Obec Písečná
Usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 26. 4. 2011
Zastupitelstvo obce Písečná
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, p. Szotkowski
ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
plnění usnesení č. 5 ze dne 8. 3. 2011
vyhlášení výběrového řízení na opravy místních komunikací kolem kapličky, místní
komunikace Podškubka - Turek, místní komunikace Toráč
pořadí uchazečů výběrového řízení na realizaci díla „ZŠ Písečná – půdní vestavba“:
1. Milan Holec stavební firma s.r.o., Třinec; 2. T-DEX s.r.o., Třinec; 3. R+M stavební
s.r.o., Jablunkov; 4. W&J STAV s.r.o., Hrádek; 5. VITÁSEK s.r.o., Frýdek-Místek;
6. ZOWADA s.r.o., Jablunkov
Smlouvu o dílo se společností Milan Holec stavební firma s.r.o., Nábřežní 1029, 739 61
Třinec, na realizaci díla „ZŠ Písečná – půdní vestavba“
Mandátní smlouvu se společností H3 – TEC, spol. s r.o., na zajištění technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na akci „ZŠ Písečná – půdní vestavba“
zásady pro poskytování finančního příspěvku a půjčky na pořízení kotle na biomasu,
tepelného čerpadla nebo solárního systému pro vytápění rodinných domů na území obce
Písečná ve znění předloženého návrhu
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Rekonstrukce Kulturního domu Písečná – 1. etapa“
Směnnou smlouvu s manželi Jaroslavem a Bronislavou Lubojackými, Písečná 75
Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce – přípojka
NN pro RD Sikorová, IP-12-8007857
rozpočtové opatření č. 1
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2010, a to bez výhrad
finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek ve výši 2 000,- Kč na
zakoupení krmiva pro zvěř

2. Vzalo na vědomí
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žádosti občanů o změnu územního plánu
žádost o finanční příspěvek HS Mosty – Písek
žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, OSH Frýdek-Místek

...............................................
Bc. David Ćmiel
starosta

.................................................
Žaneta Poloková
místostarostka

