
Obec Písečná 

Usnesení č. 6 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 22. 6. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

6/1.1 program jednání 

6/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Sikora, p. Poloková 

6/1.3 ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Mgr. Cienciala 

6/1.4 plnění usnesení č. 5 ze dne 18. 5. 2015  

6/1.5 vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace dešťové 

kanalizace a chodníku 

6/1.6 pořadí firem veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště v obci 

Písečná“: 1. Bonita Group Service s.r.o.; 2. Alestra s.r.o. 

6/1.7 Smlouvu o dílo se společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem v Tišnově, Koráb 

131 na dodávku a montáž herních prvků v rámci akce „Rekonstrukce dětského hřiště 

v obci Písečná“ 

6/1.8 Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 894/27 za účelem zřízení manipulační plochy 

s …, bytem Písečná …  

6/1.9 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností STOSPEN s.r.o., se sídlem Rudná 

1317/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

6/1.10 Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní přípojky – protlak na pozemku p.č. 1110/1 

s manželi …, bytem … 

6/1.11 zpracování stavební projektové dokumentace na stavbu chodníku, dešťové kanalizace 

a autobusové zastávky u ZŠ a MŠ Písečná dle cenové nabídky firmy Kpstatika stavby 

s.r.o. se sídlem v Jablunkově, Mariánské náměstí 14 a pověřuje starostu obce 

k uzavření smlouvy o dílo 

6/1.12 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na instalaci domovní čistírny 

odpadních vod s …, bytem Písečná … 

6/1.13 poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jablunkov ve výši 30 000 

Kč na opravu interiéru farního kostela Božího Těla v Jablunkově 

6/1.14 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč na pořádání akce Běh na Kozubovou 

pro TJ Dolní Lomná 

6/1.15 rozpočtové opatření č. 3 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

6/2.1 žádost o provedení úprav dešťové kanalizace prováděné na pozemku p.č. 46 a p.č. 

1111 v k.ú. Písečná u Jablunkova a ukládá starostovi zajistit nacenění úprav dešťové 

kanalizace a svolání jednání vlastníků pozemků 

6/2.2 technicko-ekonomickou studii chodníku a dešťové kanalizace v obci Písečná 

6/2.3 informace o postupu projektu splaškové kanalizace 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


