
 

 

 

Obec Písečná 
 

Usnesení č. 2 z jednání Zastupitelstva obce Písečná  

ze dne 7. 11. 2022 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 
 

1. Schválilo 

 
 

2/1 program jednání 

2/2 návrhová komise: p. Pavlusová, p. Benek, Mgr. Kantor 

2/3 ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Bc. Jaracz 

2/4 plnění usnesení č. 32 ze dne 15. 8. 2022    

2/5 plnění usnesení č. 1 ze dne 12. 10. 2022 

2/6 uzavření mostu ev. č. M12 pro motorová vozidla z důvodu nevyhovujícího technického stavu 

2/7 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 97 000 Kč Sdružení hasičů ČMS – Sboru  

 dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na předfinancování  

 projektu „Vybavení pro spolkovou činnost – SDH Písečná“ realizovaného v rámci Programu  

 rozvoje venkova, a schvaluje smlouvu o poskytnutí NFV se Sdružením hasičů ČMS – Sborem  

 dobrovolných hasičů Písečná 

2/8 poskytnutí finančního daru ve výši 16 000 Kč Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů  

 Písečná, IČO 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na vybavení pro požární sport mladých  

 hasičů, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru se Sdružením hasičů ČMS –  

 Sbor dobrovolných hasičů Písečná 

2/9 souhlas s rozšířením kapacity o 2 úvazky v přímé péči v Charitní pečovatelské službě, a souhlas  

 s navýšením finanční spoluúčasti ve výši 20 % z oprávněné provozní ztráty ročně, která se týká  

 poskytování služby občanům obce Písečná, a to dle předem projednaného položkového rozpočtu  

 služby 

2/10 souhlas s rozšířením kapacity o 3,4 úvazky v přímé péči v Denním stacionáři sv. Josefa, a souhlas  

 s navýšením finanční spoluúčasti ve výši 25 % z oprávněné provozní ztráty ročně, která se týká  

 poskytování služby občanům obce Písečná, a to dle předem projednaného položkového rozpočtu  

 služby 

2/11 rozpočtové opatření č. 7 

2/12 převedení pravomocí na starostu obce Písečná k provádění rozpočtových opatření v objemu  

 100 000 Kč na oddíl paragraf v příjmech a výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření a  

 neomezeně v daňových příjmech, transferech, příjmech bez oddílu paragrafu a rezervách na účtu  

 v příjmové i výdajové části 

2/13 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 24 463,75 Kč k financování spolupodílu  

 nákladů na pořízení a instalaci nabíjecích stanic v rámci projektu „Jablunkovsko plné energie“ a  

 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, se sídlem  

 Dukelská 144, 739 91 Jablunkov  

2/14 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 31. 12. 2022 

2/15 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 2022 – 2023 

2/16 Dohodu č. 17787 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby v jeho ochranném  

 pásmu se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, se  

 sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

 

 

 

 



 

 

 

2. Bere na vědomí 

 

2/17 informace o návrhu smlouvy s Městem Jablunkov o placení části nákladů spojených s provozem  

 veřejného pohřebiště v Jablunkově  

2/18 Informace o produktu ČEZ „VO za korunu“ 

2/19 informace o průběhu veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství 

2/20 informace o probíhajících investičních projektech 

2/21 rozpočtové opatření č. 6 

 

 

 

 

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

           Bc. David Ćmiel                              Ing. Wladyslaw Sikora 

          starosta                                                  místostarosta 


