
Obec Písečná

Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 26. 6. 2012

Zastupitelstvo obce Písečná 

1. Schválilo

17/1.1 program jednání
17/1.2 návrhovou komisi: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
17/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, p. Kaleta
17/1.4 plnění usnesení č. 16 ze dne 15. 5. 2012
17/1.5 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Regionální  rady  regionu  soudržnosti  

Moravskoslezsko  na  realizaci  projektu  „Výletiště  Písečná  –  multifunkční  centrum  
kulturního, společenského, spolkového a sportovního života“

17/1.6 Smlouvu o dílo se společností KVADRO s.r.o., Bohumín – Skřečoň, na zpracování  
projektové dokumentace stavby Výletiště

17/1.7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace Obecního úřadu 
Písečná se společností KVADRO s.r.o., Bohumín – Skřečoň

17/1.8 Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  dílo  na  „Rekonstrukci  KD  Písečná  I.  a  II.  etapa  se  
společností R+M stavební, s.r.o.“

17/1.9 pořadí nabídek na vybavení kuchyně Kulturního domu Písečná: 1. AMKOR Trading  
spol. s r.o. Třinec; 2. IGLOO Technika s.r.o. Vendryně

17/1.10 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě mandátní se společností H3 – TEC s.r.o. na výkon 
inženýrské činnosti ve znění pozměňovacího návrhu

17/1.11 změnu zásad pro poskytování dotací na instalaci ČOV, zemních filtrů a kanalizačních 
přípojek dle předloženého návrhu

17/1.12 Smlouvu o poskytnutí  dotace na úhradu nákladů spojených s  pořízením a instalací  
domovní čistírny odpadních vod s Bc. Davidem Ćmielem, trv. bytem Písečná čp. 12, ve 
výši 30 000,- Kč se zapracováním pozměňovacích návrhů

17/1.13 zadání pro vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace stavby 
splaškové kanalizace v rozsahu pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti

17/1.14 závěrečný účet obce Písečná za rok 2011, a to bez výhrad
17/1.15 rozpočtové opatření č. 3
17/1.16 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/7/i/2012/Ch s Moravskoslezským 

krajem
17/1.17 Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1004/2011 s firmou Delta Třinec, s.r.o.

2. Vzalo na vědomí

17/2.1 žádost o finanční příspěvek Fondu pro ohrožené a handicapované děti

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


