
Obec Písečná

Usnesení č. 31 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 19. 4. 2010

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

1.1 program jednání
1.2 návrhovou komisi: p. Poloková, Ing. Hlawiczka, p. Pavlusová
1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, p. Kaleta
1.4 plnění usnesení č. 30 ze dne 9. 3. 2010
1.5 pořadí  uchazečů  výběrového  řízení  na  vybudování  přípojky  elektro  a  vody  pro  stavbu

Výletiště:  1.  RESA  –  sanace  a  rekonstrukce,  spol.  s  r.  o.,  Ostrava  –  Vítkovice,  2.
ZOWADA spol. s r.o., Jablunkov, 3. CSK – Invest spol. s r. o. , 4. Beskydská stavební a.s.,
Třinec

1.6 uzavření  Smlouvy o dílo se společností  RESA – sanace a rekonstrukce,  spol.  s r.  o.,  se
sídlem Šalounova  778/18,  703  00  Ostrava  –  Vítkovice,  na  vybudování  přípojky  elektro
a vody pro stavbu Výletiště

1.7 uzavření  Smlouvy  o  dílo  s  Ing.  arch.  Petrem  Kopeckým  na  zpracování  projektové
dokumentace  půdní  vestavby  ZŠ  Písečná  za  podmínky  schválení  dotace  zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje

1.8 pořadí  uchazečů  výběrového  řízení  na  vybudování  zpevněné  plochy:  1.  Ligocki  Jan,
Jablunkov 543, 2. Waclawek stavební společnost s.r.o. Jablunkov, 3. Pyszko Pavel, Bukovec 
264

1.9 pověřuje  starostu  obce  k  podpisu  Smlouvy  o  dílo  dle  předložené  cenové  nabídky  na
vybudování zpevněné plochy na pozemku p.č. 644/23 s firmou Ligocki Jan, Jablunkov 543 

1.10 pověřuje  místostarostu  obce  k projednání  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.

1.11 uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace na ekologické vytápění s manželi  Janem a Libuší
Rusnokovými, bytem Písečná čp. 80, ve výši 25 815,- Kč

1.12 rozpočtové opatření č. 1
1.13 zařazení záměru výstavby Zábavního, turistického a sportovního centra do Integrovaného

plánu rozvoje území v oblasti cestovního ruchu
1.14 přistoupení  obce Písečná k tvorbě Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v oblasti  

cestovního  ruchu (Jablunkov,  Hrčava,  Písečná,  Bukovec,  Písek,  Dolní  Lomná).  IPRÚ je
zpracováván pro potřeby následného čerpání dotačních prostředků z ROP Moravskoslezsko. 

1.15 pověřuje  starostu obce Bc.  Davida Ćmiela  k  zastupování  obce při  tvorbě a  řízení  IPRÚ
a k následnému schválení nadefinovaného IPRÚ

1.16 uzavření  Smlouvy  o  nájmu  nebytových  prostor  mezi  ZŠ  a  MŠ  Písečná  a firmou  MS
Computers, spol. s r. o.

1.17 navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 919
1.18 uzavření  Smlouvy  úplatné  o  zřízení  věcného  břemene  elektropřípojky  NN k  rodinnému

domu – Písečná, Verčimák – přípojka NN, IP-12-8006466, se společností ČEZ Distribuce, 
a.s.

1.19 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vodovodní přípojky a Smlouvu  
o právu  provést  stavbu  na  pozemku  parc.  č.  1076/1  s  manželi  Bohdanem  a  Lenkou  
Lyskovými, bytem Písečná čp. 24



2. Neschválilo

2.1 návrh dodatečného vypořádání za nájem nebytových prostor ZŠ a MŠ Písečná s firmou MS 
Computers, spol. s r.o. v období let 2003 – 2010

2.2 žádost o zatrubnění příkopu podél místní komunikace

3. Vzalo na vědomí

3.1 usnesení č. 7 a zápis z řádného zasedání finančního výboru konaného dne 24. 2. 2010
3.2 žádost o finanční příspěvek ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín

…............................................... …...............................................
                        Bc. David Ćmiel               Ing. Jan Krzok

            starosta                místostarosta


