Obec Bukovec

Usnesení z 11. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 1. 6. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 11/1 program schůze
R 11/2 Provozní řád výletiště u obecního úřadu a ceník pronájmů
R 11/3 zveřejnění pronájmu části pozemku p. č. 172/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova dle
přílohy č. 1
R 11/4 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou
Zahradnictví Šimková, s. r. o., Bystřice 1139, jejíž předmětem je vypracování
projektové dokumentace zeleně pro stavbu „Cestujeme po Evropě“
R 11/5 provedení rozšíření distribuční soustavy stavby „Bukovec, 2RD, NNK“, a to dle
podané žádosti čj. 211/2011
R 11/6 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč Sdružení FS Jackové,
Dukelská 145, Jablunkov a Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
R 11/7 umístění satelitu na sloupu u budovy čp. 74, žadatelé dle čj. 212/2011 si toto
provedou na vlastní náklady
R 11/8 dodávku vody z vodovodu dle Smlouvy o dodávce vody do maximálního
limitu 120 m3
R 11/9 závaznou objednávku reklamních služeb se spol. Aldaka, s. r. o., na propagaci obce
a areálu Kempaland
R 11/10 účast zastupitelů na vzdělávacím semináři pro zastupitele v rámci projektu Svazu
měst a obcí ČR Vzdělaný zastupitel
R 11/11 uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Fridrichem, T. G. Masaryka 502, FrýdekMístek, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace malého rozsahu
včetně výškopisného, polohopisného zaměření a inženýrské činnosti akce Turistická
atrakce „Cestujeme po Evropě“
R 11/12 uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Technickými službami
Bukovec s. r. o, jehož účelem je stanovení podmínek, za kterých může nájemce
provést umístění stavby „Půjčovna a prodejna lyžařských potřeb“ na pozemku p. č.
PK 1424/5, k. ú. Bukovec u Jablunkova

projednala a neschválila:
R 11/13 poskytnutí finančního příspěvku Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež,
Mořkov
R 11/14 opravu komunikace p. č. 3852, k. ú. Bukovec u Jablunkova, na náklady obce, jelikož
není v jejím majetku, právo hospodařit mají Lesy ČR

vzala na vědomí:
R 11/15 žádost o znovu zvážení demolice zemědělského stavení, čj. 206/2011 s tím, že bude
projednána na zasedání zastupitelstva
R 11/16 Veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Wellness hotelu pod skanzenem na
pozemcích p. č. 1128/12, st. 457, k. ú. Bukovec u Jablunkova, která je uzavřena mezi
Městským úřadem Jablunkov, odborem územního plánování a stavebního řádu a
ALBERTOVOU stavební společností s. r. o., se sídlem Antonínovo náměstí 59,
Frýdek-Místek
R 11/17 žádost o odkoupení vodovodu Zápověď v lokalitě Půlgruň s tím, že bude svolána
schůzka se zástupci Lesů ČR o odprodeji uvedeného vodovodu občanům části obce
Půlgruň
R 11/18 informace včetně rozpočtu k programu Dne obce
R 11/19 nabídku výkopových prací pana Vladislava Sadového. Vzhledem k cenové nabídce
zůstává hrobníkem p. Josef Kendzior a jeho zástupci p. Josef Wolny a p. Martin
Pieter.
R 11/20 informace k projektu a rozpočtu akce „Cestujeme po Evropě“

uložila úkol:
R 11/21 č. 28/2011 R Monice Czepczorové a Danielu Hořavovi, aby zjistili stav a sjízdnost
komunikace p. č. 3856, k. ú. Bukovec u Jablunkova, a to z důvodu žádosti o její
úpravu dle podané žádosti čj. 195/2011
R 11/22 č. 29/2011 R Danielu Hořavovi, aby zajistil umístění dopravního značení v obci
Bukovec dle vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Třinec, čj. 199/2011

Monika Czepczorová
starostka

Daniel Hořava
místostarosta

