Obec Písečná
Usnesení č. 30 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 9. 3. 2010

Zastupitelstvo obce Písečná
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program jednání
návrhovou komisi: p. Poloková, p. Szotkowski, p. Pavlusová
ověřovatele zápisu: p. Kaleta, p. Walachová
plnění usnesení č. 29 ze dne 16. 12. 2009
záměr prodeje podílu části pozemku p.č. 720 v k. ú. Písečná u Jablunkova
vybudování přípojky elektro a vody v rámci projektu Zkvalitnění a dobudování zařízení
cestovního ruchu a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby přístřešku a zpevněné plochy Ing.
arch. Petrem Kopeckým v souladu s předloženým návrhem umístění
záměr výstavby půdní vestavby v ZŠ Písečná za podmínky schválení dotace v Programu
obnovy MSK
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území obce Písečná se společností Veolia Transport Morava, a.s.
s částkou 30 000,- Kč pro rok 2010
finanční příspěvek Českému rybářskému svazu, MO Jablunkov ve výši 1 000,- Kč na
zarybnění potoka Kotelnice
finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Písečná ve výši 20 000,- Kč na činnost
sportovního družstva
finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek ve výši 2 000,- Kč na zimní
přikrmování zvěře
finanční příspěvek Svazu tělesně postižených v ČR, MO Jablunkov ve výši 1 000,- Kč
finanční příspěvek Českému svazu včelařů, ZO Jablunkov ve výši 1 000,- Kč na obnovu
spolkového včelína
finanční příspěvek Klubu důchodců Písečná ve výši 15 000,- Kč na činnost
členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2010 ve výši 1 500,- Kč
členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí „Sdružení obcí Jablunkovska“ na rok 2010
ve výši 10 476,- Kč
rozpočet obce na rok 2010 se zapracováním navržených změn
přidělení hospodářského výsledku za rok 2009 do rezervního fondu ZŠ Písečná
povolení výjimky z počtu žáků Základní školy Písečná pro školní rok 2010/2011
navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 24
Smlouvu o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o., Gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava – Poruba
uzavření Smlouvy o právu provedení stavby vodovodní přípojky na pozemku p.č. 1110/1
v k. ú. Písečná u Jablunkova
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky na pozemku
p.č. 1103/1 za úplatu 200,- Kč s manželi Lukášem a Šárkou Verčimákovými, bytem
Bystřice 1112

2. Neschválilo
2.1
2.2

záměr koupě pozemku p.č. 885 v k. ú. Písečná u Jablunkova
finanční příspěvek Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná

3. Vzalo na vědomí
3.1

informaci o zamítnutí žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko na projekty Obecní dům
a Výletiště

4. Odložilo
4.1

Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi Janem a Libuší
Rusnokovými, bytem Písečná 80, ve výši 30 000,- Kč

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

….............................................
Ing. Jan Krzok
místostarosta

