Obec Písečná
Usnesení č. 26 z jednání Zastupitelstva obce Písečná
ze dne 10. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schvaluje
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program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Byrtus
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora
plnění usnesení č. 25 ze dne 18. 10. 2021
stanovisko k Petici proti nehospodárnému nakládání s veřejnými financemi
provedení dotazníkového šetření mezi občany o způsobech odkanalizování částí obce
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2021 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
stanovením hodnoty „ekobodu“ ve výši 7 Kč a stanovením poplatku ve výši 850 Kč na osobu
a rok
Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu
– obec Písečná“
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se společností
Smolo CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město
Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2021 o nočním klidu
Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce Písečná
s firmou Bojko Josef, IČO 14606682, se sídlem Písek 494, na zimní období 2021/2022
hodnocení zakázky „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Písečná“
Kupní smlouvu se společností MOTO - TRUCK CZ s.r.o., se sídlem Seifertova 2834/33,
750 02 Přerov, na dodávku dopravního automobilu v provedení s motorovou stříkačkou pro
jednotku SDH Písečná
zapojení do projektu MAP III pro ORP Jablunkov a schvaluje podíl na spolufinancování
uvedeného projektu
návrh investičních aktivit pro rok 2022
poskytnutí finančního daru ve výši 4 200 Kč p. Evženu Lyskovi na částečnou úhradu nákladů
na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 15 a schvaluje uzavření
darovací smlouvy s p. Evženem Lyskem, bytem Písečná 15
poskytnutí finančního daru ve výši 300 Kč p. Evženu Lyskovi na částečnou úhradu nákladů
na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 16 a schvaluje uzavření
darovací smlouvy s p. Evženem Lyskem, bytem Písečná 15
poskytnutí finančního daru ve výši 4 110 Kč p. Pavle Pinkasové na částečnou úhradu nákladů
na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 230 a schvaluje uzavření
darovací smlouvy s p. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230
poskytnutí finančního daru ve výši 4 560 Kč p. Žanetě Polokové na částečnou úhradu
nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 155 a schvaluje
uzavření darovací smlouvy s p. Žanetou Polokovou, bytem Písečná 155
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-8022425/03, Písečná, parc. č. 704/3 NNk zemního kabelového vedení se společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
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Smlouvu o výpůjčce na materiálové vybavení pro zásahy JSDH se Sdružením obcí
Jablunkovska, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 2021/11 na projekt „Vybavení
hasičů SOJ při protipovodňových zásazích“ se Sdružením obcí Jablunkovska, se sídlem
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 300 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se
sídlem 28. října 117, Ostrava, na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021
– 2027 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se
sídlem 28. října 117, Ostrava
aktualizaci Akčního plánu obce Písečná na období let 2021/2022
rozpočtové opatření č. 4
rozpočet obce Písečná na rok 2022
střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2023 – 2024
zvolení p. Alžběty Kurkové, bytem Písečná 144 do funkce přísedící u Okresního soudu ve
Frýdku-Místku pro volební období 2022 - 2026
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na činnost TJ Dolní Lomná z.s., IČO 63026171,
se sídlem Dolní Lomná 186, 739 91, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s TJ Dolní
Lomná, z.s.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu vodovodní
přípojky na parc. č. 1110/1 s p. Beatou Tomiczkovou, bytem Slovanské náměstí 2237/1, 612
00 Brno – Královo Pole
Smlouvu o dílo se společností DIGIS, s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, na provozování geografických informačních systémů AMEServer a
ObčanServer
podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj na zpracování studie k nakládání
s dešťovou vodou v katastru obce, ve výzvě „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na
území, příp. části území obce pro roky 2022 – 2023“
záměr zřízení fotovoltaických elektráren na budovách školy a obecního úřadu
rozšíření studie komunikace Závrší o třetí variantu a v souladu s cenovou nabídkou ze dne
7. 12. 2021

2. Bere na vědomí
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informace o stavu zpracování studie komunikace na Závrší v jednotlivých variantách
žádost p. Hildegardy Szoloné, bytem Písečná 113, o dodání a instalaci odvodňovacích
betonových žlabů
žádost o vypnutí nového osvětlení v areálu výletiště a osvětlení hodin na obecním úřadě

3. neschválilo
26/39

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace pro rozšíření vodovodní
sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa“ s firmou Projekt 2010, s.r.o., IČO
48391531, se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice

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

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

