
Obec Písečná 

Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 22. 6. 2020 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

16/1 program jednání 

16/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, p. Benek 

16/3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Byrtusová 

16/4 plnění usnesení č. 15 ze dne 18. 5. 2020 

16/5 pořadí nabídek a zprávu hodnotící komise v rámci hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“ 

16/6 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 

a 714/12“ se společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

16/7 poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na pořízení ekologického vytápění Ing. Martinu Heczkovi, 

bytem Písečná 25, a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení ekologického vytápění 

s Ing. Martinem  Heczkem, bytem Písečná 25 

16/8  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Pavlusové, bytem Písečná  

 70, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva, s p. Annou Pavlusovou, bytem Písečná 70 

16/9 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad 

16/10  Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 

16/11 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42 

za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 

16/12  rozpočtové opatření č. 4 

16/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří 

HAJDUK & PARTNERS s.r.o. se sídlem Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín 

16/14 předání nemovitého majetku – drobné stavby „Oplocení kolem ZŠ“ k hospodaření příspěvkové 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Písečná, Písečná 42   

16/15 poskytnutí finančního daru p. Michalu Krenželokovi, bytem Písečná 203, při příležitosti konání 

primiční mše  

 

 

2. Bere na vědomí 

 

16/16  cenovou nabídku na opravu oplocení dětského hřiště 

16/17 cenovou nabídku na provádění technického dozoru investora pro akci „Příjezdová komunikace 

na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“ 

   

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


