Obec Písečná
Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
8/1.1
program jednání
8/1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová
8/1.3
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, p. Benek
8/1.4
plnění usnesení č. 7 ze dne 27. 5. 2019
8/1.5
pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo projektu „Přístavba a
rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ s firmou Zowada Group a.s., IČ 05092850, se sídlem Návsí 1002,
739 92 Návsí a.s. s termínem prodloužení realizace díla do 31. 8. 2019 a s úpravou rozpočtu
stavby dle předloženého návrhu
8/1.6
Smlouvu o dílo č. 841/PCXA/055/2019/N190037400 se společností STRABAG a.s., se
sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00, na realizaci díla „Opravy místních komunikací
v obci Hrádek, Písečná, Návsí, Nýdek“
8/1.7
zadání Územního plánu obce Písečná
8/1.8
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
8/1.9
Účetní závěrku obce Písečná za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018
8/1.10
Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, Písečná
42, za účetní období 2018 sestavenou k 31. 12. 2018
8/1.11
poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši
1 000 Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.
8/1.12
rozpočtové opatření č. 3
8/1.13
pořadí cenových nabídek na vybavení interiéru Obecního úřadu Písečná: 1. Byrtusnabytek,
Milíkov; 2. OFFICE PRO professional, s.r.o., Bílovec; 3. Studio Disa, s.r.o. Třinec; 4. Salu
Systems, s.r.o., Jablunkov
8/1.14
záměr směny části pozemku parc. č. 443/12, na kterém neleží místní komunikace a její
obslužná část
8/1.15
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska –
biologicky rozložitelný odpad IV.“ ve výši 29 968 Kč
8/1.16
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 2019/12 ve výši 29 968
Kč Sdružení obcí Jablunkovska k úhradě projektu „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky
rozložitelný odpad IV.“
8/1.17
přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2019“ na projekt „Chodník a inženýrské sítě Písečná - 2. etapa“
8/1.18
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2019“
8/1.19
záměr pronájmu nemovitého majetku sítě splaškové kanalizace v rámci projektu „Splašková
kanalizace Písečná – 1. etapa“ a technologických zařízení
2. Vzalo na vědomí
8/2.1
informace o průběhu realizace investičních projektů
8/2.2
žádost o poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub
RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov

……………………………….
Bc. David Ćmiel
starosta

….………………………….
Mgr. Pavel Kantor
místostarosta

