
Obec Písečná 

Usnesení č. 29 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 14. 2. 2018 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

29/1.1 program jednání 

29/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora 

29/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová 

29/1.4 plnění usnesení č. 28 ze dne 15. 1. 2018 

29/1.5   úhradu nákladů spojených s povolením stavby domovní kanalizační přípojky ve 

stavebním řízení z rozpočtu obce 

29/1.6  poskytnutí příspěvku na realizaci domovní kanalizační přípojky ve výši 300,- Kč na 

1 běžný metr 

29/1.7  zajištění administrace projektu Splašková kanalizace - I. etapa podpořeného v rámci 

Operačního programu životní prostředí společností HRAT s.r.o., Družstevní 294, Třinec 

a pověřuje starostu obce k uzavření mandátní smlouvy  

29/1.8  a) výsledky zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem 

„Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná - výběr TDI 

a koordinátora BOZP“ 

  b) příkazní smlouvu se společností G-servis Praha spol. s r.o. se sídlem Třanovského 

622/11, Praha 6, 163 00, IČ: 49680226 na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP 

k akci „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ 

29/1.9  poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 

organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na činnost v roce 

2018 a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesné postižených v ČR z.s., 

místní organizace Jablunkov 

29/1.10  poskytnutí finančního daru 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 darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem 

Potůčky – Písek 

29/1.11  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu 

Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na činnost Klubu 

důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná 

29/1.12  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 savic pro požární útok 

mladších a starších žáků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná 

29/1.13  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2500 Kč Sdružení rodičů 

při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 

Dětské olympiády a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

29/1.14  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 000 Kč Spolku přátel 

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

Dětské olympiády v deskových hrách, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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



29/1.15  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 

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

akce Kácení máje a Olympiáda spolků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

29/1.16  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 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 individuální dotace Integrovanému sociálnímu 

ústavu Komorní Lhotka p.o. 

29/1.17  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Konventu 

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

739 91, na poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, 

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Konventu 

sester Alžbětinek v Jablunkově  

29/1.18  poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový 

Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice v Bartošovicích 

v roce 2018, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody 

ZO Nový Jičín 

29/1.19  rekonstrukci zvonícího systému v kapli sv. Isidora v souladu s cenovou nabídkou 

společnosti Impuls-B, s.r.o., se sídlem Za potokem 1/1076, 724 00 Ostrava – Stará Bělá 

29/1.20  zapojení v projektu MAP II a nositele projektu město Jablunkov 

29/1.21  zapojení obce do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet 

29/1.22  členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018 

29/1.23  členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 2018 

29/1.24  vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná dle 

předloženého návrhu ze dne 12. 2. 2018 

29/1.25  zaslání odmítavého stanoviska k novele zákona upravující zvýšení poplatku za 

skládkování odpadu jako podnět v připomínkovém řízení v rámci legislativního procesu 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

29/2.1  informaci o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná 

29/2.2  zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne ze dne 12. 2. 2018 

29/2.3  zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 8. 1. 2018 

29/2.4  dopis ve věci nebezpečí zvýšení nákladů v oblasti odpadového hospodářství  

29/2.5  otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení odměn 

členů okrskových volebních komisí  

 

  

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 


