Obec Bukovec
Usnesení ze 17. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 19. 9. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 17/1 program schůze
R 17/2 Technické služby Bukovec, s. r. o. jako zhotovitele opravy stavby: Terénní úpravy se
změnou odtokových poměrů v lokalitě „U areálu bývalého JZD“
R 17/3 úhradu části nákladů spojených s moderováním akce „Pekoč cup“ ve výši 5.000 Kč
R 17/4 výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Slezský skanzen
v přírodě I. etapa – Salaš“ a to v pořadí podle cenových nabídek:
1. ing. Pavel Fridrich, T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek
2. RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r. o., Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice
a uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Pavlem Fridrichem, T. G. Masaryka 502,
Frýdek-Místek
R 17/5 uzavření Mandátní smlouvy se společností ProFaktum, s. r. o., Střelniční 252/6,
Český Těšín, jejíž předmětem je administrace a dotační management v rámci
realizace projektu „Naučná In-line fitness stezka“
R 17/6 uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu s Josefem Stonawskim,
Bukovec 40 a Petrem Szotkowskim, Bukovec 20 a uzavření Smlouvy o právu umístit
a provést stavbu s Marcelou Sikorovou, Bukovec 132 – dle projektové dokumentace
– Terénní úpravy se změnou odtokových poměrů v lokalitě „U areálu bývalého JZD“
R 17/7 zveřejnění záměru převodu pozemku p. č. 3865/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova,
dle přílohy č. 1
R 17/8 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící
povinnou školní docházku ve škole zřízenou jinou obcí, a to s Městem Jablunkov –
neinvestiční náklady spojené se zabezpečením povinné školní docházky ve výši
2.500 Kč na jednoho žáka a rok s trvalým bydlištěm v obci Bukovec
R 17/9 uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny nízkého napětí (nn) číslo: 11-NN-5-03380021, Dodatku č. 001 a uzavření
Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
nízkého napětí (nn) číslo: 11-NN-5-03380148 s ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín
R 17/10 bezplatný pronájem tělocvičny dne 24. 9. 2011, a to z důvodu konání volejbalového
turnaje
R 17/11 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Bukovec a Stanislavem
Motykou, jejíž předmětem je úprava práv a povinností v souvislosti se zajišťováním
oprav a údržby veřejného osvětlení v obci Bukovec – změna v bodě IV., bodu 2
„Náklady na údržbu a opravy VO bude zhotovitel fakturovat každý měsíc“
R 17/12 vydání souhlasu s provedením protlaku pozemku p. č. 3870/1, k. ú. Bukovec u
Jablunkova, a to z důvodu provedení přípojky NN pro RD Waszut, dle podané
žádosti čj. 354/2011

R 17/13 obsah a znění dopisu adresovaný paní Heleně Mackové, čj. 50/2011, dle přílohy č. 2
R 17/14 zveřejnění záměru převodu nemovitostí – zemědělské stavby (bez č.p./č.e.),
situované na pozemku p. č. st. 48, jakož i pozemků parc. č. st. 48, zastavěná plocha a
nádvoří a parc. č. 146/2, ostatní plocha – ostatní komunikace
R 17/15 s účinností od 1. 10. 2011 navýšení pracovního úvazku Pavlíně Sližové
R 17/16 s účinností od 1. 10. 2011 změnu pracovního zařazení Jarmily Bujákové
R 17/17 výkop hrobu a práce s tím spojené ve výši 4.000 Kč, s účinností od 19. 9. 2011
R 17/18 zakoupení křovinořezu Husqvarna 535 RXT
R 17/19 provedení vstupní analýzy pro možnost profinancování energetických úspor Základní
školy a Mateřské školy Bukovec a Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Bukovec – provede Petr Funiok, obchodně-technický ředitel,
ASA Expert, stavební projekce, Konečného 1919/12, Ostrava – Slezská Ostrava

projednala a neschválila:
R 17/20 poskytnutí a pronájem bytu dle podané žádosti čj. 367/2011, jelikož v současné době
jsou oba byty pronajaté na dobu neurčitou
R 17/21 umístění dopravního zrcadla dle podané žádosti čj. 371/2011
R 17/22 zapojení obce při uspořádání kulturní akce pod názvem „Společenská zábava“
dne 19. 11. 2011

vzala na vědomí:
R 17/23 Oznámení o výběru projektu „Naučná in-line fitness stezka“ k uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
R 17/24 nákup hraček na „Vítání občánků“ 22. 10. 2011, a to v hodnotě do 200 Kč
R 17/25 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – vydání stavebního povolení ke stavbě
vodního díla – „WELNESS HOTEL POD SKANZENEM, SO 04 – Dešťová
kanalizace a SO 05 – Splašková kanalizace“ umístěné na pozemcích p. č. st. 457 a
1128/12, k. ú. Bukovec u Jablunkova, čj. MEJA 16566/2011
R 17/26 informace o zaměřené poloze vodních pramenů na Kympě
R 17/27 dopis adresovaný předsedovi vlády RNDr. Petru Nečasovi týkající se změny zákona
o rozpočtovém určení daní

uložila úkol:
R 17/28 č. 34/2011 R Janě Brzežkové, aby zjistila počet m2 skutečného stavu komunikace
zasahující do pozemku p. č. 2332/3, k. ú. Bukovec u Jablunkova – za fotbalovým
hřištěm

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 17/29 navýšení rozpočtu Základní škole a mateřské škole s polským jazykem vyučovacím
Bukovec, příspěvkové organizaci, ve výši 5.000 Kč, a to z důvodu financování
nákladů spojených s mimoškolní aktivitou – spolupráce se školou v Bielsku-Bialej
R 17/30 napojení stavby rodinného domu, který bude umístěn na pozemku p. č. 1530, k. ú.
Bukovec u Jablunkova, na obecní vodovod – dle podané žádosti čj. 345/2011

odložila:
R 17/31 prodej a poskytnutí betonových rour dle podané žádosti čj. 380/2011, a to z důvodu
zjištění možnosti odběru těchto rour
R 17/32 projednání žádosti čj. 364/2011, která se týká realizace příjezdové cesty k rodinnému
domu čp. 170
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