
Obec Písečná

Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 26. 9. 2011

Zastupitelstvo obce Písečná 

1. Schválilo

9/1.1 program jednání
9/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Krzok
9/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, p. Szotkowski
9/1.4 plnění usnesení č. 8 ze dne 9. 8. 2011
9/1.5 pořadí uchazečů výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 

Kulturního domu Písečná: 1. ASA Expert a.s., Ostrava; 2. KVADRO s.r.o., Bohumín – 
Skřečoň; 3. AL-VO ATELIÉR s.r.o., Košařiska

9/1.6 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Kulturního domu 
Písečná se společností ASA Expert a.s., Ostrava

9/1.7 uzavření Smlouvy mandátní o provedení činnosti „Dotační management, příprava žádosti 
o  dotaci  z  OPŽP  a  zpracování  energetického  auditu  budovy  ZŠ  a  MŠ Písečná“  se  
společností Energy Benefit Centre a.s.

9/1.8 uzavření Smlouvy mandátní o provedení činnosti „Projektová dokumentace pro zateplení 
budovy ZŠ a MŠ Písečná a instalaci solárního systému“ se společností Energy Benefit  
Centre a.s.

9/1.9 jmenování paní Mgr. Aleny Neslaníkové, bytem Písečná 183, kronikářkou obce
9/1.10 Smlouvu o dílo na zpracování konceptu kroniky obce za období let 2006 – 2010 s paní 

Mgr. Alenou Neslaníkovou, bytem Písečná 183
9/1.11 heslář pro zápisy do kroniky obce
9/1.12 Smlouvu o společném postupu zadavatelů při  centralizovaném zadávání a o zmocnění

centrálního  zadavatele  s  Krajskou  energetickou  agenturou  Moravskoslezského  kraje,
o.p.s. Ostrava

9/1.13 navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 179
9/1.14 žádost o dlouhodobý bezplatný pronájem kulturního domu pro období školního roku  

2011/2012
9/1.15 uzavření Dohody o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící povinnou 

školní docházku ve školách zřízených městem Jablunkov pro školní rok 2011/2012
9/1.16 Smlouvu o dílo s firmou Jan Ligocki na provádění zimní údržby v období zimní sezony 

2011/2012
9/1.17 vyhlášení výběrového řízení na provedení opravy mostu ev.č. 13, s realizací díla v r. 2012
9/1.18 rozpočtové opatření č. 6
9/1.19 účast dvou členů zastupitelstva na vyhlášení výsledků v soutěži E.ON  Energy Globe  

Award ČR

2. Vzalo na vědomí

9/2.1 žádost č.j. 150/11
9/2.2 žádost o vydání protihlukové vyhlášky 
9/2.3 rozpočtové opatření č. 5

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


