Obec Bukovec
Usnesení z 24. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 21. 2. 2012 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 24/1 program schůze
R 24/2 převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 15.191,13 Kč do
rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Bukovec, Bukovec 214
R 24/3 převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 ve výši 15.579,24 Kč do
rezervního fondu Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Bukovec, Bukovec 66
R 24/4 povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy pro rok 2011-2012, dle
podané žádosti č.j. 46/2012
R 24/5 uzavření Nájemní smlouvy s Romanem Byrtusem, Bukovec 345 na pronájem
pozemků p. č. PK 2761/1 a PK 2761/2 v k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 24/6 výrobou nábytku v kanceláři místostarosty a účetní – firmu BYRTUS NÁBYTEK,
Písečná 187
R 24/7 pronájem kopírovacího stroje Bizhub C220 od firmy Miroslav Lejka, Třanovice 124,
Hnojník
R 24/8 zadání zpracování projektové dokumentace k podání cenových nabídek na výměnu
oken ve školských zařízeních
R 24/9 výstavbu pergoly a zpevněné plochy na pozemku p. č. st. 485, k. ú. Bukovec u
Jablunkova
R 24/10 provedení nacenění projektu nové větve vodovodního řádu od rodinného domu čp.
222 k pozemku p. č. 2113, k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 24/11 počet pracovníků, kteří budou vykonávat veřejnou službu v obci Bukovec, a to 12
R 24/12 doporučení zastupitelstvu obce zvážit možnost změny investora projektu „Slezský
skanzen v přírodě – Zvonice u salaše“
R 24/13 uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory s TJ Beskyd Bukovec
R 24/14 uzavření Dodatku č. 1 k Pojistné smlouvě č. 8046849618 – pojištění pracovníků
veřejné služby

projednala a neschválila:
R 24/15 zakoupení žaluzií dle podané žádosti čj. 68/2012
R 24/16 poskytnutí finančního příspěvku Základní organizaci Českého svazu ochránců
přírody Nový Jičín

vzala na vědomí:
R 24/17 informace jednatele Technických služeb Bukovec, s. r. o., Jiřího Heczka o činnosti
společnosti
R 24/18 Zprávu o hospodaření za rok 2011 Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Bukovec, Bukovec 66, č.j. 103/2012
R 24/19 Zprávu o hospodaření za rok 2011 Základní školy a Mateřské školy Bukovec,
Bukovec 214, č.j. 104/2012
R 24/20 Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Bukovec pana Miroslava
Haratyka
R 24/21 a postupuje k vyřízení zastupitelstvu obce žádost č.j. 57/2012, která se týká vydání
souhlasu k použití znaku obce Bukovec pro výrobu upomínkových odznaků
R 24/22 informace starostky k projektu s názvem „Naučná in-line fitness stezka“
R 24/23 cenovou nabídku společnosti ČEZ
R 24/24 změny ve školském zákoně
R 24/25 nabídku rozšíření služeb občanům v obci Bukovec firmy OVB Allfinanz, a. s.,
1. Máje 500, Třinec
R 24/26 vyjádření Krajského úřadu MSK Ostrava, odboru dopravy a silničního hospodářství
k úpravě časové polohy spoje 124, linky 861783 veřejné linkové osobní dopravy –
nový čas odjezdu bude od 4. 3. 2012 v 18.15 hodin ze zastávky Návsí, železniční
stanice
R 24/27 požadavky na vybavení v tělocvičně, č.j. 107/2012
R 24/28 pracovní náplň Jarmily Bujákové

uložila úkol:
R 24/29 č. 49/2012 R Danielu Hořavovi, aby se zúčastnil protipovodňových prohlídek
v termínu dle plánu Povodí Odry, s. p., Frýdek-Místek, č.j. 97/2012

odložila:
R 24/30 projednání demolice chléva – zemědělského stavení umístěného na pozemku p. č. st.
48, k. ú. Bukovec u Jablunkova
R 24/31 k projednání na zastupitelstvu žádost č.j. 94/2012, která se týká vyhotovení kupní
smlouvy na prodej pozemku p. č. 146/3, k. ú. Bukovec u Jablunkova, odměřeného
dle geometrického plánu č. 677-95/2011

projednala a nedoporučila zastupitelstvu obce schválit:

R 24/32 vyhovění požadavkům uvedených v dopise č.j. 68/2012

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 24/33 poskytnutí peněžitého daru manželce zesnulého zastupitele Petra Jalowiczora ve výši
80.000 Kč
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