SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OBCE –
ZAKONČENÍ PRÁZDNIN
DNE 28. 8. 2010 DO AREÁLU KD
09.00 – Sousedský turnaj v kopané
09.00 – Turnaj ve vybíjené pro žáky
I. a II. stupně ZŠ
10.00 – Malování na chodníku
11.00 – Atrakce pro děti
skákací hrady, trampolíny
15.00 – “Pověz mi čížečku”
divadelní představení pro děti
divadla Zlatý klíč
17.00 – Koštování slivovice – o nejlepší slivovici
18.00 - Dechová hudba „Lutyňská 6“
19.30 – Diskotéka - DJ Richard Szotkowski

ZPRAVODAJ OBCE PÍSEČNÁ vydává Obec Písečná, evidenční číslo MK ČR E 14227.
E-mail: urad@obecpisecna.cz. Neprošlo jazykovou úpravou. Zdarma.
Číslo 2 srpen 2010

Zpravodaj
Obce Písečná
----------------------------------------------------------------------

číslo 2 / srpen 2010

----------------------------------------------------------------------------

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
na tomto místě jste v předcházejících 4 letech dostávali informace o připravovaných a
realizovaných rozvojových záměrech v naší obci. Protože se blíží konec volebního
období a s ním komunální volby ve dnech 15. a 16.10.2010, dovolte mi, abych se
pokusil stručně shrnout všechny významnější aktivity za uplynulé období. Zastupitelstvo
obce zahájilo svou činnost 7. 11. 2006 v tomto složení: Bc. David Ćmiel, starosta obce,
ing. Jan Krzok, místostarosta obce, ing. Witold Hlawiczka, předseda finančního výboru,
Helena Walachová, předsedkyně kontrolního výboru, Karel Kaleta, předseda výboru pro
národnostní menšiny, Žaneta Poloková, členka finančního výboru, Libor Szotkowski,
člen kontrolního výboru.
Rok 2006:
−vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního
plánu obce Písečná
Rok 2007:
−schválení pokračování a rozšíření programu podpory ekologicky šetrných způsobů
vytápění rodinných domů
−zesílení stropních konstrukcí v budově ZŠ Písečná s využitím dotace
Moravskoslezského kraje
−rekonstrukce místní komunikace v části Písečná – Konečná v délce 270 m
−nákup pozemků v lokalitě u Kulturního domu s výměrou 8747 m2
−schválení pořízení změny územního plánu
−uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků s
městem Jablunkov
Rok 2008:
−schválení rozvojové strategie obce
−schválení Změny č. 1 Územního plánu obce
−vybudování sportovního areálu, travnatého fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště s
umělým povrchem včetně přístupové komunikace s využitím dotace Moravskoslezského
kraje
−vybudování místní komunikace v lokalitě Písečná – Závrší o délce 50 m
−zřízení pracoviště CzechPOINT v rámci obecního úřadu s použitím dotace z
Ministerstva financí
Rok 2009:
−vydání změny obecně závazných vyhlášek upravujících nakládání s odpady a místní
poplatek za odpady
−pořízení projektové dokumentace staveb Obecního domu a Výletiště s použitím dotace
Moravskoslezského kraje
−dovybavení pracoviště CzechPOINT s použitím dotace z EU
Rok 2010:
−vybudování přípojek elektro a vody ke sportovnímu areálu s využitím dotace
Moravskoslezského kraje
−vybudování zpevněné plochy pro hasičský sport s využitím dotace z
Moravskoslezského kraje
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Za vynálezce bikin je považována dvojice francouzů – Louis Reárd a Jacques Heim.
V květnu 1946 v Cannes představili svou kolekci plavek ,,Atome“ a sloganem „Nejmenší
plavky na světě“. Modelka předvádějící tyto bikiny, byla však oděna jen do čtyř
látkových trojúhelníků, což způsobilo mezi novináři i diváky nebývalé pobouření a
zvedlo vlnu kritiky. Louise Reárda však toto neodradilo a představil ještě menší model se
sloganem „Bikiny – menší než nejmenší plavky na světě“.
Tímto je jasné, že obdiv našich prapradědečků byl na místě. Pánové prominou, ale vašim
koupacím úborům jste se přizpůsobili velice lehce a rychle. Byly používány krátké vlněné
kalhoty, jejichž délka se postupně s dobou zkracovala.
Samozřejmě se podle bontonu koupali muži a ženy odděleně, tím se však zvýšil zájem o
obnažené tělo a tajné pozorování koupajících se žen se stalo pro muže zábavou mnohem
příjemnější než samo koupaní.
Ach, vy muži :-)
Na nose mi přistála moucha a bzučela. Trhnutím jsem se probudila a zjistila, že na druhé
straně plotu na mě mává nějaký muž. Avšak ne ten krásný řecký hrdina z mého snění, ale
náš starý a upocený soused.
Takže jen sen! Jaká škoda!
A navíc jsem se ještě spálila!
M. a O.

___________________________________________________________
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Literární okénko

HORKÉ SNĚNÍ
aneb STRUČNÁ HISTORIE PLAVEK
Konečně jsem se rozplácla na lehátko na terase. Myslela jsem, že se rozteču. Když jsem
si nasadila své sluneční retro brýle, zahlédla jsem přes plot svého sexy souseda, jen
v šortkách, kterýžto právě kropil trávník. Och!
Upadla jsem do nádherných představ, jak mi tento muž, mimochodem s postavou
řeckého hrdiny, přináší vychlazené mojito. Zatímco jsem usrkávala tento lahodný mok,
všimla jsem si, jak mu ty šortky neskutečně sluší.
A najednou to už nebyly šortky, ale jakási bederní rouška, cosi, co se snad nosilo
v antickém Řecku při atletických hrách.
Ve starověku se však žádné speciální oblečení do vody nepoužívalo. Lidé se koupali
oblečení nebo nazí. Něco podobného jsem kdysi viděla na freskách pocházejících
z Pompejí. Ukazovaly ženy v pokrývkách zakrývajících těla, podobně jako dnešní
bikiny.
Však to neměly naše praprababičky kdysi vůbec lehké. I v horkém létě chodily spoutané
šněrovačkami, spodničkami, v klobouku a rukavičkách. Prosadit tedy volnější oděv do
vody jim dalo mnoho práce.
V moderních dějinách se první koupací oděvy (župany) objevily koncem 18. století v
Evropě. Tyto „koupací úbory“ byly vlastně šaty z neprůsvitného materiálu, ke kterému
byly kalhoty s nohavicemi sešitými tak, aby se nevyhrnovaly.
V 19. století ženy nosily stále dva kusy oblečení, z nichž první byl župan dlouhý po
kolena a druhým kusem byly kalhoty po kotníky. Zatím žádný velký rozdíl.
V této době také začaly vznikat koupací vozíky, které se používaly k převlékání,
podobně, jako dnešní kabinky.
V moři se zatím koupali lidé, kteří u něj žili. Moře
bylo součástí jejich života. Potřeba obléci si koupací
úbor, jenž by přikryl nahotu a umožňoval také pohyb
ve vodě, vznikl až tehdy, když se koupání uzákonilo.
Ve 20. letech minulého století začalo stále více lidí
trávit volný čas aktivněji. Vznikaly rekreační střediska
a potřeba vlastnit plavky se stala téměř nutností.
Zejména v USA nastal obrovský boom, což se
projevilo prvním „plavkovým dnem“ pořádaným 16.
května 1916.
Od 60. let minulého století až po současnost vznikaly
další speciální úpravy plavek - od pruhovaných
námořnických overalů, které připomínaly tílko a šortky
sešité dohromady, přes tanga, jejichž střih byl
inspirován tradičním úborem amazonských kmenů, až
po dnešní bikiny.
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−pořízení projektové dokumentace půdní vestavby v ZŠ Písečná, poskytnutí dotace z
Moravskoslezského kraje na realizaci stavby
−pořízení stanů spolu s lavičkami a stoly pro kulturní a společenské akce
−vybudování skladu nářadí a techniky a dovybavení dětského hřiště průlezkami s
využitím dotace z Moravskoslezského kraje, projekt je v realizaci s termínem dokončení
do 30.9.2010
Věřím, že všechny výše vyjmenované aktivity přispěly k rozvoji naší obce. Jménem
celého zastupitelstva Vám občanům obce děkuji za cenné podněty a spolupráci v průběhu
uplynulého volebního období a přeji příjemný zbytek léta.
David Ćmiel, starosta

Základní a Mateřská škola Písečná
Zahájení nového školního roku 2010/2011
v základní škole se koná
ve středu 1. září 2010 od 8,00 hodin.
Provoz mateřské školy je od 7,00 – 16,00 hodin.
I ve druhé polovině minulého školního roku proběhla ve škole řada tradičních
i nových akcí. V březnu škola i školka předvedla maminkám a babičkám a dalším veselý
program s písničkami, básničkami, pohádkami, hrou na hudební nástroje. Školáci
absolvovali Noc s Andersenem se spoustou soutěží i pohádkou na dobrou noc v podání
pana Jana Křepela. Oslavili jsme pracovně Den Země. Na radovánkách tančili prvňáci
a druháci panteří tanec, třeťáci disko a nejstarší žáci v rytmu country. Cílem školního
výletu byl dinopark v Orlové a planetárium v Krásném Poli. Znalostní a dovednostní
soutěž Hledání pokladu proběhla v červnu. Žáci poklad našli a také si opekli společně
párky.
,,Za hranicemi školy“ uspěli ve výtvarné soutěži Petr Benek a Zuzana
Janiczková, v atletickém trojboji Adam Sikora, Zuzana Janiczková, Radek Sikora,
v pěvecké soutěži Klárka Turková. Blahopřejeme nejen jim, ale všem, kteří se zúčastnili.
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Sousedský turnaj v kopané Písečná 2010
V letošním roce se bude konat již 11. ročník sousedského turnaje v kopané.
Tento turnaj se uskuteční v sobotu 28.8.2010 v rámci zakončení prázdnin. Začátek bude
upřesněn podle množství přihlášených mužstev.
Jednotlivá mužstva budou tvořená sousedy (tj. hráči staršími jak 15 let
a mladšími jak 100 let, bydlících ve stejné lokalitě), výjimku může tvořit jeden host,
kterého si mužstvo dohodne i z jiné části Písečné (tato výjimka by měla být používána
například při nedostatku hráčů ve svém okolí). Mužstva mohou mít na soupisce i občany
z jiné obce bydlících bezprostředně u hranic obce Písečná, kteří jsou rovněž našimi
sousedy, v tomto případě však musí být většina hráčů na soupisce z naší obce.
Počet hráčů na hřišti je 5 a brankář, startovné na každého hráče (včetně
náhradníků) je 100,- Kč. Z těchto peněz budou zakoupeny ceny, občerstvení hráčů,
odměna rozhodčímu, atd.
Kapitáni jednotlivých mužstev předají jmenný seznam hráčů s názvem mužstva
a složením startovného do 22.8.2010 Janu Krzokovi, Písečná 44, mob. 725 141 261.
Dne 27.8.2010 v 17.30 hodin se sejdou hráči a kapitáni všech mužstev v areálu
KD, kde proběhne příprava hřiště na turnaj a rozlosování turnaje s upřesněním začátku
turnaje, hrací dobou, systémem, pravidly atd.
V sobotu bude také probíhat Zakončení prázdnin na Písečné v areálu kulturního
domu, kde bude připraven program od brzkého rána až do pozdních nočních hodin pro
všechny věkové skupiny. Program naleznete na jiném místě zpravodaje.
Všichni Ti, kteří chtějí přihlásit svůj vzorek slivovice do soutěže, odevzdají
láhev destilátu o objemu 0,5 l na Obecní úřad v termínu do 26.8.2010.
Jste zváni všichni sousedé, Písečané a hosté na sportovní klání, kde se můžete
zapojit do sportování aktivně anebo pasivně.
Co více si přát než den plný zábavy se svými známými a přáteli. Základem
každé akce je hezké počasí a proto držím palce ať se na nás usmívá sluníčko.
Na setkání s Vámi se těší
Ing. Jan Krzok, místostarosta

Z odpadového hospodářství
Dne 23. 10. 2010 bude proveden v obci sběr a svoz
NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
a to na níže uvedených místech a v uvedeném čase:
stanoviště sběru
u kulturního domu

hodina
8.00 – 8.30

na konečné

9.00 – 9.30

Žihla - naproti bývalé ETY

9.45 – 10.15

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi
znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací
prostředky, oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména
pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií,
rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasicí přístroje s obsahem freonů,
televizory, rádia a počítače.
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

Poplatky za odpady
Poplatky za komunální odpad na 2. pololetí 2010 se vybírají do 30. 9. 2010.
Je možno je uhradit přímo na obecním úřadě nebo převodem na účet.

Separovaný odpad v pytlích
MODRÝ – papír, ŽLUTÝ – plast
Svozový den je vždy ve čtvrtek v ranních hodinách.
Do konce roku 2010 budou ještě tři svozy, a to v 37., 43. a 49. týdnu.
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Kytička jubilantům

Sportovní sezóna v plném proudu

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících květnu, červnu, červenci
a srpnu svá životní jubilea.
Květen
21. 05.
26. 05.

Norbert Bizoň
Zdeněk Puczok

75 let
60 let

Písečná 953
Písečná 175

Červen
17. 06.
23. 06.

Emilie Kadlubcová
Jan Jachnicki

80 let
85 let

Písečná 30
Písečná 100

Červenec
14. 07.
30. 07.

Anna Byrtusová
Anna Szmaragovská

70 let
60 let

Písečná 89
Písečná 904

Srpen
06. 08.
17. 08.
20. 08.
24. 08.

Helena Bieleszová
Helena Cieślarová
Ludmila Wolná
Anna Lysková

75 let
80 let
60 let
80 let

Písečná 46
Písečná 946
Písečná 50
Písečná 69

Ne každý má možnost sledovat naše hasičské webové stránky, a protože se již sportovní
sezóna přehoupla do poslední třetiny, rád bych využil následujících několik řádek
k přiblížení aktivit dobrovolných hasičů naší obce.
Na první letošní soutěž jsme zavítali již koncem března do Mistřovic, kde jsme
obhajovali první místo. Zúčastnili jsme se jí pouze s mužským áčkem. Útok nebyl příliš
sehraný a stačil pouze na 4. místo. Sezóna se pak naplno rozjela koncem května
v Kunčicích pod Ondřejníkem a v Bartovicích. Letos se snažíme udržet opět 3 družstva.
Dva mužů a jedno žen. Mužské áčko se již popáté účastní Moravskoslezské ligy, béčko
se zaměřuje na účast na okrskových a dalších okolních soutěžích, stejně jako naše
děvčata.
A jak si na tom letos stojíme? Začátek ligy byl zřejmě nejhorší jaký jsme měli. Z důvodu
rozmaru počasí se první dvě ligová kola (Malenovice a Lubno) musela konat na
Frýdlantském letišti a z obou jsme si přivezli pouze body za účast. Nebodovali jsme také
na dalších třech soutěžích v Metylovicích, Košatce a Karviné - Hranicích.
V Oprechticích, Svinově a v Kojkovicích jsme se umístili na bodovaných příčkách kolem
sedmého místa. Naším prvním lepším umístěním bylo 2. místo v Kozmicích a ve Vrbici a
3. v Petřvaldíku. Špatný začátek pro nás znamenal velké bodové manko, nicméně nyní se
nám bodovat daří a z počátečních zadních příček jsme se dostali na průběžné 9. místo (z
25-ti). Do konce ligy ještě zbývají 4 kola a pevně věříme, že ztrátu 29b na 3. příčku ještě
dokážeme dohnat. Velice dobře nám letos vycházejí soutěže na Slovensku. Z pěti
absolvovaných závodů jsme nejhůře 4. skončili v Turzovce, 3. v Rudince a první příčky
vybojovali ve Staškově, Podvysoké a Korni. Soutěže v Rudince, Staškově a Korni byly
přitom zařazeny do Severoslovenské hasičské ligy.
Družstvo B dále sbírá zkušenosti a pokud to jen trochu dovolují naše možnosti, snažíme
se je občas dostat i na větší soutěže. Letos již absolvovali 11 soutěží. V poháru starosty
jablunkovského okrsku si suverénně drží první příčku a kromě soutěže v Bukovci byli na
okrskových soutěžích vždy nejlepší. Naše děvčata absolvovala 7 soutěží, z toho 3x
zvítězila a 2x byly 2.

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti
a pohody do dalších let.
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Hasičská soutěž pořádána již tradičně druhou červencovou neděli se letos poprvé konala
na nové trati. Ve spolupráci s obcí a panem Ligockým se nám povedlo včas dokončit
novou trať pro požární útok a tu jsme řádně vyzkoušeli na naší soutěži. Účast byla sice
letos o trochu menší než loni, nicméně se zdá, že se nám ji povedlo připravit a zajistit na
dobré úrovni a v dalším roce budeme usilovat i o pořádání ligového kola. Pokud jde
o sportovní výkon našich družstev, ty bohužel nebyly příliš uspokojivé :). Za družstvo
A musel kvůli absenci našeho proudaře zaskočit vypůjčený proudař z Vrbice. To se nám
ale při útoku vymstilo. Velice pěkně rozeběhnutý útok zhatil prostřik levého proudu
a v konečném pořadí jsme se umístili až za naše béčko na 17. místě.
5

Byla to škoda, protože pravý terč jsme shodili suverénně nejrychleji v celé soutěži. Při
útoku béčka se vyskytly problémy na spojce a s časem 19,093s obsadili 15. příčku.
Děvčata skončila s časem 28,555s na 8. místě (z 11-ti).
V polovině ledna náš sbor pořádal tradiční hasičský ples, o který byl letos mimořádný
zájem. I přes stísněné podmínky se nám snad povedl a všichni se dobře bavili (další je
15.1.2011).
V neděli 23.5. jsme uspořádali pro své členy smažení vaječiny a na podzim nás čeká
výroční členská valná hromada. Kromě výpomoci při přípravě nové soutěžní dráhy
a zvláště zpevněné plochy se základnou, nás ještě čekají brigády u hasičské zbrojnice,
kde je třeba provést zejména terénní úpravy travnaté plochy poničené v důsledku otáčení
nákladních vozidel.
V dalším zpravodaji Vás budu informovat o souhrnných výsledcích v oblasti sportu
a také se zaměříme na činnosti požární jednotky obce.
W. Sikora
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Co naši důchodci ?
Chtěli bychom vám přiblížit aktivní a společenský život našich důchodců na Písečné do
poloviny letošního roku.
7. května jsme společně oslavili naše maminky, babičky, prababičky na Dni matek
s vystoupením mateřské školky a divadlem „ŠKUBAČKY“, které ná zahrály žačky
základní školy Jablunkov pod vedením p. učitelky Kowolowské. Moc se nám
„ŠKUBAČKY“ líbily – Děkujeme!
19. května byla další naše akce na „Evu a Vaška“. Playbackem jsme byli zklamáni, ale
hezké tóny nás uspokojily.
26. května jsme uspořádali zájezd na nákup do sousedního Polska – Katowice Tychy
a návštěvu zámku v Pszczynie.
27. června se smažilo vaječinu pro nepřízeň počasí v Kulturním domě. Na pozvání nás
navštívilo 11 důchodkyň z Bukovce a bylo veselo!
Mimo odpočinkovou činnost se důchodci zapojili ve spolupráci s obecním úřadem na dvě
brigády. Zúčastnilo se 12 členů klubu důchodců. Myslíme, že spolupráce klubu
s obecním úřadem je na dobré úrovni a chtěli bychom v ní pokračovat.
Závěrem bych chtěl našim důchodcům a nejen jim popřát hodně zdraví a spokojený život.
Ćmiel Miroslav
předseda Klubu důchodců
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Upozornění Odboru dopravy na povinnou výměnu řidičských
průkazů
Odbor dopravy MěÚ Jablunkov znovu upozorňuje na povinnou
výměnu řidičských průkazů.
Obracíme se na všechny držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány
před 31. 12. 2000, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak
zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně
řidičského průkazu.

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2010.
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad
Jablunkov, Odbor dopravy).
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působnosti
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp.
do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše správní poplatek 500 Kč).

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDANÉ:
Typ 5: 1997-2000
Povinná výměna: do 31.12.2010

Typ 4: 1994-1996
Povinná výměna: do 31.12.2010
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Občanské sdružení Diakonie Broumov
vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
- Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční v kulturním domě Písečná
13. 9. 2010 od 8.00 do 17.00 hodin
14. 9. 2010 od 8.00 do 14.30 hodin
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

____________________________________________________________

Usnesení č. 31 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 19. 4. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1
program jednání
1.2
návrhovou komisi: p. Poloková, Ing. Hlawiczka, p. Pavlusová
1.3
ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, p. Kaleta
1.4
plnění usnesení č. 30 ze dne 9. 3. 2010
1.5
pořadí uchazečů výběrového řízení na vybudování přípojky elektro a vody pro
stavbu Výletiště: 1. RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r. o., Ostrava –
Vítkovice, 2. ZOWADA spol. s r.o., Jablunkov, 3. CSK – Invest spol. s r. o. , 4.
Beskydská stavební a.s., Třinec
1.6
uzavření Smlouvy o dílo se společností RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.
o., se sídlem Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava – Vítkovice, na vybudování
přípojky elektro a vody pro stavbu Výletiště
1.7
uzavření Smlouvy o dílo s Ing. arch. Petrem Kopeckým na zpracování
projektové dokumentace půdní vestavby ZŠ Písečná za podmínky schválení
dotace zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
1.8
pořadí uchazečů výběrového řízení na vybudování zpevněné plochy: 1. Ligocki
7

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18

1.19

Jan, Jablunkov 543, 2. Waclawek stavební společnost s.r.o. Jablunkov, 3.
Pyszko Pavel, Bukovec 264
pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o dílo dle předložené cenové
nabídky na vybudování zpevněné plochy na pozemku p.č. 644/23 s firmou
Ligocki Jan, Jablunkov 543
pověřuje místostarostu obce k projednání Smlouvy o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území obce Písečná se společností Veolia Transport Morava a.s.
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi Janem
a Libuší Rusnokovými, bytem Písečná čp. 80, ve výši 25 815,- Kč
rozpočtové opatření č. 1
zařazení záměru výstavby Zábavního, turistického a sportovního centra do
Integrovaného plánu rozvoje území v oblasti cestovního ruchu
přistoupení obce Písečná k tvorbě Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v
oblasti cestovního ruchu (Jablunkov, Hrčava, Písečná, Bukovec, Písek, Dolní
Lomná). IPRÚ je zpracováván pro potřeby následného čerpání dotačních
prostředků z ROP Moravskoslezsko.
pověřuje starostu obce Bc. Davida Ćmiela k zastupování obce při
tvorbě a řízení IPRÚ a k následnému schválení nadefinovaného IPRÚ
uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ a MŠ Písečná a firmou
MS Computers, spol. s r. o.
navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 919
uzavření Smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene elektropřípojky NN k
rodinnému domu – Písečná, Verčimák – přípojka NN, IP-12-8006466, se
společností ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky
a Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1076/1 s manželi
Bohdanem a Lenkou Lyskovými, bytem Písečná čp. 24

2. Neschválilo
2.1
návrh dodatečného vypořádání za nájem nebytových prostor ZŠ a MŠ Písečná
s firmou MS Computers, spol. s r.o. v období let 2003 – 2010
2.2
žádost o zatrubnění příkopu podél místní komunikace
3. Vzalo na vědomí
3.1
usnesení č. 7 a zápis z řádného zasedání finančního výboru konaného dne 24. 2.
2010
3.2
žádost o finanční příspěvek ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín

Usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 21. 6. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
1.1
program jednání
1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Walachová, p. Szotkowski
1.3
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, p. Poloková
1.4
plnění usnesení č. 31 ze dne 19. 4. 2010
1.5
záměr převodu kapličky sv. Izidora vč. pozemku do vlastnictví obce a její
rekonstrukce
1.6
Kupní smlouvu o prodeji spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 720
v rozsahu ideálních 30/120 za kupní cenu 2500,- Kč Jiřímu a Evě
Bednaříkovým, bytem Písečná 20
1.7
Smlouvu o právu provést stavbu s Ing. Dagmar Haratíkovou, bytem Písečná
117
1.8
odložení realizace půdní vestavby v ZŠ Písečná do roku 2011
1.9
záměr přístavby budovy základní školy Písečná
1.10
zrušení výběrového řízení pro stavbu dřevěného přístřešku
1.11
pořadí uchazečů pro zpracování žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko na
projekt Výletiště v následujícím pořadí: 1. HRAT, spol. s r.o., 2. Agentura
pro regionální rozvoj Ostrava, a.s., 3. ProFaktum, spol. s r.o.
1.12
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene elektropřípojky se
společností ČEZ Distribuce č. IV-12-8004488/3 za úplatu ve výši 1000,- Kč
1.13
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene elektropřípojky se
společností ČEZ Distribuce č. IP-12-8007857/01
1.14
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky
s Markem Sikorou, bytem Bystřice 592
1.15
Smlouvu o umístění a provedení stavby vodovodní přípojky s Markem
Sikorou, bytem Bystřice 592
1.16
Zprávu o hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2009 a to bez
výhrad
1.17
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2009 s výhradou
a ukládá starostovi zajistit odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o
přezkoumání hospodaření obce Písečná do 30. 6. 2010
1.18
rozpočtové opatření č. 2
1.19
Smlouvu o výpůjčce se Sdružením obcí Jablunkovska, Dukelská 600,
Jablunkov
1.20
navýšení počtu popelových nádob pro rodinný dům čp. 13
1.21
stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období, zastupitelstvo bude
sedmičlenné
2. Vzalo na vědomí
2.1
žádost o dotaci na činnost souboru Jackové
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