
Obec Písečná

Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 15. 5. 2012

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

16/1.1 program jednání
16/1.2 návrhovou komisi: p. Kaleta, p. Szotkowski, p. Pavlusová
16/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Krzok
16/1.4 plnění usnesení č. 15 ze dne 29. 3. 2012
16/1.5 pořadí  firem  výběrového  řízení  na  realizaci  díla  „Rekonstrukce  Kulturního  domu  

Písečná – sanace zdiva podřezáním, svislá hydroizolace, dešťová kanalizace, zpevněné 
plochy“: 1. Milan Holec stavební firma s.r.o., Třinec; 2. RESA – sanace a rekonstrukce 
spol. s r.o., Ostrava – Vítkovice; 3. R+M stavební s.r.o., Jablunkov; 4. RB IZOL s.r.o., 
Havířov – Dolní Suchá

16/1.6 Smlouvu o dílo s firmou Milan Holec stavební firma s.r.o., Třinec, na realizaci díla  
“Rekonstrukce  Kulturního  domu  Písečná  –  sanace  zdiva  podřezáním,  svislá  
hydroizolace, dešťová kanalizace, zpevněné plochy“

16/1.7 vstup  obce  Písečná  do  Místní  akční  skupiny  Jablunkovsko  –  zájmového  sdružení  
právnických osob, se sídlem Bystřice 334, 739 95 Bystřice

16/1.8 Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko – zájmové sdružení právnických osob
16/1.9 uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  na  ekologické  vytápění  s  Ing.  Pavlem  

Czepiecem, bytem Mosty u Jablunkova čp. 862, ve výši 30 000,- Kč  
16/1.10 Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící povinnou školní 

docházku s obcí Písek pro školní rok 2011/2012 
16/1.11 závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2011, a to bez výhrad
16/1.12 Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene č. IV-12-8004488/6 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s.  
16/1.13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – vodovodní přípojky 

s manželi Janem a Marií Byrtusovými
16/1.14 rozpočtové opatření č. 2
16/1.15 změnu podmínek dotačního programu na podporu instalace čistíren odpadních vod pro 

žadatele, kteří instalovali ČOV před vyhlášením programu
ukládá starostovi: připravit dodatek k Zásadám k dotačnímu programu „Domovní ČOV, 
kanalizační přípojky“

2. Vzalo na vědomí

16/2.1 navržený Model jednotného financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském 
kraji

16/2.2 žádost  o  finanční  prostředky pro sociální  službu poskytovanou v rámci  Centra pro  
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

16/2.3 žádost o zatrubnění příkopu č.j. 109/12
16/2.4 usnesení č. 3 z řádného zasedání kontrolního výboru ze dne 7. 5. 2012

         …............................................          …......….....................................
Bc. David Ćmiel Žaneta Poloková
      starosta   místostarostka


