
 

Obec Písečná 

Usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 11. 12. 2019 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

13/1 program jednání 

13/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, p. Benek 

13/3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová 

13/4 plnění usnesení č. 12 ze dne 25. 11. 2019 

13/5 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 

2/2016 o místních poplatcích 

13/6  Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2019 o místním o poplatku ze psů 

13/7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

13/8     Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich  

 chovatelů 

13/9 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,  

 sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

13/10 Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se společností 

Nehlsen Třinec, s.r.o., IČ 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město 

13/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00768/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

13/12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317956449/LCD ze dne 25. 6. 2018 s Českou spořitelnou, 

a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 

13/13 Rozpočtové opatření č. 7 

13/14 Rozpočet obce Písečná na rok 2020 

13/15 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2021 – 2022 

13/16 Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce Písečná s firmou 

Bojko Josef, IČ 14606682, se sídlem Písek 494 

13/17 Zadávací dokumentaci pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení pod 

názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Jablunkovsko“  

13/18 Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 

1085/DPS/FM/V/2019 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 

45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

13/19 Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 70632430/SONP/FM/V/2019 se společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

13/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství s Ing. Jiřím  Turoněm, se sídlem 

Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město 

13/21 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Danuši Juroszové, bytem Písečná 

59 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“ č. 3-2019-05 s p. 

Danuší Juroszovou, bytem Písečná 59 



13/22 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Čmielové, bytem Písečná 

128 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“ č. 3-2019-06 s p. 

Annou Čmielovou, bytem Písečná 128  

13/23 Zařazení projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná, s názvem 

„Modernizace multifunkční v ZŠ Písečná“ do plánu investičních akcí MAP II Jablunkov 

 

 

 

Bere na vědomí: 

 

13/24  zápis z 1. zasedání kontrolního výboru obce Písečná konaného dne 13. 11. 2019 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 

 


