
Obec Písečná 

Usnesení č. 11 z jednání Zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 29. 2. 2016 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

11/1.1 program jednání 

11/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová 

11/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Sikora 

11/1.4 plnění usnesení č. 10 ze dne 18. 1. 2016 

11/1.5 poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč manželům …, bytem …, na financování 

nákladů spojených s vybudováním domovní studny  

11/1.6 Smlouvu o finančním daru s manželi …, bytem … 

11/1.7 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MSM Projekt s.r.o., se sídlem 

Hlavní 1040/120, 746 07 Opava 

11/1.8 Příkazní smlouvu se společností Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, 

162 00 Praha 6 – Veleslavín, k zpracování žádosti o navýšení dotace na zateplení ZŠ 

a MŠ Písečná 

11/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p. …, 

předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem … na financování zájezdu Klubu důchodců 

Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

p. …, předsedovi Klubu důchodců Písečná 

11/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 5 000 Kč Sdružení 

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

739 91 na spolufinancování jednodenního výletu mládeže a nákup pohárů a věcných cen 

pro soutěžící, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace Sdružení hasičů ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Písečná 

11/1.11 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně 

postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 

446, 739 91 na financování činnosti spolku a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí individuální dotace Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace 

Jablunkov 

11/1.12 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 12, 739 91 na 

spolufinancování akce Kácení máje a Olympiáda spolků a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu 

na Písečné z.s. 

11/1.13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu 

sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 

91 na financování provozu a poskytování sociálních služeb Domova sv. Alžběty 

v Jablunkově a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově 

11/1.14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému 

sdružení Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u 

Jablunkova na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek  

11/1.15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému 

sdružení Stožek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písek 176, 739 84 Písek u Jablunkova na 



přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení Stožek – Les 

11/1.16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 700 Kč Českému 

svazu včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov, IČ 63026091, se sídlem Jablunkov 

844, 739 91 na podporu a činnost spolku, chovu včel a pořízení plemenného materiálu a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému 

svazu včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov 

11/1.17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Českému 

rybářskému svazu z.s., místní organizace Jablunkov, IČ 10850247, se sídlem Jablunkov 

1241, 739 91 na zarybnění chovných a lovných toků ve správě ČRS MO Jablunkov a na 

pořádání soutěže v rybolovné technice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu z.s., místní organizace 

Jablunkov 

11/1.18 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 6 000 Kč …, bytem … 

na zajištění závodu „Běh na Bahenec“, zakoupení medailí, triček s potiskem, cen pro 

vítěze a zaplacení časomíry a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace … 

11/1.19 dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska 

11/1.20 dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze dne 

17. 3. 2014 se společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4 

11/1.21 veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti 

speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem Jablunkov, 

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 

11/1.22 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/4/i/2016/Ch s Moravskoslezským 

 krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

11/1.23 členský příspěvek na rok 2016 ve výši 5 000 Kč MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem 

Bystřice 334  

11/1.24 vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého návrhu  

11/1.25 zřízení Komise pro sport, kulturu a volný čas 

 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

11/2.1 informace o průběhu projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

11/2.2 informace o novém dotačním titulu na financování rekonstrukcí požárních zbrojnic 

 

 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


