
Obec Písečná 

Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 5. 10. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

8/1.1 program jednání 

8/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Poloková, Ing. Sikora 

8/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová, Mgr. Cienciala 

8/1.4 plnění usnesení č. 7 ze dne 27. 7. 2015 

8/1.5 zpevnění povrchu komunikace na pozemku p.č. 132/8 v délce cca 114 m a zahrnutí 

záměru do plánu oprav komunikací pro rok 2016  

8/1.6 Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodního řádu na pozemku p.č. 132/8 ve 

vlastnictví obce Písečná s p. …, bytem Písečná … 

8/1.7 záměr provedení odvodnění komunikace na pozemku p.č. 132/8 a zahrnutí do plánu 

oprav komunikací pro rok 2016 

8/1.8 pořízení zařízení na měření hluku 

8/1.9 položení dešťové kanalizace na pozemcích p.č. 46 a p.č. 1111 v k.ú. Písečná dle 

cenové nabídky firmy Milan Kantor 

8/1.10 zpevnění povrchu komunikace na pozemku p.č. 1076/1 a části pozemku p.č. 714/12 a 

zahrnutí záměru do plánu oprav komunikací pro rok 2016 

8/1.11 záměr směny a odkupu pozemků v části Písečná – Závrší pod místní komunikací do 

vlastnictví obce Písečná dle geometrických plánů geometra Ing. Aleše Wojnara č. 

156/2015 ze dne 25.5.2015 a č. 212/2015 ze dne 15.6.2015 s pozměňovacím návrhem, 

a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva návrh 

smlouvy o směně a kupní smlouvy pozemků dle předloženého návrhu 

8/1.12 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin, a.s. se 

sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00 

8/1.13 zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná se zapracováním 

pozměňovacích návrhů  

8/1.14 peněžitý dar ve výši 2000,- zájmovému spolku BabyBox pro odložené děti – STATIM 

na instalaci zařízení v Nemocnici Třinec – Sosna 

8/1.15 změnu zásad dotačního programu „Domovní ČOV, kanalizační přípojky“ s účinností 

od 1. 1. 2016 

8/1.16 rozpočtové opatření č. 5 

 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

8/2.1 stížnost na porušování nočního klidu z objektu Výletiště  

8/2.2 odborné vyjádření k obvyklé ceně pozemků v k.ú. Písečná u Jablunkova 

8/2.3 žádost organizace Strom života – mobilní HOSPIC o finanční podporu 

8/2.4 informace o stavu projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

8/2.5 informace o stavu projektu OÚ a MŠ Písečná 

 

 

 



3. Neschválilo 

 

8/ 3.1  úpravy dešťové kanalizace na pozemku p.č. 509 v části Písečná - Žihla 

 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


