
Obec Písečná

Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 9. 8. 2011

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

8/1.1 program jednání
8/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, p. Szotkowski
8/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
8/1.4 plnění usnesení č. 7 ze dne 21. 6. 2011
8/1.5 pořadí firem na realizaci díla „Opravy místních komunikací na k.ú. Písečná“: 1. Nehlsen 

Třinec s.r.o., Třinec; 2. Ecovia Haná s.r.o., Olomouc – Holice
8/1.6 Smlouvu o dílo na „Opravy místních komunikací na k.ú. Písečná“ uzavřenou mezi obcí 

Písečná a firmou Nehlsen Třinec s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec
8/1.7 pořadí firem výběrového řízení na zpracování PD „Přístavby a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

Písečná“: 1. DELTA Třinec s.r.o.; 2. AL-VO Ateliér s.r.o., Košařiska; 3. ASA EXPERT, 
a.s., Ostrava; 4. ARCHTEAM Brno; 5. KVADRO s.r.o., Bohumín – Skřečoň

8/1.8 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení
„Přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Písečná“ se společností DELTA Třinec, s.r.o. 

8/1.9 vyhlášení  výběrového  řízení  na  realizaci  stavby  „Výletiště  Písečná  –  multifunkční
centrum kulturního, společenského, spolkového a sportovního života“

8/1.10 mandátní smlouvu se společností HRAT s.r.o., se sídlem v Třinci, Družstevní 294, na
výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce „Výletiště Písečná – multifunkční centrum
kulturního, společenského, spolkového a sportovního života“

8/1.11 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zpracování  stavební  projektové  dokumentace
rekonstrukce Kulturního domu Písečná v rozsahu stávající dispozice budovy

8/1.12 vyhlášení  výběrového  řízení  na  zpracování  stavební  projektové  dokumentace  budovy
Obecního úřadu Písečná

8/1.13 zproštění poplatku za odpady za nezletilou Karolínu Byrtusovou za období roku 2010
8/1.14 prodloužení  splatnosti  půjčky  na  ekologické  vytápění  manželům  Januszovi  a  Lucii

Mrazkovým do 31. 12. 2011
8/1.15 rozpočtové opatření č. 4

2. Neschválilo

8/2.1 žádost o navýšení počtu popelových nádob pro rodinný dům čp. 28
8/2.2 žádost o navýšení počtu popelových nádob pro rodinný dům čp. 106

3. Vzalo na vědomí

8/3.1 žádost č.j. 135/11 o opravu odtokových žlabů
8/3.2 žádost č.j. 126/11 o zatrubnění obecního pozemku p.č. 1109
8/3.3 žádosti č.j. 134/11 a 104/11 o prohloubení strouhy

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


