
Obec Písečná 

Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 14. 12. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

9/1.1 program jednání 

9/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Mgr. Lysková 

9/1.3 ověřovatele zápisu: p. Poloková, Ing. Sikora 

9/1.4 plnění usnesení č. 8 ze dne 5. 10. 2015 

9/1.5 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Splašková kanalizace Písečná –   

 I. etapa 

9/1.6 pořadí firem v zakázce malého rozsahu Zpracování žádosti o dotaci a zajištění 

výběrového řízení v projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa: 1. BeePartner, 

a.s., Třinec; 2. HRAT, s.r.o., Třinec 

9/1.7 pověření starosty obce k podpisu smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a zajištění 

výběrového řízení v projektu Splaškové kanalizace Písečná – I. etapa se společností 

BeePartner, a.s., Třinec 

9/1.8 podání žádosti o dotaci ve Fondu rozvoje kapacit základních a mateřských škol 

vyhlašovaném Ministerstvem školství a do IROP v rámci výzvy č. 14 Infrastruktura 

pro předškolní vzdělávání 

9/1.9 Smlouvu o spolupráci při realizaci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji“ s finanční spoluúčastí obce na poskytované dotaci ve výši 10 % maximálně však 

10 000,- Kč na celkových uznatelných nákladech 

9/1.10 vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce 

požární zbrojnice 

9/1.11 finanční dar ve výši 30 000,- Kč na pořízení slavnostního praporu SDH Písečná, IČ 

64121895, se sídlem Písečná 42, při příležitosti oslav 90. výročí založení 

9/1.12  pověření starosty obce k uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDH Písečná na pořízení 

slavnostního praporu 

9/1.13 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2016 

9/1.14 Smlouvu o výpůjčce a darování štěpkovače se Sdružením obcí Jablunkovska, se 

sídlem ul. Dukelská 600, Jablunkov 

9/1.15 poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na instalaci ekologického vytápění …, bytem … 

9/1.16 Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění se …, bytem … 

9/1.17 Směnnou smlouvu s …, bytem … 

9/1.18 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-8011207/2 Písečná – Sikora NNk, se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. 

9/1.19 Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost JSDH Písečná s Moravskoslezským krajem, 

se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava 

9/1.20 zavedení služby Senior taxi v Písečné dle podmínek v předloženém návrhu 

9/1.21 Kupní smlouvu s …, bytem … o prodeji části pozemku p.č. 710/1 o výměře 147 m2 

9/1.22 rozpočtové opatření č. 6 

 

 

 



9/1.23 rozpočet obce Písečná na rok 2016 

9/1.24 podání žádosti o dotaci MŠMT z programu 133 310 na projekt „Obecní úřad a 

Mateřská škola Písečná, oddělení pro 28 dětí“ a spolufinancování projektu ve výši 

15 % celkových nákladů projektu 

 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

9/2.1 žádost o finanční příspěvek na řešení problému se zásobováním pitnou vodou …, 

bytem …  

 ukládá starostovi obce připravit na příští jednání zastupitelstva informace 

o technických možnostech řešení zásobování rodinných domů pitnou vodou v dané 

lokalitě  

9/2.2 finanční analýzu investičních možností obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


