
Obec Písečná

Usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 19. 2. 2015

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

3/1.1 program jednání
3/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Ing. Sikora
3/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Mgr. Lysková
3/1.4 plnění usnesení č. 2 ze dne 19. 12. 2014
3/1.5 poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč p. ... na rozvoj sportovní činnosti dcery

...
3/1.6 zařazení  místní  komunikace  v části  Písečná  -  Kempa  do plánu zimní  údržby obce

Písečná
3/1.7 Dodatek  č.  4  ke  Smlouvě  o  veřejných  službách  v přepravě  cestujících,  poskytnutí

kompenzace za veřejné služby se společností Arriva Morava, a.s.
3/1.8 Dodatek č.  1  ke Smlouvě o dílo  na zpracování  dokumentace  pro provádění  stavby

„Přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Písečná“ se společností STOSPEN s.r.o. 
3/1.9 Smlouvu č. 807/PR/FM/2014 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční

výstavbou se společností SmVaK Ostrava a.s.
3/1.10 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Lesy

ČR, a.s.
3/1.11 zpracování  architektonické  studie  Sportovně-relaxačního  parku  Písečná  Ing.  Arch.

Czeslawem Mendrekem a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
3/1.12 Smlouvu o dílo na tvorbu GIS (geografického informačního systému) pro rok 2015 se

společností Digis Ostrava, a.s.
3/1.13 záměr  pronájmu  části  pozemku  parc.  č.  644/23  pro  umístění  měřící  stanice

provozované ČHMÚ Ostrava
3/1.14 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  15 000,-  Kč  na  činnost  Klubu  důchodců

Písečná na rok 2015 
3/1.15 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  1 000,-  Kč  na  činnost  Svazu  tělesně

postižených MO Jablunkov
3/1.16 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč na činnost SDH Písečná pro rok

2015 
3/1.17 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč Českému rybářskému svazu MO

Jablunkov na činnost organizace v roce 2015
3/1.18 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč Spolku přátel kultury a sportu na

Písečné na organizaci Dne dětí a Olympiády spolků 
3/1.19 vstup obce Písečná do Svazu měst a obcí ČR
3/1.20 úhradu členského příspěvku ve Svazu měst a obcí ČR ve výši 3 963,- Kč na rok 2015
3/1.21 rozpočtové opatření č. 1
3/1.22 umístění  zpomalovacího  retardéru  na  pozemku  p.č.  1080  na místní  komunikaci

v katastru obce Písečná u Jablunkova
3/1.23 žádost ZŠ a MŠ Písečná o navýšení kapacity školní družiny
3/1.24 žádost o vyřazení majetku ZŠ Písečná
3/1.25 pověření starosty obce Bc. Davida Ćmiela k výkonu funkce předsedy programového

výboru v MAS Jablunkovsko
3/1.26 členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2015 ve výši 14 279,- Kč



     

2. Vzalo na vědomí

3/2.1 žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 pro BESKYD DZR, o.p.s.
3/2.2 složení povodňové komise obce Písečná
3/2.3 informaci o tvorbě nových webových stránek společností web-media.cz
3/2.4 informaci o plánu kulturních a společenských akcí pořádaných obcí v roce 2015

            ……………………………….        ….………………………….
   Bc. David Ćmiel     Mgr. Pavel Kantor

                             starosta          místostarosta

                                     


