
Obec Písečná

Usnesení č. 4 z jednání zastupitelstva obce Písečná
ze dne 30. 3. 2015

Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo

4/1.1 program jednání
4/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Mgr. Lysková
4/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtusová
4/1.4 plnění usnesení č. 3 ze dne 19. 2. 2015
4/1.5 Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2015  o  stanovení  systému  shromažďování,  sběru,

přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  a  nakládání  se
stavebním odpadem na území obce Písečná

4/1.6 Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2015  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

4/1.7 záměr  zpracování  technicko  –  ekonomické  studie  „Realizace  chodníků  a  dešťové
kanalizace  v  obci  Písečná“  a  pověřuje  starostu  k uzavření  smlouvy o  dílo  s  firmou
MEDIUM projekt v.o.s. dle předložené cenové nabídky

4/1.8 poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  15 000,-  Kč  Konventu  sester  Alžbětinek
v Jablunkově na provoz Domova sv. Alžběty

4/1.9 zásady výběru pro vaření a roznášku obědů důchodcům Obce Písečná v Základní škole
Písečná

4/1.10 Darovací  smlouvu  uzavřenou  mezi  ZŠ  a  MŠ  Písečná  a  PATREM  PIPE
TECHNOLOGIES, s.r.o.

4/1.11 provedení regeneračních zásahů v hrací ploše fotbalového hřiště firmou EUROGREEN
CZ, s.r.o.

4/1.12 instalaci hybridního trávníku v ploše fotbalového hřiště firmou EUROGREEN CZ, s.r.o.
4/1.13 Dohodu  o  narovnání  s Moravskoslezským  krajem  na  realizaci  projektu  „Splašková

kanalizace v obci Písečná – zpracování projektové dokumentace“
4/1.14 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2015 ve výši 2 000,- Kč
4/1.15 členský příspěvek MAS Jablunkovsko na rok 2015 ve výši 5 000,- Kč
4/1.16 finanční příspěvek ve výši 5 000,- na pořádání akce Běh na Bahenec žadateli ….
4/1.17 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PSC15_SOD se společností DIGIS, s.r.o.

2. Vzalo na vědomí 

4/2.1 žádost  ...,  bytem Písečná  čp.  ...  o  zřízení  dvou parkovacích  míst  na  pozemku p.č.
894/27 a ukládá připravit smlouvu se žadatelem

3. Neschválilo

4/3.1 odměňování  neuvolněných  členů  zastupitelstva  obce  Písečná  od  1.  4.  2015  dle
předloženého návrhu

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

                             starosta          místostarosta


