Zápis č. 21
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 3. 4. 2017
Účast:
Přítomno 7 členů zastupitelstva obce
Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva.
Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné.
Stanovení zapisovatele
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou zpracováním zápisu.
Schválení programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výběr zhotovitele sjezdu z hlavní silnice u KD a schodiště v areálu Výletiště
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci v MAS Jablunkovsko
Návrh provozního modelu volnočasového klubu
Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na volnočasový klub pro děti
Směnná smlouva mezi obcí a Jindřichem Byrtusem, Písečná č. p. 14 o směně pozemků
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání.

Návrhová komise
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, p.
Poloková. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Mgr.
Cienciala, p. Poloková.

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Ing. Byrtusová. Žádné další

návrhy nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Ing. Byrtusová.

Plnění usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva ze dne 20. 2. 2017
K bodu 1. schválilo:
20/1.5
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč p.
Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12 na
financování zájezdu Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu
důchodců Písečná – smlouva podepsána oběma stranami, finanční prostředky zatím
nebyly vyplaceny
20/1.6
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení
hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná
42, 739 91 na nákup věcných cen a pohárů do soutěží a nákup hadic, a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná – smlouva podepsána oběma stranami,
fin. prostředky byly zaslány na účet žadatele
20/1.7
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 21 000 Kč Spolku
přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 42, 739 91 na
spolufinancování akcí Kácení máje a Olympiáda spolků, Dětská olympiáda ve
stolních hrách a Turnaje ve stolním tenisu, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné
z.s. – smlouvy byly podepsány oběma stranami, finanční prostředky byly zaslány na
účet žadatele
20/1.8
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu
sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov
739 na financování provozu a poskytování sociálních služeb Domova sv. Alžběty
v Jablunkově a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově – smlouva zaslána k podpisu
20/1.9
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 3 000 Kč
Mysliveckému spolku Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 84
Písek u Jablunkova na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku
Potůčky – Písek – smlouva podepsána oběma stranami, finanční prostředky zatím
nebyly vyplaceny
20/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 500 Kč Českému
svazu včelařů, o. s., základní organizace Jablunkov, IČ 63026091, se sídlem
Jablunkov 844, 739 91 na nákup včelích matek a správu nemovitostí spolku, a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému
svazu včelařů, o. s., základní organizace Jablunkov – smlouva podepsána oběma
stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele

20/1.11

20/1.12

20/1.13

20/1.14
20/1.15
20/1.16
20/1.17
20/1.18
20/1.19
20/1.20
20/1.21
20/1.22
20/1.23
20/1.24

poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91 a
schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesné postižených v ČR z.s.,
místní organizace Jablunkov – smlouva podepsána oběma stranami, finanční
prostředky zaslány na účet žadatele
poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč p. Romanu Janiczkovi, bytem Písečná
150, na sportovní činnost dcery a uzavření darovací smlouvy s p. Romanem
Janiczkem, bytem Písečná 150 – smlouva podepsána oběma stranami, finanční
prostředky zaslány na účet žadatele
poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Sdružení pro rozvoj třinecka a
jablunkovska z. s. Bystřice 727, 739 95 na vydání knihy a uzavření darovací smlouvy
se Sdružením pro rozvoj třinecka a jablunkovska z. s. - smlouva podepsána oběma
stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele
zpracování technicko-ekonomické studie rozšíření vodovodních řadů – nebyly
dodány cenové nabídky, ponecháno v plnění
zřízení klubu volného času pro děti v obci Písečná
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hasičské zbrojnice – vyčkává se
na výsledky výběrového řízení MMR
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MS/2017/00003 se společností CETIN a.s. – smlouva podepsána
Zprávu o uplatňování územního plánu obce Písečná – zpráva byla zaslána na MěÚ
Jablunkov
navýšení členského příspěvku ve Sdružení obcí Jablunkovska na 21,60 Kč na občana
a rok s účinností od 1. 1. 2017 – příspěvek na rok 2017 byl uhrazen
členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 2017 – příspěvek byl uhrazen
Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Místní akční plán pro ORP
Jablunkov“ – zasláno na MěÚ Jablunkov
návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Písečná – písemně odpovězeno
Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Jablunkovem – smlouvy
byly postoupeny na MěÚ Jablunkov
připojení k mezinárodní kampani vlajka pro Tibet – vlajka byla vyvěšena na budově
ZŠ – sídlo obce

K bodu 2. vzalo na vědomí:
20/2.1
informace o stavu připravovaných investičních akcí – v hodnocení, bude zasedat
komise
20/2.2
informace o podpoře občanů ve 2. výzvě kotlíkových dotací – krajský úřad zaím
nevyhlásil parametry druhé výzvy
20/2.3
program Dne obce Písečná 2017
20/2.4
rozpočtové opatření č. 7 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem
K bodu 3. neschválilo:
20/3.1
návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Výsledek hlasování:
PRO:
7

PROTI:
ZDRŽELO SE:

0
0

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 20 ze dne 20. 2. 2017.

Vyhotovení sjezdu u KD a schody u výletiště
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k předložení cenových nabídek na zhotovení sjezdu
u kulturního domu z hlavní silnice a zhotovení schodiště v areálu Výletiště byly osloveny firmy
Nehlsen Třinec a Lesostavby Frýdek-Místek. Lesostavby uvedly, že o zakázku nemají zájem.
Součástí materiálů je tak jen cenová nabídka firmy Nehlsen Třinec. Dále starosta sdělil, že
stavba schodiště v areálu Výletiště bude provedena v měsíci dubnu, jelikož v květnu je v tomto
areálu spousta akcí. Cenová nabídka na zhotovení je téměř totožná s cenou projekční. Cenová
nabídky na zhotovení sjezdu z hlavní silnice ke KD ve výši 73 395,- Kč bez DPH byla podána
až dnes, je o cca 25 tisíc nižší, než cenová nabídka původní. Dále probíhala diskuse, během níž
se Mgr. Cienciala dotazoval, zda by se sjezd ke KD nedal spojit s opravami místních
komunikací. Starosta odpověděl, že při stavbě sjezdu bude položen živičný povrch, kdežto
opravy místních komunikací jsou prováděny tryskovou metodou. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo realizaci sjezdu z komunikace na pozemek p. č.
431/1 u kulturního domu a výstavbu schodiště na pozemku p. č. 644/23 v areálu výletiště
na základě cenové nabídky firmy Nehlsen Třinec a pověřuje starostu obce k uzavření
Smlouvy o dílo s touto společností.

Zpracování žádosti o dotaci
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v materiálech jsou předloženy 2 cenové nabídky na
zpracování žádosti o dotaci ve výzvě vyhlašované Místní akční skupinou jablunkovsko na
výstavbu autobusového zálivu, chodníku a přechodu pro chodce. Nižší cenovou nabídku
předložila společnost HRAT. Součástí materiálů je Smlouva o dílo a Dodatek č. 1 k SOD.
V ceně je zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a bonus z dotace. Dodatek řeší
vrácení bonusu z dotace, pokud by žádost o dotaci nebyla úspěšná. Rozpočtové náklady stavby
jsou ve výši 1 milion korun, dotace ve výši až 95 % uznatelných nákladů. Dodavatel bude
soutěžen až po vyhodnocení výzvy. Realizace na jaře 2018. Bez dotazů. Starosta navrhuje
schválit smlouvu a dodatek č. 1 k této smlouvě. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo
se k hlasování o návrhu starosty.

Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování žádosti o dotaci v rámci připravované
výzvy IROP, MAS Jablunkovsko na výstavbu autobusového zálivu, zastávky, chodníku a
přechodu pro chodce společností HRAT Třinec.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností HRAT Třinec, se
sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec na zpracování žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti
o dotaci se společností HRAT Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec.
Návrh provozního modelu volnočasového klubu
Tento bod jednání připravoval místostarosta. Zřízení volnočasového klubu bylo řešeno na
základě požadavků rodičů dětí základní školy. Po projednání celé problematiky s ředitelkou
školy došlo k dohodě o realizaci celé činnosti. Od 1. 9. 2017 bude zpuštěn zkušební provoz na
2 hodiny, 2 x týdně. Volnočasový klub bude probíhat v prostorách výletiště, kulturního domu i
prostorách školy. Budou zaměstnáni 2 zaměstnanci na dohodu o provedení práce, nemělo by jít
o zaměstnance školy. Volnočasový klub bude financován obcí. Bude nutné pozměnit zřizovací
listinu a pojistit zaměstnance. Konkrétní náplň klubu bude řešena v období od 1. 1. 2018, v
rámci dotace dojde pak k rozšíření klubu v ranních hodinách a také v odpoledních hodinách.
Toto rozšíření je na návrh ředitelky. V případě nezískání dotace by se k rozšíření nepřistoupilo.
Na zpracování žádosti byly předloženy 4 cenové nabídky, které jsou součástí materiálů. Starosta
uvedl, že dnes je potřeba schválit záměr zřízení volnočasového klubu v 1. variantě. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
6 (Poloková, Byrtusová Lysková, Kantor, Ćmiel, Sikora)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
1 (Cienciala)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zřízení volnočasového klubu při ZŠ a MŠ Písečná
pro žáky 1. stupně ZŠ od 1. 9. 2017
Výsledek hlasování
PRO:
6 (Poloková, Byrtusová Lysková, Kantor, Ćmiel, Sikora)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
1 (Cienciala)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr podání žádosti o dotaci na provoz
volnočasového klubu z Operačního programu zaměstnanost, výzvy č. 77 „Podpora
dětských skupin při základních školách s možností podpory příměstských táborů mimo
Prahu“

Záměr směny pozemku
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o pozemek v lokalitě vyšní konec. Jedná se
o směnu pozemků mezi obcí a p. Jindřichem Byrtusem, bytem Písečná 14. Dále k tomuto
starosta uvedl, že Byrtusovi mají oplocenou část obecního pozemku, který využívají. Kromě
směny oploceného pozemku mají Byrtusovi zájem i o část místní komunikace. Cena pozemku
bude dle odborného posouzení ceny p. Petráše. Součástí materiálů je geometrický plán a mapa
s vyznačením pozemků. Pokud dojde dnes ke schválení záměru směny pozemků, bude tento
záměr vyvěšen na úřední desce. Starosta navrhuje schválit záměr směny a prodeje pozemků.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr směny a odkupu pozemků v části Písečná –
Vyšní část dle geometrického plánu č. 985-69/2016, vyhotoveného dne 26. ledna 2017, pod
č. 125/2016, ověřeného Ing. Vladimírem Mitrengou, identifikační číslo 752 49 359, se
sídlem Vendryně 91, 739 94, a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání
zastupitelstva návrh smlouvy o směně a kupní smlouvy pozemků dle předloženého
návrhu.
Dohoda o spolupráci s obcí Brenna
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že součástí materiálů je Dohoda o spolupráci na projektu
realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk
Cieszyński Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika. Tato dohoda je nutná
k žádosti o dotaci. V případě, že nedojde k získání dotace, dohoda je neplatná. Touto spoluprací
obec může získat dotaci až 19 tisíc euro, ze které bude financováno venkovní hřiště u výletiště,
pohoštění a ceny na olympiádu v roce 2018. Dále je nutno zrealizovat 2 výlety dětí ze ZŠ
Písečná do Brenné, které také budou financovány z této dotace. Starosta by z těchto financí
zakoupil malý stan, který bude potištěn logem obce. Polský partner chce dovybavit dětské hřiště
u jedné ze svých základních škol. Míra dotace je až 95% uznatelných nákladů. Nejprve je však
nutno vše zafinancovat, až poté bude žádost o dotaci hodnocena. K realizaci výstavby hřiště by
mělo dojít na podzim 2017. Dále starosta dodal, že hledá další dotační tituly, ze kterých by bylo
možno realizovat dostavbu venkovního areálu výletiště. Starosta navrhuje schválit tuto dohodu.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení dohody.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného
z prostředků fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński
Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika s obcí Brenna.

Rozpočtové opatření č.1

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že rozpočtovým opatřením č. 1 došlo k celkovému
navýšení příjmů o 1 332 000,- Kč vč. převodu rezervy z roku 2016 a celkovému zvýšení výdajů
o 61 500,- Kč. Součástí materiálů je i výkaz FIN za měsíc únor 2017. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
Starosta uvedl, že tato smlouva se týká vodovodní přípojky k penzionu, který chtějí v Písečné
postavit manželé Pinkasovi. V materiálech pro jednání zastupitelstva byla připravena smlouva,
jejíž součástí je i situační nákres vedení vodovodní přípojky. Konzultováno bylo více variant
připojení. Pozemek, na kterém je plánována výstavby penzionu, je v rámci územního plánu
určen pro občanskou vybavenost, obec se již ke stavbě a sjezdu vyjadřovala. Během diskuse se
Ing Sikora dotazoval, zda nebudou v budoucnu problémy v souvislosti s využíváním výletiště.
Starosta mu odpověděl, že obec má OZV o nočním klidu, v níž je uvedeno, které obecní akce
nemají stanovenou dobu nočního klidu. U ostatních akcí bude nutné upozorňovat na dodržování
dobu nočního klidu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení
smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu č. 18-08/2017 se
společností KP MATY SERVICE s.r.o. se sídlem Střítež 22, 739 55, IČO 29382475
Žádost o úhradu nákladů spojených s přeložkou NN
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že obec plánuje výstavbu komunikace k RD p. Grochola,
bytem Písečná č. p. 248. Vzhledem k tomu, že příjezd k jeho rodinnému domu je rozbahněný,
byla zde navezena struska a uválcována. K tomuto bodu starosta dále uvedl, že získání
stavebního povolení a celá stavba se komplikují s požadavkem hasičů na realizaci obratiště a
nutností přeložení kabelu NN. P. Grochol se obrátil na starostu s žádostí o úhradu nákladů
spojených s přeložkou. V současnosti starosta nedokáže sdělit, v jaké finanční částce by se
přeložka pohybovala. Chce nejprve získat dvě cenové nabídky a poté by se projednávalo, zda
obec bude do přeložení kabelu NN investovat.
Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí a zabývat se jím, až budou předloženy
cenové nabídky na přeložku kabelu NN. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se
k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost o realizaci přeložky elektro přípojky
NN v rámci stavby příjezdové komunikace na pozemku p. č. 132/8.

Informace k rekonstrukci HZ
K tomuto bodu starosta uvedl, že prozatím není zadáno zpracování projektové dokumentace.
Již v plnění usnesení bylo sděleno, že dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice byla schválena,
ale v daleko nižším rozsahu, než bylo předpokládáno. Až budou k dispozici rozpočty
uznatelných a neuznatelných výdajů, bude se starosta s Ing. Sikorou domlouvat, které
z plánovaných rekonstrukcí v rámci interiéru budou realizována, případně zda dojde k vyšší
spoluúčasti ze strany obce. Dále starosta uvedl, že je vyhlášen dotační titul 2018, kde je možné
žádat o dotace až ve výši 50% uznatelných nákladů, max. však do 4,5 mil. Kč. Je potřeba mít
projednání s generálním ředitelství, že rekonstrukce HZ je v souladu se zájmem
moravskoslezského kraje. Musí být splněno bodové hodnocení.
Bez usnesení, jednalo se o informativní bod.

Umístění kompostéru na biologicky rozložitelný komunální odpad
K tomuto starosta uvedl, že umístění kontejneru na biologicky rozložitelný odpad se
projednávalo již v loňském roce. Veškerá posekaná tráva z obecních ploch se vozí na hromadu
u Výletiště. Jelikož se zde konají i svatby a jiné oslavy, navrhuje starosta, aby byl biologický
odpad likvidován odvozem, který by prováděl pan Bojko z Písku.
Dále starosta sdělil informace o opravě příjezdové komunikace k rodinnému domu p. Bohdana
Lyska, kdy na příjezdovou plochu byla vysypána struska a následně zhutněna. Obec má v této
parcele 30 procentní podíl. Starosta také uvedl, že se na něj obrátili s prosbou o opravu
komunikace obyvatelé z části Lazy. Zde již byla komunikace jednou upravována, jsou v ní však
již vyjeté koleje.
Bez usnesení, jednalo se o informativní bod.
Schválení přijetí daru pro ZŠ Písečná
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že základní škola v Písečné obdržela jako sponzorský
dar fotoaparát v hodnotě 3 617,90 Kč. Zastupitelstvo musí přijetí daru schválit, přistoupilo se
tedy k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo přijetí daru v ceně 3 617,90 Kč pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Písečná

Cenová nabídka na úprava projektové dokumentace stavby OÚ a MŠ Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o rozdělení projektu do dvou etap výstavby,
1. obecní úřad, 2. mateřská škola. Jedná se o realizační projektovou dokumentaci. Dále starosta
sdělil, že je vyhlášen nový dotační titul na výstavbu objektů v pasivním standartu. V případě
výstavby kanalizace by s pomocí tohoto dotačního titulu mohl být postaven i OÚ. Součástí
materiálů je kalkulace ceny úpravy projektové dokumentace OÚ a MŠ. Na městském úřadě
v Jablunkově je ověřeno, že pokud bude dodržen půdorys, nemusí být vydáno nové stavební

povolení. Dle starosty je nutnost výstavby budovy obecního úřadu ať už z hlediska nedostatku
stávajících prostor, tak také uvolnění prostoru pro případnou přístavbu školy. Starosta navrhuje
schválit úpravu projektové dokumentace. Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schvaluje návrh na zpracování projektové dokumentace
stavby OÚ a MŠ Písečná dle předloženého návrhu projektanta Ing. Štěpána Šňupárka.

Agenda MA 21
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o projekt realizovaný v rámci
profesionalizace veřejné správy. Jedná se o projekt za 4 mil. Kč, kterého se účastní všechny
obce ve Sdružení obcí Jablunkovska. V rámci projektu je nutno realizovat 2 veřejné akce se
zapojením veřejnosti, aby byla splněna kritéria. Jedná se o plánování rozvoje obce v souladu
s principy udržitelného rozvoje s minimálním dopadem na kvalitu životního prostředí. Nyní je
potřeba zvolit a ustanovením souhlasit tzv. odpovědného politika agendy a ustanovit
koordinátora agendy MA 21. Starosta dodal, že politikem agendy i koordinátorem agendy bude
on sám.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ustanovení starosty obce odpovědným politikem
agendy MA 21 a koordinátorem agendy MA 21.

Žádost o úpravy KD – starosta sdělil, že jej oslovila ředitelka ZŠ a požádala o úpravy
v kulturním domě, aby jej bylo možno využívat jako tělocvičnu. Jednalo by se hlavně o výměnu
stropních svítidel. Ing. Sikora uvedl, že KD není určen pro výuku tělocviku, ale k e konání
společenských akcí. Další zastupitelé měli mimo stropních svítidel i připomínky k bočnímu
osvětlení na zdech a také k výmalbě, která bude nově provedena. Vedla se diskuse, z níž
vyplynulo, že se kulturní dům pro účely výuky TV nebude upravovat.
Bez usnesení – informativní bod.

Žádost o poskytnutí dotace
Starosta k tomuto bodu sdělil, že žádost byla již zaslána po termínu, ale i tak je předložena
k projednání. V tomto ústavu jsou umístěni 2 obyvatelé, kteří měli původní trvalý pobyt v obci
Písečná. V minulosti již o finanční příspěvek žádali, nikdy však nebyl poskytnut. Nyní sociální
ústav komorní Lhotka žádá o dotaci ve výši 20 000,- Kč na částečnou úhradu provozních
nákladů, starosta navrhuje poskytnout 5 000,- Kč. Pokud bude příspěvek poskytnut, musí být

také upraven rozpočet. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu
starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši
5 000,- Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p. o., IČ 00847038, se
sídlem Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník na částečnou úhradu provozních nákladů, a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace integrovanému sociálnímu
ústavu komorní Lhotka p. o.

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Ing. Marie Byrtusová

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

