
Obec Písečná

Usnesení č. 30 z jednání zastupitelstva obce Písečná 
ze dne 24. 10. 2013

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

30/1.1 program jednání
30/1.2 návrhovou komisi: p. Kaleta, Mgr. Cienciala, p. Rathouská
30/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Kantor
30/1.4 plnění usnesení č. 27 ze dne 23. 7. 2013
30/1.5 plnění usnesení č. 28 ze dne 15. 8. 2013
30/1.6 plnění usnesení č. 29 ze dne 3. 9. 2013
30/1.7 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 500,- Kč na zpevnění komunikace v části 

Písečná – Lazy p. ..., bytem Písečná ...
30/1.8 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Snížení energetické náročnosti základní  

školy a mateřské školy v obci Písečná” s firmou Milan Holec stavební firma, s.r.o.
30/1.9 Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  dílo  ze  dne  7.  11.  2012  na  “Zpracování  projektové  

dokumentace - Splašková kanalizace Písečná” se společností MEDIUM projekt v.o.s.
30/1.10 Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  dílo  ze  dne  4.  1.  2013  na  zpracování  projektové  

dokumentace podružných kanalizačních řadů se společností MEDIUM projekt v.o.s.
30/1.11 zpracování studie výstavby obecního úřadu a oddělení mateřské školy pro 28 dětí
30/1.12 realizaci akustického podhledu v sálu Kulturního domu Písečná dle cenové nabídky  

firmy Michalek Libor, IČ 66710731
30/1.13 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  30  000,-  Kč  na  pořízení  domovní  čistírny  

odpadních vod s p. ..., bytem Písečná ...
30/1.14 Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  26  705,-  Kč  na  pořízení  domovní  čistírny  

odpadních vod s manželi ..., bytem Písečná ...
30/1.15 rozpočtové opatření č. 6
30/1.16 Smlouvu č. 12120693 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí
30/1.17 směrnici pro zadávání veřejných zakázek
30/1.18 zvolení p. ..., bytem Písečná ... a p. ..., bytem Písečná ... za přísedící u Okresního soudu 

ve Frýdku-Místku
30/1.19 vyřazení majetku dle předloženého návrhu ředitelky Základní školy a Mateřské školy 

Písečná, příspěvková organizace

2. Odložilo

30/2.1 projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení kotle žadatele p. ...
ukládá: předložit návrh nových zásad na poskytování dotací na ekologické vytápění

3. Vzalo na vědomí

30/3.1 žádost č.j. 382/13 o vyřešení problematiky s příjezdovou cestou

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


