
Obec Písečná

Usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 17. 12. 2012

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

22/1.1 program jednání
22/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Kantor, p. Szotkowski
22/1.3 ověřovatele zápisu: p. Kaleta, Ing. Krzok
22/1.4 plnění usnesení č. 21 ze dne 6. 11. 2012
22/1.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci Kulturního domu Písečná s firmou R+M  

stavební, s.r.o.
22/1.6 záměr pořízení změny č. 2 územního plánu obce Písečná
22/1.7 Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2012  o  místním  poplatku  za  provoz  systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
22/1.8 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  2  607,-  Kč  k  financování  nákladů  spojených

s vybudováním domovní kanalizační přípojky s paní Helenou Štefkovou, bytem Písečná 930
22/1.9 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  29  925,-  Kč  k  financování  nákladů  spojených  

s instalací domovní čistírny odpadních vod s panem Jiřím Suszkou, bytem Písečná 64
22/1.10 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 17 715,- Kč na ekologické vytápění s paní Petrou  

Sikorovou, bytem Písečná 61
22/1.11 zpracování projektové dokumentace podružných kanalizačních přípojek firmou MEDIUM 

projekt v.o.s. dle předložené cenové nabídky
22/1.12 rozpočtové opatření č. 10
22/1.13 Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů  základní školy za žáky plnící  povinnou školní  

docházku ve škole zřízenou obcí Písek
22/1.14 rozpočet obce na rok 2013
22/1.15 zařazení správního území obce Písečná do územní působnosti Integrované strategie území 

regionu Jablunkovsko na období 2014 – 2020 realizované místní  akční  skupinou MAS  
Jablunkovsko

22/1.16 zpracování Integrované strategie území regionu Jablunkovska na období 2014 – 2020
22/1.17 Smlouvu o právu provést stavbu s Mgr. Danutou a Tomášem Pindurovými, bytem Písečná 

29

2. Vzalo na vědomí

22/2.1 zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Písečná 
22/2.2 ceník pronájmu Kulturního domu Písečná 
22/2.3 žádost ředitelky ZŠ Písečná ve věci přístavby

           …..........................................    …................................................
    Bc. David Ćmiel                 Žaneta Poloková
          starosta                  místostarostka


