Obec Bukovec
Usnesení z 16. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 24. 8. 2011 v kanceláři starostky
Rada obce
projednala a schválila:
R 16/1 program schůze
R 16/2 Písemnou výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na
vypracování projektové dokumentace „Slezský skanzen v přírodě I. etapa – Salaš“
R 16/3 vyřazení nabídky firmy D5, akciová společnost, Třinec, Průmyslová 1026, 739 65
Třinec – Staré Město a STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Poslanecká 827,
721 08 Ostrava-Svinov z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Oprava místních komunikací“, a to z důvodu nesplnění požadavku na
pojištění, nebyla dodána pojistná smlouva
R 16/4 výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava
místních komunikací“ a to v pořadí podle cenových nabídek:
1. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10,
odštěpný závod 6 – Morava, Skály 870, Tlumačov
2. ALPINE Bau CZ, s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
3. MIRABEL Lexart, a. s., Antonínovo náměstí 59, 738 01 Frýdek-Místek
a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Pražské silniční a vodohodpodářské stavby, a. s.,
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, odštěpný závod 6 – Morava, Skály 870, Tlumačov
R 16/5 vývěr dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Terénní úpravy se
změnou odtokových poměrů v lokalitě „U areálu bývalého JZD“ 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, FrýdekMístek
R 16/6 uzavření Smlouvy o dílo a o postoupení užívacích práv s Wolters Kluwer ČR, a. s.,
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, jejích předmětem je průběžná aktualizace
databáze systému právních informací ASPI v elektronické podobě
R 16/7 na základě žádosti čj. 307/2011 zpevnění břehu pozemku p. č. 1472/1 v k. ú.
Bukovec u Jablunkova, které bude provedeno bez záboru do pozemku (kopání)
a na vlastní náklady žadatele
R 16/8 záměr provést převod nemovitosti pozemku p. č. 1128/38, k. ú. Bukovec
u Jablunkova, včetně vrtané trubní studny
R 16/9 uzavření Darovací smlouvy s firmou STEELTEC CZ, s. r. o., Průmyslová 700,
739 65 Třinec-Konská, jejíž předmětem je darování výrobků v hodnotě 3.000 Kč

projednala a neschválila:
R 16/10 pronájem části pozemku p. č. 172/1, k. ú. Bukovec u Jablunkova ve výši
200 Kč/měsíc

vzala na vědomí:
R 16/11 Stavební povolení č. 07/2011 z 18. 8. 2011 na stavbu „Naučná in-line fitness stezka“
R 16/12 informace o projektu Euroregionem na kole
R 16/13 cenové nabídky na výměnu oken v budovách základních škol v obci
R 16/14 výši rozpočtu na stavbu „Naučná in-line fitness stezka“ a „Cestujeme po Evropě“

uložila úkol:
R 16/15 č. 32/2011 R Danielu Hořavovi, aby prováděl dozor při odtěžení štěrkové přepážky
na řece Olši
R 16/16 č. 33/2011 R Monice Czepczorové, aby předložila na následující schůzi rady rozbor
hospodaření škol

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 16/17 odprodej pozemku p. č. 1128/38, k. ú. Bukovec u Jablunkova, včetně vrtané trubní
studny v hodnotě 124.806,50 Kč s tím, že voda bude dodávána Obci a Technickým
službám zdarma
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