
Obec Písečná

Usnesení č. 33 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 20. 2. 2014

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

33/1.1 program jednání
33/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Kaleta, Mgr. Kantor
33/1.3 ověřovatele zápisu: p. Szotkowski, Mgr. Cienciala
33/1.4 plnění usnesení č. 32 ze dne 19. 12. 2013

  33/1.5 finanční dar ve výši 5 000,- Kč p. …, bytem Písečná … jako odměnu za vynikající 
sportovní výsledky a reprezentaci obce 

33/1.6 pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na zpracování architektonické studie 
„Hasičská zbrojnice v obci Písečná“ v souladu s návrhem hodnotící komise ze dne 7. 2. 
2014

33/1.7 uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení zakázky „Hasičská zbrojnice v obci Písečná“ se 
společností Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, 623 00 Brno

33/1.8 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Třinecko / 
Jablunkovsko s Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117, 702 18

33/1.9 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících se společností 
ARRIVA MORAVA a.s. 

33/1.10 záměr rekonstrukce povrchu místní komunikace v části Písečná Lazy a ukládá starostovi
                 projednat s městem Jablunkov opravu přístupových komunikací v části Lazy –       

Jablunkov 
33/1.11 záměr rozšíření sítě veřejného osvětlení v lokalitě Písečná Lazy s vedením v zemi 
33/1.12 záměr zpracování návrhu parkových úprav v areálu Výletiště
33/1.13 záměr rekonstrukce veřejného dětského hřiště u ZŠ a MŠ Písečná
33/1.14 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na instalaci ekologického vytápění 

s manželi …, bytem Písečná …
33/1.15 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 29 757,- Kč na instalaci domovní čistírny 

odpadních vod s manželi …, bytem Písečná …
33/1.16 finanční příspěvek Českému rybářskému svazu MO Jablunkov ve výši 1000,- Kč na 

zarybnění
33/1.17 členský příspěvek do „Sdružení obcí Jablunkovska“ na rok 2014 ve výši 11 508,- Kč

2. Neschválilo 

33/2.1 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná od 1. 3. 2014 dle 
předloženého návrhu

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


