Obec Písečná
Usnesení č. 33 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 23. 8. 2010
Zastupitelstvo obce Písečná
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Hlawiczka, p. Walachová
ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Krzok
plnění usnesení č. 32 ze dne 21. 6. 2010
revokaci usnesení č. 29 ze dne 16. 12. 2009 bod 1.5, kterým schválilo: Dohodu o úhradě
neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící povinnou školní docházku ve školách
zřízených městem Jablunkov v částce 1 600,- Kč pro školní rok 2009/2010
Dohodu o úhradě neinvestičních výdajů základní školy za žáky plnící povinnou školní
docházku ve školách zřízených městem Jablunkov v částce 2 500,- Kč pro školní rok
2009/2010
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2010 se společností RESA – sanace a rekonstrukce,
spol. s r.o.
pořadí uchazečů výběrového řízení pro nákup dřevěného přístřešku: 1. AZ WOOD, a.s.,
Ledeč nad Sázavou, 2. JOUDA, spol. s r.o., Rasošky
uzavření Smlouvy o dílo se společností AZ WOOD, a.s., Ledeč nad Sázavou na dodávku
dřevěné garáže 6 x 4 m
pořadí uchazečů výběrového řízení pro výrobu a montáž herních prvků: 1. Tomáš Kadečka,
Cehnice 149, 2. HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., 3. TR – Antoš
uzavření Smlouvy o dílo se společností Tomáš Kadečka, Cehnice 149, 387 52 Cehnice, na
výrobu a montáž herních prvků
pořadí uchazečů výběrového řízení pro nákup zahradního traktoru: 1. Turpil – Karel Turoň,
Oldřichovice, 2. Les a zahrada, Hubert Vala, Třinec
zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Výletiště
Písečná – multifunkční centrum kulturního, společenského, spolkového a sportovního
života“, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Minimální výše
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 % celkových způsobilých
a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před
čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny vlastní zdroje obce, ve výši a načasování,
jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti
zajištění financování provozu projektu „Výletiště Písečná – multifunkční centrum
kulturního, společenského, spolkového a sportovního života“, na který bude požadována
dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast
podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu
vlastní finanční zdroje v dostatečné výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie
proveditelnosti na celou dobu povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního
programu ROP
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi Zdeňkem
a Miroslavou Bučkovými, bytem Písečná 12, ve výši 30 000,- Kč
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi Davidem
a Martinou Bártkovými, bytem Jablunkov, ČSA 84, ve výši 30 000,- Kč
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s Václavem Tomiczkem,
bytem Písečná 87, ve výši 30 000,- Kč
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uzavření Smlouvy o poskytnutí půjčky na ekologické vytápění s manželi Januszem a Lucií
Mrazkovými, bytem Jablunkov, Nádražní 844, ve výši 30 000,- Kč
Darovací smlouvu o bezúplatném nabytí nemovitostí, pozemku parc. č. st. 173 zapsaného na
LV č. 3456 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Třinec, a drobné stavby bez č.p. - kapličky situované na pozemku parc. č. st. 173
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene elektropřípojky se společností ČEZ
Distribuce č. IP-12-8007398/2 za jednorázovou úplatu ve výši 1 000,- Kč
mimořádný členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši 500,- Kč jako pomoc
obcím postiženým povodní
navýšení počtu popelových nádob o 1 ks pro rodinný dům čp. 195
Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky s Andreou Sikorovou, bytem Písečná 5
a Danielem Janiczkem, bytem Písek 56
rozpočtové opatření č. 3

2. Vzalo na vědomí
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žádost Občanského sdružení Babybox
žádost p. Jany Borkovcové
usnesení a zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 28.6.2010

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

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

