
Obec Písečná

Usnesení č. 35 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 24. 6. 2014

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

35/1.1   program jednání
35/1.2   návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Kantor, p. Szotkowski
35/1.3      ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
35/1.4 plnění usnesení č. 34 ze dne 17. 4. 2014
35/1.5 zpracování stavební projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Obecní

úřad a Mateřská škola Písečná“ včetně přilehlých ploch dle studie a dokumentace pro
stavební povolení a provedení stavby pro budovu Obecního úřadu a Mateřské školy
Písečná

35/1.6 vyhlášení  výběrového  řízení  zakázky  malého  rozsahu  Zpracování  projektové
dokumentace  pro  územní  rozhodnutí,  stavební  povolení  a  prováděcí  dokumentaci
stavby „Obecní úřad a Mateřská škola Písečná“

35/1.7 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 161 Kč na instalaci ekologického vytápění
s ..., bytem Písečná ...

35/1.8 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30 000  Kč  na  instalaci  domovní  čistírny
odpadních vod s ..., bytem Písečná ...

35/1.9 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na instalaci ekologického vytápění
s ..., bytem Písečná ...

35/1.10 zpracování  prováděcí  dokumentace  stavby  „Přístavba  a  rekonstrukce  ZŠ  a  MŠ
Písečná“

35/1.11 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zakázku  malého  rozsahu  „Zpracování  prováděcí
dokumentace stavby - Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“

35/1.12 Smlouvu o dílo na opravu místní komunikace se společností Strojírny a stavby Třinec,
a.s. se sídlem Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec

35/1.13 uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

35/1.14 uzavření  Dodatku  č.  1  ke  Smlouvě  o  zajištění  zpětného  odběru  a  využití  odpadů
z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

35/1.15 členský příspěvek na rok 2014 ve výši 2000 Kč Spolku pro obnovu venkova ČR
35/1.16 účetní závěrku obce Písečná sestavenou k 31. 12. 2013
35/1.17 závěrečný účet obce Písečná za rok 2013, a to bez výhrad
35/1.18 účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a  Mateřská  škola  Písečná,

příspěvková organizace, Písečná 42, sestavenou k 31. 12. 2013
35/1.19 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Mysliveckému sdružení Potůčky –

Písek na přikrmování zvěře v zimním období
35/1.20 rozpočtové opatření č. 1
35/1.21 stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období, zastupitelstvo bude sedmičlenné



2. Vzalo na vědomí

35/2.1 architektonickou studii Hasičské zbrojnice v obci Písečná
35/2.2 závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2013

3. Neschválilo

35/3.1 ve smyslu stanov Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, čl.
V Členství,  bodu 1 vstup do Regionálního sdružení  územní  spolupráce Těšínského
Slezska a souhlasí,  že ve smyslu čl.  XI Financování činnosti  Sdružení a závazkky,
bodu 1a. bude roční příspěvek řádného člena 6 Kč / osoba / rok

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


