mandátní smlouvy na administraci a dotační management realizace projektu
„Cestujeme po Evropě“ se společností ProFaktrum, s.r.o. se sídlem Český Těšín,
Střelniční 252/6
R 29/7 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu na cizím pozemku dle přílohy č. 1 – nová trasa vodovodního řádu
R 29/8 zpracování výškopisného a polohopisného zaměření nové trasy vodovodního řádu
geometrem ing. Tomášem Balvarem, úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem. Uvedené zaměření bude objednáno po uzavření všech smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene a smlouvách o právu provést stavbu na cizím
pozemku dle přílohy č. 2 – nová trasa vodovodního řádu
R 29/9 projednání stavu pozemku p.č. 1892, k.ú. Bukovec u Jablunkova, jehož vlastníkem
je Obec Bukovec, s právníkem JUDr. Markem Jakubíkem
R 29/10 zapojení se do projektu „Zelené Beskydy“ a pověřila zastupováním v tomto projektu
člena zastupitelstva ing. Bohdana Czepczora
R 29/11 vydání publikace o obci Bukovec společností ART MEDIA SERVICE, s.r.o. Třinec
R 29/12 nákup kontejneru a jeho umístění v části obce Bukovec „Markov“
R 29/13 nákup ochranných osobních pracovních pomůcek ve výši 500 Kč na osobu
pro vykonavatele veřejné služby
R 29/14 zpracování seznamů obecních pozemků strategickým výborem s doporučením jejich
následného využití

vzala na vědomí:
R 29/15 cenovou nabídku ve výši 66.648 Kč, včetně DPH na opevnění svahu kamennou
rovnaninou společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, a. s.
R 29/16 informace o činnosti Technických služeb Bukovec, s.r.o. na zimní sezónu
2011/2012
R 29/17 upravený návrh Smlouvy o dílo mezi Obcí Bukovec a společností Sportovní
a liniové stavby Morava, s.r.o. se sídlem Ostrava – Vítkovice a odložila její
schválení po úpravě časového a finančního harmonogramu z důvodu posunu
podpisu smlouvy o dotaci s Regionální radou regionu soudržnosti Ostrava
R 29/18 program ke Dni Obce Bukovec

odložila:
R 29/19 opravy výtluků na hlavní komunikaci na rok 2013
R 29/20 projednání žádosti o pronájem přístřešku a venkovního átria p. Mariana Bojka,
č.j. 185/2012 a žádost p. Aleny Sikorové o pronájem prostor v areálu obecního
úřadu, č.j. 259/2012 – žadatelům bude zaslána písemná výzva k podání cenové
nabídky na uvedený pronájem, kterou mají podat do 14. 5. 2012 do 16h
R 29/21 projednání projektové dokumentace na výměnu oken v budovách základních škol,
a to na 15. 5. 2012

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 29/22 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Bukovec a Josefem
a Helenou Petrákovými, bytem Bukovec 238, dále Rudolfem a Annou Lyskovými,
bytem Bukovec 32. Tato smlouva se týká zakoupení části pozemku p.p.č. 1129/2
(PK), k.ú. Bukovec u Jablunkova, na kterém obec Bukovec hodlá postavit
a provozovat turistickou atrakci „Cestujeme po Evropě“. Kupní cena ve výši
100Kč za m²
R 29/23 vodovodní přípojku na pozemek p.č. 24/6, k.ú. Bukovec u Jablunkova, a to z důvodu
případné výstavby rodinného domku – toto znění bude zapracováno do smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu
na cizím pozemku s manžely Česlavem a Annou Sikorovými, bytem Jablunkov 1115

neschválila:
R 29/24 zatrubnění příkopu potrubím, č.j. 205/2012 p. Jaroslava Kantora
R 29/25 obnovení původní komunikace p.č. 1892, k.ú. Bukovec u Jablunkova, jelikož
není využívána

uložila úkol:
R 29/26 č. 54/2012 R Jiřímu Heczkovi, aby svolal schůzku s p. Janem Krenželokem, bytem
Bukovec 221, v termínu do 31. 5. 2012
R 29/27 č. 55/2012 R Pavlíně Sližové, aby zaslala výzvy k předložení cenových nabídek
na stavbu přístřešků na kontejnery, termín do 30. 6. 2012
R 29/28 č. 56/2012 R Petru Chrascinovi, aby zajistil dodávku a dopravu betonových pražců
na opravu komunikace v části Půlgruň k čp. 170
R 29/29 č. 57/2012 R Pavlíně Sližové, aby zajistila výškopisné a polohopisné zaměření nové
trasy vodovodního řádu, a to ing. Tomášem Balvarem, úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem.
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