
Obec Písečná 

Usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 3. 2. 2020 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

14/1 program jednání 

14/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtus 

14/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Sikora 

14/4  plnění usnesení č. 13 ze dne 11. 12. 2019 

14/5 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů 

ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na 

podporu mladých hasičů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná 

14/6  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů  

 ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na 

nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží pořádaných SDH Písečná, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS 

– Sbor dobrovolných hasičů Písečná 

14/7 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 

Olympiády spolků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace se Spolkem přátel kultury a sportu na Písečné z.s. 

14/8 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu 

Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na činnost Klubu důchodců 

Písečná v roce 2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace s p. Miroslavem Ćmielem, předsedou Klubu důchodců Písečná 

14/9 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Potůčky – Písek, IČ

 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova, na přikrmování zvěře v zimním

 období, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Potůčky – Písek 

14/10  poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Složek – Les, IČ  

  48771724, se sídlem Písečná 151, na zakoupení krmiva pro zvěř k zimnímu přikrmování, 

 a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Stožek – Les 

14/11 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova

 800, IČ 296953, na financování lyžařských závodů „Beskydská lyže 2020“, a schvaluje 

 uzavření darovací smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova 

14/12  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení rodičů při  

 ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Aktivity SRPŠ pro děti 

v roce 2020, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se 

Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

14/13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč Konventu sester 

alžbětinek v Jablunkově, IČ  00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 91, na 

poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Konventem sester 

alžbětinek v Jablunkově 

 

 

 



14/14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Integrovanému 

sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p.o., IČ 00847038, se sídlem Komorní Lhotka 184, 739 

53 Hnojník, na částečnou úhradu provozních nákladů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Integrovaným sociálním ústavem Komorní Lhotka 

p.o. 

14/15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Charitě Jablunkov, 

IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov, na spolufinancování sociálních 

služeb Denního stacionáře sv. Josefa, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace s Charitou Jablunkov 

14/16 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, IČ 

63026091, na činnost svazu v roce 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým 

svazem včelařů, ZO Jablunkov 

14/17 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 

organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na činnost spolku 

v roce 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR z.s., 

místní organizace Jablunkov 

14/18 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, 

se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

v roce 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody ZO 

Nový Jičín 

14/19 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji -  2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, Ostrava 

14/20 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, Ostrava 

14/21 Darovací smlouvu č. FM/6/j/2020/Ch s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava, o darování pozemku obci Písečná parc. č. 1497/2 v k.ú. Písečná u Jablunkova 

14/22 záměr darování pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Písečná u Jablunkova pod hlavní obslužnou 

komunikací Moravskoslezskému kraji 

14/23 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-

8016786/2, Písečná, 848/2, 4121497314 kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

14/24 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava 

14/25 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“ do 

dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj 

14/26 podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Obnova a rekonstrukce latinského pískovcového 

kříže na pozemku p.č. 1099 v k.ú. Písečná u Jablunkova, vyhlašovaného Ministerstvem 

zemědělství 

14/27 rozpočtové opatření č. 1 

14/28 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná 

v předloženém návrhu 

14/29 zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ 

 



 

 

Neschvaluje: 

 

14/30 návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce 

 

 

 

Bere na vědomí: 

 

14/31 žádost o finanční příspěvek č.j. 69/2020 p. Milana Sabola 

14/32 informace o stavu budovy ZŠ a MŠ Písečná 

14/33   Zásady poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci  

 na úhradu ceny za stočné 

14/34 žádost o dotaci na aktivity místní agendy 21 

14/35 informace o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na  

 „Sportovně relaxační park Písečná – 1. etapa“ v programu obnovy a rozvoje venkova  

 Moravskoslezského kraje 2020 

14/36 informace o projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice 

 

 

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 

 


