
Obec Písečná

Usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 12. 2. 2013

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

23/1.1 program jednání
23/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, p. Kaleta
23/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, Mgr. Cienciala
23/1.4 plnění usnesení č. 22 ze dne 17. 12. 2012
23/1.5 pořízení změny č. 2 územního plánu obce Písečná
23/1.6 zařazení parc. č. 1014 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního 
23/1.7 zařazení parc. č. 443/1, 444, 445/1, 449 a 450 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch 

bydlení individuálního
23/1.8 zařazení  parc.  č.  330/2  a  331  do  změny  č.  2  ÚP  obce  Písečná  do  ploch  bydlení  

individuálního
23/1.9 zařazení parc. č. 644/27 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního,

do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
23/1.10 zařazení parc. č. 486 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního,

do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
23/1.11 zařazení parc. č. 47/39 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního
23/1.12 zařazení  parc.  č.  1245/1 a  1215/2  do změny č.  2  ÚP obce  Písečná  do ploch bydlení  

individuálního
23/1.13 zařazení parc. č. 47/42 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního
23/1.14 zařazení parc. č. 1347/7 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního, 

do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
23/1.15 zařazení parc. č. 710/31, 710/33 a 710/36 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení 

individuálního, do vzdálenosti 50 m od místní komunikace
23/1.16 zařazení parc. č. 1119, 1120, 1121, 1122 a 1123/1 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do  

ploch bydlení individuálního 
23/1.17 zařazení parc. č. 1141/2 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch trvalých travních porostů
23/1.18 zařazení parc. č. 99/1 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního
23/1.19 úplnou  úhradu nákladů  žadateli  na  pořízení  změny  č.  2  územního  plánu  dle  poměrů  

žádaných ploch k celku, i v případě, že nebudou dotčenými orgány odsouhlašeny
23/1.20 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Milan Holec, s.r.o. na realizaci stavby „Výletiště“
23/1.21 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Milan Holec, s.r.o. na realizaci stavby „Výletiště“
23/1.22 svěření  pravomoci  starostovi  obce  uzavírat  smlouvy  na  vícepráce  spojené  se  stavbou  

„Výletiště“ do výše 100 000,- Kč bez DPH
23/1.23 Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění ve výši 27 987,- Kč s p. ... , bytem ...
23/1.24 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30  000,-  Kč  k  financování  nákladů  spojených  

s instalací domovní čistírny odpadních vod s p. ..., bytem ...
23/1.25 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30  000,-  Kč  k  financování  nákladů  spojených  

s instalací domovní čistírny odpadních vod s manželi ..., bytem ...
23/1.26 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  26  841,-  Kč  k  financování  nákladů  spojených

s instalací domovní čistírny odpadních vod s manželi ..., bytem ...



23/1.27 Smlouvu mandátní č. 04-12-192 na zpracování prováděcí projektové dokumentace s firmou 
Energy  Benefit  Centre  a.s.  na  akci  „Snížení  energetické  náročnosti  základní
a mateřské školy v obci Písečná“

23/1.28 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč 1. Běžeckému Jablunkov na činnost
organizace

23/1.29 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  1  000,-  Kč  Svazu  tělesně  postižených,  MO
Jablunkov na činnost

23/1.30 poskytnutí  finančního  příspěvku ve  výši  1  000,-  Kč  Českému rybářskému  svazu,  MO
Jablunkov na zarybnění

23/1.31 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč na činnost Klubu důchodců Písečná 
v roce 2013

23/1.32 členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska ve výši 13 695,- Kč na rok 2013
23/1.33 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši 2 000,- Kč na rok 2013
23/1.34 rozpočtové opatření č. 1
23/1.35 Dodatek č.  1 k  dohodě o úhradě neinvestičních výdajů základní  školy za žáky plnící  

povinnou školní docházku ve škole zřízenou městem Jablunkovem
23/1.36 záměr  směny  části  pozemku  264/24  s  pozemkem  264/2,  k.ú.  Písečná  u  Jablunkova  

o výměře 316 m2

23/1.37 navýšení počtu popelnic o 1 ks pro rodinný dům čp. 96

2. Neschválilo

23/2.1 zařazení parc. č. 893 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního 
23/2.2 zařazení parc. č. 833/1 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního 
23/2.3 zařazení parc. č. 300/3 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního
23/2.4 zařazení parc. č. 123/2, 121/1 a 121/2 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení  

individuálního
23/2.5 zařazení parc. č. 51/14 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního
23/2.6 zařazení parc. č. 770, 727, 728 a 771 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení  

individuálního
23/2.7 zařazení parc. č. 711/29 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení individuálního
23/2.8 zařazení parc. č. 644/5, 644/3 a 644/4 do změny č. 2 ÚP obce Písečná do ploch bydlení  

individuálního

3. Vzalo na vědomí

23/3.1 žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí
23/3.2 žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice v roce 2013 Českému svazu 

ochránců přírody Nový Jičín

         …....…..........................................                                    ...….................................................
                    Bc. David Ćmiel               Žaneta Poloková

        starosta                                           místostarostka 


