
Obec Písečná 

Usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 20. 2. 2017 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

20/1.1 program jednání 

20/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová 

20/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Mgr. Cienciala 

20/1.4 plnění usnesení č. 19 ze dne 19. 12. 2016 

20/1.5 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. …, 

předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem … na financování zájezdu Klubu důchodců 

Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace p. 

…, předsedovi Klubu důchodců Písečná 

20/1.6 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení 

hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 

739 91 na nákup věcných cen a pohárů do soutěží a nákup hadic, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru 

dobrovolných hasičů Písečná 

20/1.7 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 21 000 Kč Spolku přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91 na 

spolufinancování akcí Kácení máje a Olympiáda spolků, Dětská olympiáda ve stolních 

hrách a Turnaje ve stolním tenisu, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s. 

20/1.8 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu 

sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 

739 na financování provozu a poskytování sociálních služeb Domova sv. Alžběty 

v Jablunkově a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově 

20/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 3 000 Kč Mysliveckému 

spolku Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova na 

přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Potůčky - Písek 

20/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 500 Kč Českému svazu 

včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov, IČ 63026091, se sídlem Jablunkov 844, 739 

91 na nákup včelích matek a správu nemovitostí spolku, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému svazu včelařů, o.s., 

základní organizace Jablunkov 

20/1.11 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 

organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91 a schvaluje 

uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesné postižených v ČR z.s., místní organizace 

Jablunkov 

20/1.12 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč …, bytem …, na sportovní činnost dcery a 

uzavření darovací smlouvy s …, bytem … 

20/1.13 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska 

z.s. Bystřice 727, 739 95 na vydání knihy a uzavření darovací smlouvy se Sdružením pro 

rozvoj třinecka a jablunkovska z.s.  

20/1.14 zpracování technicko-ekonomické studie rozšíření vodovodních řadů  

 



20/1.15 zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice 

20/1.16 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2017/00003 se 

společností CETIN a.s. 

20/1.17 Zprávu o uplatňování územního plánu obce Písečná 

20/1.18 navýšení členského příspěvku ve Sdružení obcí Jablunkovska na 21,60 Kč na občana a 

rok s účinností od 1. 1. 2017 

20/1.19 členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 2017  

20/1.20 Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov“ 

20/1.21 návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Písečná 

20/1.22 Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému 

územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Jablunkovem 

20/1.23 připojení k mezinárodní kampani vlajka pro Tibet 

 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

20/2.1 informace o stavu připravovaných investičních akcí 

20/2.2 informace o podpoře občanů ve 2. výzvě kotlíkových dotací 

20/2.3 informace o možnosti zřízení klubu volného času pro děti v obci Písečná 

20/2.4 program Dne obce Písečná 2017 

20/2.5 rozpočtové opatření č. 7 

 

 

 

3. Neschválilo 

 

20/3.1  návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

 

 

 

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 


