
Obec Písečná

Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 26. 3. 2013

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

24/1.1 program jednání
24/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Mgr. Kantor
24/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, p. Szotkowski
24/1.4 plnění usnesení č. 23 ze dne 12. 2. 2013
24/1.5 Směnnou smlouvu mezi obcí Písečná a manželi .... , bytem ….
24/1.6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 11. 2012 na „Zpracování projektové dokumentace 

– Splašková kanalizace Písečná“se společností MEDIUM projekt v.o.s.
24/1.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2013 na zpracování projektové dokumentace  

podružných kanalizačních řadů se společností MEDIUM projekt v.o.s.
24/1.8 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na ekologické vytápění s manželi …..    ,

bytem .….  
24/1.9 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 24 154,- Kč na ekologické vytápění s manželi …..  ,

bytem …..
24/1.10 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci domovní čistírny odpadních 

vod s paní ….. , bytem …..
24/1.11 Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  veřejných  službách  v  přepravě  cestujících,  poskytnutí  

kompenzace za veřejné služby se společností Veolia Transport Morava, a.s.
24/1.12 Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  a  smlouvu  o  právu  

provést stavbu č. IV-12-8007769/Obec
24/1.13 rozpočtové opatření č. 2
24/1.14 navýšení počtu popelnic o 1 ks pro rodinný dům čp. 135
24/1.15 účetní závěrku obce Písečná sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012
24/1.16 účetní  závěrku  příspěvkové  organizace  Základní  škola  a  Mateřská  škola  Písečná,  

příspěvková organizace, Písečná 42, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012

2. Vzalo na vědomí

24/2.1 žádosti  občanů o  prominutí  poplatku  z  důvodu vlastnictví  více  nemovitostí  na  katastru  
obce Písečná

24/2.2 informace o žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení kulturního domu

         …....…..........................................                                  ...….................................................
                              Bc. David Ćmiel                  Žaneta Poloková

                    starosta                                             místostarostka 


