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3. Závěrečný účetobce Písečnéza rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku hospďďení obce Písečnéa záv&eěný
účetobce Písečnézarck2al5 a ročníúčetníuzavěrku zarok 2105 Přezkoum:iď hospodďení
bylo prgvedeno dne 2l. 4. 2016 kontrolním oddělením Krajského úřadu kraje Vysočina. Byl
zjištěn jeden nedostatek _ zastupitelstvo obce nedodrŽelo požadavek konat zasediínínejméně
jedenknít za 3 měsíce. V souvislosti s výše uveden;ým zasfupitelstvo obce schvaluje
s ýhradou závěreěný účeta přijalo opatření, aby se uvedený nďostatek v budoucnosti
neopakovď.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

4. Koupě pozemku- stavebních parcel

Místostarostka obce informovala členy zastupitelstva o pokrďujícím jednaní s Martinou
Hlouškovor1 vlastníkem pozernků určených kprodeji pro účelyvýstavby. Zastupitelswo obce
akceptuje podmínky nabídky prodeje vlastníka pozemků, ť.eÍa73,1m2 stanovena dohodou ve
výši ll2,- Kč. Zasfupitelstvo ukládá místostarostce p. Kobzové pokračovat vjednání
s vlastníkem pozemků.
5. Výběrové řízenína místo ředitele

MŠa ZŠPísečné

Dne 13.5.2016 doručil Mg.Petr okurka ředitel zŠa MŠpiseené, pfispěvkové organizace,
starostovi obce v písemné formě vzdáni se funkce řďitele ZěkJadní a Mateřské školy Písečné
ke dni 31. července2016. Vsouvislosti suveden:ým Zastupitelstvo obce Písečnévsouladu
s ustarrwením $ 102 odst. 2 písm. b) ákona č,. |28i2aa Sb., o obcích (obecní ňízsni),
vplatném zrtění, a vsouladu sustanovením $ 166 odst. 2 zikona č,. 561/2004 Sb. , o
předškolďm, základním, středním, vyššímodbomém a jiném vzÁělávání (školshý aikon),

v platném zrlrění,

-vyhlašujekonkursnířízenínapracovllímístořediteleZ,iťr-laóníškolyaMateřskéškoly
Píseěné,příspěvkové organizace, Písečné30" 593 01 Bystřice n.P.

_pověřujestarosfu

/

-

poŽáňat l(rajsky uřad, Českou školníinspekci, školskou radu o delegovríní jejich
zístupce ra člena konkurzní komise,

- požádat řediteleffeditelku Základní školy a Mateřské školy v Písečném(iiné' než
na kterou je vypsárr konkurz) o souhlas se svým jmenovr{ním za č|ena konkursní

komise,"
- vyzvat ředitele ZÁkladni školy a mateřské školy vPísďném, aby zorganizoval
volbu zístupce z řad pedagogických pracovníkůškoly do konkursní komise a
doloŽil ji ápisem o volbě.
6. Nástavba nemovitosti

čp.64

Starosta obce informovď o výběrovém iizsni investičníakce ,/měna stavby občanské
vybavenosti č.p. ó4 - Písečné".Zasťupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zednických prací ry
Miroslav Mlčoch, kovové konstrukce fy Metal
tesařských prací ry Šaur,

SoB,

