Obec Písečná
Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 11. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Sikora
ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, Mgr. Cienciala
plnění usnesení č. 18 ze dne 5. 10. 2020
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
stanovením hodnoty ekobodu ve výši 7 Kč a stanovením poplatku ve výši 800 Kč na osobu
a rok
Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce Písečná
s firmou Bojko Josef, IČO 14606682, se sídlem Písek 494, na zimní období 2020/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k provádění zimní údržby komunikací a zpevněných ploch
v obci Písečná s firmou Jan Ligocki, IČO 14606691, se sídlem Jablunkov 543, na zimní
období 2020/2021
Strategický plán rozvoje obce Písečná na období let 2021 - 2028
Akční plán investičních projektů na rok 2021
Smlouvu o spolupráci při výstavbě a užívání stavby chodníku s Městem Jablunkovem, IČO
00296759, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Darovací smlouvu č. FM/23/j/2020/Ch o darování pozemku parc. č. 1091/1 v k.ú. Písečná u
Jablunkova zastavěného hlavní obslužnou komunikací č. III/01150 Moravskoslezskému
kraji, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Lumíru Sikorovi, bytem
Písečná 202, 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. Lumírem Sikorou, bytem Písečná 202
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočet obce Písečná na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2022 – 2023
Finanční podporu sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením LYDIE
Český Těšín a spoluúčast na financování ve výši 2 900 Kč na rok na jednoho aktuálního
uživatele služby s trvalým pobytem v obci Písečná
úhradu nákladů ve výši 35 000 Kč na zpevnění části povrchu pozemku parc. č. 1347/8
v rozsahu žádosti č.j. 453/2020 manželů Kowollikových
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na zřízení kanalizační přípojky k rodinnému
domu čp. 12 s Bc. Davidem Ćmielem, bytem Písečná 12
podání žádosti o dotaci na renovaci kříže v části Písečná – Jižní konec v dotačním titulu
Ministerstva zemědělství v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2021
jmenování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské rady
vyřazení zmařených investic obce Písečná dle předloženého návrhu
Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se společností
Smolo CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město
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Smlouvu č. 5/2021 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního
systému pro odpadové hospodářství s firmou ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem
Uherčice 125, 691 62 Uherčice
Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem
Uherčice 125, 691 62 Uherčice
cenu vody pro stočné pro rok 2021 ve výši 47,06 Kč/m3 bez DPH a výši nájemného pro rok
2021 ze Smlouvy o provozování kanalizační sítě
poskytnutí finančního daru ve výši 4000 Kč ve finanční sbírce na nákup defibrilátoru
Školícímu a Výcvikovému Centru Asklépios, z.s., IČO 22606904, se sídlem Bukovec 234,
739 85 Bukovec, a uzavření darovací smlouvy se Školícím a Výcvikovým Centrem
Asklépios, z.s.

2. Bere na vědomí
19/27 informace o možných způsobech odkanalizování částí obce
ukládá starostovi: předložit cenové nabídky na zpracování revize stávajícího projektu
centrální splaškové kanalizace v obci s cílem prověřit možnosti využití dotačních titulů
19/28 úpravu polohy a vyústění dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 247/8
19/29 žádost č.j. 442/2020 manželů Nieslanikových o odkoupení části pozemku
19/30 informace o způsobu a nákladech na likvidaci sesuvu půdy na pozemku parc. č. 806 ve
vlastnictví p. Bohuslava Szoloného
19/31 Výroční zprávu Policie České republiky za rok 2019
19/32 žádost obce Mosty u Jablunkova o sponzorský příspěvek na sportovní akci Beskydská lyže
2021

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

….………………………….
Mgr. Pavel Kantor
místostarosta

