
Obec Písečná

Usnesení č. 25 z jednání zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 2. 5. 2013 

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

25/1.1 program jednání
25/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Kantor
25/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Kaleta
25/1.4 plnění usnesení č. 24 ze dne 26. 3. 2013
25/1.5 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu Výletiště s firmou Milan Holec, stavební

firma, s.r.o.
25/1.6 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na stavbu Výletiště s firmou Milan Holec, stavební

firma, s.r.o.
25/1.7 pořadí nabídek na zhotovení kuchyňského koutu v objektu Výletiště v tomto pořadí:

1.  Byrtus  Nábytek,  Písečná  187;  2.  Truhlářství  Cienciala  Jan,  Písek;  3.  SALU
systems s.r.o., Jablunkov

25/1.8 pořízení vnitřního vybavení Výletiště dle předloženého návrhu
25/1.9 podmínky výběrového řízení  na zakázku Snížení energetické náročnosti  ZŠ a MŠ

Písečná
25/1.10 Smlouvu o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky s firmou SMP Net, s.r.o.
25/1.11 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 28 429,- Kč na ekologické vytápění s …, bytem

Písečná ...
25/1.12 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30 000,-  Kč  na  instalaci  domovní  čistírny

odpadních vod s …, bytem ...
25/1.13 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30 000,-  Kč  na  instalaci  domovní  čistírny

odpadních vod s ..., bytem ... 
25/1.14 úpravu zásad pro poskytování dotací na pořízení domovních čistíren odpadních vod
25/1.15 poskytnutí finančního příspěvku na nákup materiálu do výše 2 000,- Kč na opravu

kapličky u „Tří křížů“
25/1.16 finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na pořádání akce Běh na Bahenec žadateli ... 
25/1.17 rozpočtové opatření č. 3
25/1.18 ceník pronájmu a energií objektu Výletiště Písečná pro rok 2013
25/1.19 osvobození od pronájmu zájmovým organizacím se sídlem v obci Písečná v objektu

Výletiště

2. Vzalo na vědomí

25/2.1 žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti
25/2.2 usnesení a zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 3. 2013 

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


