Obec Bukovec

Usnesení z 6. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 23. 2. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 6/1 program schůze
R 6/2 prodej 7 ks kontejnerů v hodnotě 2.000 Kč za 1 ks
R 6/3 zakoupení zatrubnění do části obce Valečky v hodnotě do 30 tis. Kč, avšak až po
vyřešení majetkových vztahů
R 6/4 zakoupení cen v hodnotě do 4.000 Kč do soutěže Mistrovství Polska ve
Snowboardingu, konaného v areálu Kempaland Bukovec
R 6/5 uzavření Kupní smlouvy č. SML 69/2011/INV 31 s městem Vratimov, Frýdecká 853,
jejíž předmětem je zakoupení 3 ks dýchacích přístrojů SATURN včetně lahví a 3 ks
dýchacích masek
R 6/6 zapojení obce Bukovec v projektu „Města a obce očima dětí“
R 6/7 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč Mysliveckému sdružení BukovecŠance a uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory
R 6/8 výrobu informačních tabulí s texty paní Jany Muchové „U jilmu“ a „Na Kempě“
R 6/9 revokaci usnesení R 1/24
R 6/10 uzavření Dohody o zajištění praxe s agenturou POE EDUCO, spol. s r. o., Štefánkova
2086/12, Nový Jičín, jejíž předmětem je zajištění bezplatné odborné praxe

projednala a neschválila:
R 6/11 umístění schránky na vložení klíčů dle fotodokumentace společnosti Telefónica O2
R 6/12 nákup technologií BOKRA společnosti HT Ekosystém
R 6/13 prezentaci obce v Cykloprůvodci po Moravskoslezském kraji
R 6/14 prezentaci obce v časopise Relax
R 6/15 poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody,
záchranné stanici a centrumu ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě

vzala na vědomí:
R 6/16 informace jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o., Jiřího Heczka
R 6/17 hospodaření Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Bukovec a Základní školy a Mateřské školy Bukovec za rok 2010
R 6/18 informace starostky o projektu „Cestujeme po Evropě“, který bude vypracován
zahradní projektantkou paní Šimkovou, Bystřice
R 6/19 informace starostky o zpracování projektu na pozemku p. č. 2788, k. ú. Bukovec u
Jablunkova – nad Základní školou
R 6/20 o nutnosti provedení opravy podlah v Základní škole Bukovec
R 6/21 informace o možnosti čerpání dotace na reprodukci požární techniky v roce 2012

uložila úkol:
R 6/22 č. 13/2011 R Romanu Lyskovi, aby projednal se Stanislavem Motykou termín opravy
a cenovou nabídku pro opravu veřejného osvětlení
R 6/23 č. 14/2011 R Romanu Lyskovi, aby zajistil dokončení zakázky výletiště – osvětlení,
elektropřípojky
R 6/24 č. 15/211 R Janě Brzežkové, aby zjistila u právníka, jaké jsou práva a povinnosti při
zakoupení nemovitostí, a to u spoluvlastnického podílu nebo u výkupu celého
pozemku
R 6/25 č. 16/2011 R Jiřímu Heczkovi, aby předložil na další schůzi rady obce příjmy a výdaje
letního provozu za měsíce květen – srpen roku 2010
R 6/26 č. 17/2011 R Danielu Hořavovi, aby zjistil možnost umístění reklamních tabulí,
poutačů a směrových šipek areálu Kempaland
R 6/27 č. 18/2011 R Jiřímu Heczkovi, aby zpracoval cenovou nabídku na zhotovení laviček,
které budou místěny v obci
R 6/28 č. 19/2011 R Monice Czepczorové, aby projednala s referentem odboru dopravy
Městského úřadu v Jablunkově, Radimem Sikorou, umístění vypouklého zrcadla a to
dle podané žádosti čj. 60/11
R 6/29 č. 20/2011 R Danielu Hořavovi, aby projednal žádost čj. 76/11, týkající se odvodnění
komunikace p. č. 3907

odložila:
R 6/30 projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v budově
občanské vybavenosti čp. 373, která je uzavřena mezi Technickými službami Bukovec
s. r. o. a ANROBI SHOP s. r. o., Bukovec 331 – projednáno bude v I čtvrtletí
roku 2014
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