Obec Bukovec
Usnesení z 20. schůze rady obce Bukovec,
konané dne 28. 11. 2011 v kanceláři starostky

Rada obce
projednala a schválila:
R 20/1 program schůze
R 20/2 uzavření Dohody o zabezpečení bezplatné odborné praxe absolventa se vzdělávacím
zařízením POE EDUCO, spol. s r. o., Štefánkova 2086/12, Nový Jičín, jejíž účelem
je zajistit odbornou praxi
R 20/3 uzavření Smlouvy o kontrolní činnosti poskytnutím auditorské služby s ing. Jiřím
Turoněm, Palackého 689/2, Havířov – Město, jejíž předmětem je závazek auditora
k poskytnutí auditorské služby, a to provedení prověrky u obchodní společnosti
Technické služby Bukovec s. r. o.
R 20/4 bezplatný pronájem tělocvičny v období prosinec 2011 – únor 2012, a to 1 x týdně
pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec
R 20/5 zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení „Naučné In-line fitness
stezky“ Stanislavem Motykou

vzala na vědomí:
R 20/6 vyjádření č.j. 492/2011 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, odboru
dopravy a silničního hospodářství k podané žádosti týkající se provedení změny
v jízdním řádu autobusové dopravy
R 20/7 podnět na pořízení změny územního plánu čj. 484/2011
R 20/8 požadavek k umístění zrcadla při výjezdu na komunikaci od rodinného domu čp.
274, který bude projednán na zasedání zastupitelstva obce
R 20/9 studentský návrh Michala Bojka na vybudování objektu Zvonice, s tím, že budou
úpravy vnějšího vzhledu
R 20/10 provedení opravy čtyřkolky

uložila úkol:
R 20/11 č. 43/2011 R Danielu Hořavovi, aby provedl zakoupení rour k pozemkům dle podané
žádosti pana Antonína Zogaty
R 20/12 č. 44/2011 R Danielu Hořavovi, aby zajistil tři cenové nabídky na nacenění veřejné
zeleně u fitness in-line stezky
R 20/13 č. 45/2011 R Danielu Hořavovi, aby zajistil odfrézování a odstranění pařezu
na pozemku p. č. 3884, k. ú. Bukovec u Jablunkova, v hodnotě 2.000 Kč
R 20/14 č. 46/2011 R Danielu Hořavovi, aby vyřešil pronájem pozemku p. č. 172/1 v k. ú.
Bukovec u Jablunkova s paní Alenou Sikorovou
R 20/15 č. 47/2011 R Technickým službám Bukovec s. r. o., aby předložily projektovou
dokumentaci skutečného provedení stavby „Terénní úpravy se změnou odtokových
poměrů v lokalitě U areálu bývalého JZD“

projednala a doporučila zastupitelstvu obce schválit:
R 20/16 předložený návrh rozpočtu pro rok 2012

projednala a neschválila:
R 20/17 nákup žlabů na umístění ve dvoře Waclawki, a to od hranice pozemku pana
Waclawka, Bukovec 165 po hranici pozemku manželů Stankových na náklady obce
v plné výši, obec bude spolufinancovat tyto náklady dle výše spoluvlastnického podílu
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