Obec Písečná
Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 22. 5. 2017
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Mgr. Lysková
ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Cienciala
plnění usnesení č. 21 ze dne 3. 4. 2017
záměr prodeje části pozemku parc. č. 1103/2 v části Písečná – Jižní konec dle
geometrického plánu č. 992-20-a/2017, vyhotoveného dne 6. dubna 2017, pod č. 22/2017,
ověřeného Ing. Richardem Kotajnym, sídlem Vendryně 138, PSČ 739 94 a ukládá
místostarostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva návrh smlouvy o
prodeji části pozemku dle předloženého návrhu
Směnnou smlouvu s p. Jindřichem Byrtusem, bytem Písečná 14 dle schváleného záměru
usnesením č. 21/1.11
rozšíření veřejného osvětlení v rámci předloženého návrhu
zpracování energetického auditu výstavby budovy obecního úřadu na základě cenové
nabídky Ing. Jiřího Nezhody
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného příjemcem v rámci OPŽP,
reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
ve variantě č. 1
rozsah rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele
zpracování studie rozšíření vodovodních řadů firmou Voding Hranice a pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy o dílo na základě předložené cenové nabídky
poskytnutí finančního daru pěveckému sboru Gorol, MK PZKO Jablunkov, Mariánské
náměstí 18, Jablunkov 739 91 ve výši 1 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s pěveckým
sborem Gorol
poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181 02 Praha 8 ve výši 1 000,Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.
rozšíření cílové skupiny pro využití služby „TAXI SENIOR“ Písečná
pořadí uchazečů na vymalování prostor v ZŠ a MŠ Písečná: 1. Jiří Karas, Malířské a
natěračské práce, Seifertova 748, Třinec; 2. Jindřich Tichavský, Malby a nátěry Třinec
zpracování projektu výsadby ve Sportovně – relaxačním parku dle cenové nabídky Ing.
Romany Drongové
rozpočtové opatření č. 2

2. Vzalo na vědomí
22/2.1
22/2.2
22/2.3

informace o ISNO - inteligentním systému nakládání s odpady
žádost o poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.,
Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov
návrh na poskytování právních služeb ze strany advokátní kanceláře Hajduk & Partners

3. Neschválilo
22/3.1

zhotovení přeložky přípojky NN mimo novou komunikaci na parcelách č.1132/8 a 1108

……………………………….
Bc. David Ćmiel
starosta

….………………………….
Mgr. Pavel Kantor
místostarosta

