
Obec Písečná 

Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 18. 5. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

5/1.1 program jednání 

5/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová 

5/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Mgr. Cienciala 

5/1.4 plnění usnesení č. 4 ze dne 30. 3. 2015 

5/1.5 Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 644/24 s Českým hydrometeorologickým ústavem 

se sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha 4 – Komořany, PSČ 143 06 za účelem umístění 

stanice pro měření kvality ovzduší 

5/1.6 rozdělení projektu Splašková kanalizace do tří etap: I. etapa – Jižní konec, Centrum, 

Konečná, Žihla; II. etapa – Závrší; III. etapa – Lazy  

5/1.7 vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci v OPŽP 2014 – 2020 na 

I. etapu projektu Splašková kanalizace 

5/1.8 spolufinancování rekonstrukce povrchu místní komunikace v k.ú. Jablunkov ve směru 

od sídla Lesů ČR do Písečné – Lazů 

5/1.9 záměr oprav místních komunikací v části Písečná – Závrší 

5/1.10 pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na opravy MK Písečná – Závrší: 1. 

Lesostavby, a.s.; 2. Silnice CZ s.r.o.; 3. Nehlsen Třinec, s.r.o.; a pověřuje starostu obce 

uzavřením smlouvy o dílo se společností Lesostavby, a.s. 

5/1.11 dovybavení a obnovu sportovišť 

5/1.12 pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na dovybavení a obnovu sportovišť: 1. Sport 

club, s.r.o.; 2. Dor-sport, s.r.o. 

5/1.13 pronájem části pozemku p.č. 894/27 za účelem zřízení manipulační plochy  

5/1.14 závěrečný účet obce Písečná za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad 

5/1.15 účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2014 sestavenou k 31. 12. 2014 

5/1.16 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná, 

příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období 2014 sestavenou k 31. 12. 2014 

5/1.17 rozpočtové opatření č. 2 

5/1.18 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 6. 2015 dle předloženého návrhu 

5/1.19 záměr posunutí autobusové zastávky v centru obce a zřízení přechodu pro chodce 

5/1.20 vyhlášení výběrového řízení na dodávku dětských prvků na školní hřiště 

 

2. Vzalo na vědomí  

 

5/2.1 žádost č.j. 158/2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub 

 Radost 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


