
Obec Písečná 

Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 3. 4. 2017 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

 

1. Schválilo 

 

21/1.1 program jednání 

21/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p. Poloková 

21/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtusová 

21/1.4 plnění usnesení č. 20 ze dne 20. 2. 2017 

21/1.5 realizaci sjezdu z komunikace na pozemek p.č. 431/1 u kulturního domu a výstavbu 

schodiště na pozemku p.č. 644/23 v areálu výletiště na základě cenové nabídky firmy 

Nehlsen Třinec a pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dílo s touto společností 

21/1.6 zpracování žádosti o dotaci v rámci připravované výzvy IROP, MAS Jablunkovsko na 

výstavbu autobusového zálivu, zastávky, chodníku a přechodu pro chodce společností 

HRAT Třinec 

21/1.7 Smlouvu o dílo se společností HRAT Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec na 

zpracování žádosti o dotaci   

21/1.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci se společností HRAT 

Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec 

21/1.9 zřízení volnočasového klubu při ZŠ a MŠ Písečná pro žáky 1. stupně ZŠ od 1. 9. 2017 

21/1.10 záměr podání žádosti o dotaci na provoz volnočasového klubu z Operačního programu 

zaměstnanost, výzvy č. 77 „ Podpora dětských skupin při základních školách s možností 

podpory příměstských táborů mimo Prahu“ 

21/1.11 záměr směny a odkupu pozemků v části Písečná – Vyšní část dle geometrického plánu č. 

985-69/2016, vyhotoveného dne 26. ledna 2017, pod č. 125/2016, ověřeného Ing. 

Vladimírem Mitrengou, identifikační číslo 752 49 359, se sídlem Vendryně 91, 739 94, 

a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva návrh 

smlouvy o směně a kupní smlouvy pozemků dle předloženého návrhu 

21/1.12 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků fondu mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká 

republika – Polská republika s obcí Brenna 

21/1.13 rozpočtové opatření č. 1 

21/1.14 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu 

o právu provést stavbu č. 18-08/2017 se společností KP MATY SERVICE s.r.o. se 

sídlem Střítež 22, 739 55, IČ 29382475 

21/1.15 přijetí daru v ceně 3 617,90 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Písečná 

21/1.16 zpracování změny projektové dokumentace stavby OÚ a MŠ Písečná dle předloženého 

návrhu projektanta Ing. Štěpána Šňupárka 

21/1.17 ustanovení starosty obce odpovědným politikem agendy MA 21 a koordinátorem agendy 

MA 21 

21/1.18 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 5 000,- Kč Integrovanému sociálnímu 

ústavu Komorní Lhotka p.o., IČ 00847038, se sídlem Komorní Lhotka 184, 739 53 

Hnojník na částečnou úhradu provozních nákladů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p.o.  

 

 



 

2. Vzalo na vědomí 

 

21/2.1  žádost o realizaci přeložky elektro přípojky NN v rámci stavby příjezdové komunikace na 

pozemku p.č. 132/8 

 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 


