
Obec Písečná

Usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 21. 6. 2010

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Walachová, p. Szotkowski
1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, p. Poloková
1.4 plnění usnesení č. 31 ze dne 19. 4. 2010
1.5 záměr převodu kapličky sv. Izidora vč. pozemku do vlastnictví obce a její rekonstrukce
1.6 Kupní  smlouvu  o  prodeji  spoluvlastnického  podílu  k  pozemku  p.č.  720  v  rozsahu  

ideálních 30/120 za kupní cenu 2500,- Kč Jiřímu a Evě Bednaříkovým, bytem Písečná 20
1.7 Smlouvu o právu provést stavbu s Ing. Dagmar Haratíkovou, bytem Písečná 117
1.8 odložení realizace půdní vestavby v ZŠ Písečná do roku 2011
1.9 záměr přístavby budovy základní školy Písečná
1.10 zrušení výběrového řízení pro stavbu dřevěného přístřešku
1.11 pořadí uchazečů pro zpracování žádosti  o dotaci  z ROP Moravskoslezsko na projekt  

Výletiště v následujícím pořadí: 1. HRAT, spol. s r.o., 2. Agentura pro regionální rozvoj 
Ostrava, a.s., 3. ProFaktum, spol. s r.o.

1.12 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene elektropřípojky se společností  
ČEZ Distribuce č. IV-12-8004488/3 za úplatu ve výši 1000,- Kč

1.13 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene elektropřípojky se společností  
ČEZ Distribuce č. IP-12-8007857/01

1.14 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky s Markem 
Sikorou, bytem Bystřice 592

1.15 Smlouvu o umístění a provedení stavby vodovodní přípojky s Markem Sikorou, bytem 
Bystřice 592

1.16 Zprávu o hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2009 a to bez výhrad
1.17 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2009 s výhradou 

a  ukládá starostovi zajistit odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání 
hospodaření obce Písečná do 30. 6. 2010

1.18 rozpočtové opatření č. 2
1.19 Smlouvu o výpůjčce se Sdružením obcí Jablunkovska, Dukelská 600, Jablunkov 
1.20 navýšení počtu popelových nádob pro rodinný dům čp. 13
1.21 stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období, zastupitelstvo bude sedmičlenné

2. Vzalo na vědomí

2.1 žádost o dotaci na činnost souboru Jackové

            …...................................................    ….................................................
      Bc. David Ćmiel Ing. Jan Krzok
            starosta  místostarosta


