
Obec Písečná 

Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 17. 8. 2020 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

17/1 program jednání 

17/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtusová 

17/3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtus 

17/4 plnění usnesení č. 16 ze dne 22. 6. 2020 

17/5 pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“: 1. 

Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583, IČ 27738795; 2. NAVI-SPORT CZ, s.r.o., 

Oldřichovice 738, Třinec, IČ 05687489; 3. TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, Turnov, IČ 

48152587 

17/6 uzavření Smlouvy o dílo č. NAB-2020-002332 na dodávku herních prvků v rámci díla 

„Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“ se společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem 

Drásov 583, IČ 27738795 

17/7 výstavbu nového dřevěného přístřešku na dětském hřišti v rámci cenové nabídky firmy 

Miroslav Bojko, se sídlem Bukovec 4, IČ 73228834, a pořízení dřevěného zahradního domku pro 

uskladnění vybavení hřiště 

17/8 provedení dotazníkového šetření mezi občany obce v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje 

obce Písečná v období 2021 až 2028 

17/9  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Cieslarové, bytem Písečná  

 21, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva, s p. Annou Cieslarovou, bytem Písečná 21 

17/10 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Aloisovi Szkanderovi, bytem 

Písečná 73, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva, s p. Aloisem Szkanderou, bytem Písečná 73 

17/11 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Lubomíru Chloubovi, bytem 

Písečná 37, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva, s p. Lubomírem Chloubou, bytem Písečná 37 

17/12 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Sylvií Radetzké, bytem Písečná  

 111, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva, s p. Sylvií Radetzkou, bytem Písečná 111 

17/13 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Izabele Hanzel Skupień, bytem 

Písečná 180, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva, s p. Izabelou Hanzel Skupień, bytem Písečná 180 

17/14  poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Martině Sikorové, bytem Písečná 



 38, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 

3. výzva s p. Martinou Sikorovou, bytem Písečná 38 

17/15 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, Ostrava 

17/16 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, Ostrava 

17/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8013636(2) k zařízení distribuční 

soustavy – podzemní kabelové vedení NN s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se 

sídlem Děčín, Teplická 874/8, Děčín 

17/18 zpracování prováděcí dokumentace k navýšení dimenze tří propustků - Michalský - autobusová 

zastávka – Malyjurek 

17/19 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na činnost TJ Dolní Lomná z.s., IČ 63026171, se 

sídlem Dolní Lomná 186, 739 91, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s TJ Dolní Lomná 

z.s. 

17/20 poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Mysliveckému spolku Kostkov, IČ  

48772445, se sídlem Lipová 581, 739 91 Jablunkov, na přikrmování zvěře v zimním období, a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Kostkov 

17/21 Smlouvu o dílo s firmou Janusz Motyka, IČ 04678711, se sídlem Bukovec 244 na provádění 

údržby veřejného osvětlení v obci Písečná 

17/22 pořízení 2 ks měřičů rychlosti a osazení vodorovného dopravního značení v centru obce 

17/23 pořízení kamerového systému pro snímání centra obce  

17/24 pořízení audiovizuální techniky pro vybavení Kulturního domu v Písečné dle předložené 

nabídky 

17/25 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek 

k rodinným domům na území obce Písečná 

17/26 rozpočtové opatření č. 5 

  

 

2. Bere na vědomí 

 

17/27 výstupy z pracovního jednání ke tvorbě nového Územního plánu obce Písečná 

17/28 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2019 včetně Zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za období od 1. 1. 2019 do 

31. 12. 2019 

17/29 informace o přívalových srážkách a následcích bleskové povodně červen – červenec 2020 

   

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


