
   Obec Písečná 

Usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 25. 4. 2016 
 

Zastupitelstvo obce Písečná 
 

1. Schválilo 

 

12/1.1 program jednání 

12/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora 

12/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, Mgr. Lysková 

12/1.4 plnění usnesení č. 11 ze dne 29. 2. 2016 

12/1.5 odstoupení od Smlouvy o dílo se společností MSM Project s.r.o., se sídlem Hlavní 

1040/120, 746 07 Opava, z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek 

12/1.6 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za odpady 

12/1.7 Příkazní smlouvu o výkonu autorského dozoru stavby „Splašková kanalizace Písečná – 

I. etapa“ se společností MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice 

12/1.8 Směnnou smlouvu s …, bytem … 

12/1.9 poskytnutí dotace ve výši 25 224,- Kč na instalaci ekologického vytápění p. …, bytem 

… a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s p. …, bytem … 

12/1.10 rozpočtové opatření č. 1 

12/1.11 Smlouvu o závazné vzájemné spolupráci s REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, 

z.ú., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba  

12/1.12 poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč na rekonstrukci kapličky Matky Boží 

Čenstochovské na pozemku parc. č. 466/2 žadatelům …, bytem …, … a …, oba bytem 

… a schvaluje Smlouvu o finančním daru s …, bytem …, … a …, oba bytem … 

12/1.13 poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč …, bytem … a schvaluje Smlouvu o 

finančním daru s …, bytem … 

12/1.14 uzavření Smlouvy o partnerství 

12/1.15 převedení pravomocí na starostu obce Písečná k provádění rozpočtových opatření 

v objemu 100 000,- Kč na oddíl paragraf v příjmech a výdajích v rámci jednoho 

rozpočtového opatření a neomezeně v daňových příjmech, transferech a rezervách na 

účtu v příjmové i výdajové části 

12/1.16 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2016 ve výši 2 000,- Kč  

12/1.17 členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2016 ve výši 14 337,- Kč 

12/1.18 členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR na rok 2016 ve výši 3 955,- Kč 

   

 

2. Vzalo na vědomí 

 

12/2.1 informace o průběhu projektu „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“ 

12/2.2 žádost o poskytnutí finančního daru na Baby box 

 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


