Obec Písečná
Usnesení č. 25 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 18. 10. 2021
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Byrtusová
plnění usnesení č. 24 ze dne 16. 8. 2021
- změnu pořizovatele Územního plánu Písečná. Pořizovatelem se stává Obecní úřad Písečná,
který dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, zajistí výkon územně plánovacích činností pro
pořizování územního plánu smlouvou s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky pro
výkon územně plánovacích činností kladené na úředníky obecních úřadů dle § 24 stavebního
zákona
- uzavření příkazní smlouvy na pořizování Územního plánu Písečná s osobou oprávněnou
k územně plánovací činnosti, a to s Ing. Arch. Alešem Palackým
- pověření starosty obce k uzavření příkazní smlouvy na pořizování Územního plánu Písečná
s Ing. Arch. Alešem Palackým
- pověření starosty obce k tomu, aby o této skutečnosti informoval MÚ Jablunkov, Úřad
územního plánování, a aby zajistil úkony v této věci nezbytné
pořadí uchazečů ve veřejné zakázce malého rozsahu „Výstavba chodníku Písečná – k točně“:
1. CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, Olšová 1165, 739 61 Třinec; 2. ZOWADA GROUP a.s.,
IČO 05092850, Návsí 1002, 739 92 Návsí; 3. Morcinek, s.r.o., IČO 25881370, Staré Město
857, 739 61 Třinec
Smlouvu o dílo se společností CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, Olšová 1165, 739 61 Třinec,
na realizaci stavby „Výstavba chodníku Písečná – k točně“
zadávací podmínky veřejné zakázky „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Písečná
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přípojka NN, veřejné osvětlení, komunikace,
zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná“ se společností GOJAS alfa, s.r.o., IČO
08858454, Vendryně 52, 739 94
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Sanace interiéru 2. NP ZŠ Písečná“ v rozsahu
zpracované projektové dokumentace
zapojení obce Písečná do příští dotační výzvy Moravskoslezského kraje podporující výměnu
technologie vytápění v rodinných domech formou spolufinancování
Pasport místních komunikací obce Písečná v předloženém návrhu
poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná ve výši
68 200 Kč na financování projektu Dětský klub Písečná CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007854
poskytnutí audiozáznamu z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 18. 10. 2021 p. Marku
Sikorovi, bytem Písečná 32, po ověření zápisu ověřovateli zápisu
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Mysliveckému spolku Kostkov, IČ
48772445, se sídlem Lipová 581, 739 91 Jablunkov, na přikrmování zvěře v zimním období,
a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Kostkov
rozpočtové opatření č. 3
vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého návrhu
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změnu „Programu obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ spočívající v prodloužení termínu pro výměnu kotle
nejpozději do 30. 9. 2022
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč Mgr. Pavle Pinkasové, bytem
Písečná 230 na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na
předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK
– 3. výzva“ č. 3-2019-25 s Mgr. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230
Smlouvu o dílo k provádění zimní údržby komunikací a zpevněných ploch v obci Písečná
s firmou Václav Ligocki, IČO 07189176, se sídlem Jablunkov 1148, na zimní období 2021 2022
finanční rámec pro pořádání Dne obce Písečná 2022 ve výši max 250 000 Kč

2. Bere na vědomí
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Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/108/d/2021/Koc
s Moravskoslezským krajem, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Žádosti o dodatečné proplacení výdajů na domovní kanalizační přípojky

……………………………….
Bc. David Ćmiel
starosta

….………………………….
Mgr. Pavel Kantor
místostarosta

