Obec Písečná
Usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 21. 6. 2011
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
7/1.1
7/1.2
7/1.3
7/1.4
7/1.5
7/1.6
7/1.7
7/1.8
7/1.9
7/1.10
7/1.11
7/1.12
7/1.13
7/1.14
7/1.15
7/1.16

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Mgr. Kantor
plnění usnesení č. 6 ze dne 26. 4. 2011
záměr výstavby příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 1110/1 v k.ú. Písečná
u Jablunkova
pořadí firem na opravu místní komunikace u Madzie na k.ú. Písečná“: 1. Arexstav s.r.o.,
Jablunkov, 2. Woltrans s.r.o., Mosty u Jablunkova, 3. Alpine Bau CZ s.r.o., Valašské
Meziříčí
Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace u Madzie na k.ú. Písečná uzavřenou
s firmou Arexstav s.r.o., Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov
pořadí firem na realizaci díla „Obnova drobné sakrální stavby Kaplička sv. Izidora
v Písečné“: 1. R+M stavební s.r.o. Jablunkov, 2. AK plus Novostav s.r.o. Třinec,
3. Cieslar s.r.o. Bystřice
Smlouvu o dílo na „Obnovu drobné sakrální stavby Kaplička sv. Izidora v Písečné“
s firmou R+M stavební s.r.o. Jablunkov
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav Mostu ev. č.
M13 přes potok Kotelnice v Písečné s Ing. Pavlem Kurečkou MOSTY s.r.o.
vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace přístavby a přestavby
ZŠ a MŠ Písečná pro územní a stavební povolení
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi Leošem a Věrou
Michalskými, Písečná čp. 56 ve výši 27 352,- Kč
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi Martinem a Lucií
Sikorovými, Dolní Lomná čp. 194 ve výši 30 000,- Kč
rozpočtové opatření č. 3
závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska
pravidla půjčování velkoprostorových stanů a skládacích stolů a lavic

2. Vzalo na vědomí
7/2.1
7/2.2
7/2.3
7/2.4
7/2.5
7/2.6
7/2.7

žádost o příspěvek na příjezdovou cestu na pozemku parc. č. 1088 v k.ú. Písečná
u Jablunkova - č.j. 90/11
architektonickou studii přístavby a přestavby ZŠ a MŠ Písečná
architektonickou studii rekonstrukce a přístavby Kulturního domu Písečná
výsledky dotační výzvy v ROP Moravskoslezsko a zařazení projektu Výletiště mezi
projekty náhradní
žádost Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené a vady řeči ve Valašském
Meziříčí
žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
rozpočtové opatření č. 2

3. Neschválilo
7/3.1

opravu místní komunikace u kapličky v technologii - asfaltový povrch

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

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

