Zápis č. 22
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 5. 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.
Hosté: Ing. David Rucki – společnost Nehlsen, Tomáš Machálek – redaktor týdeníku Hutník,
Milan Sabol - kronikář
Stanovení zapisovatele
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu.
Schválení programu jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prezentace Inteligentního systému nakládání s odpady – Ing. David Rucki, Nehlsen Třinec
Zpracování žádosti o dotaci na projekt výstavby obecního úřadu
Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Hasičská zbrojnice – dotace z MMR, rozpočet rekonstrukce
Zpracování studie na rozšíření vodovodního řádu v obci
Schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 1103/2 – Verčimáková Danuše
Smlouva směnná o směně pozemku – Jindřich Byrtus
Žádosti o dotaci – Gorol-pěvecký sbor, Linka bezpečí, Radost
Rozšíření veřejného osvětlení
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse

Vzhledem k tomu, že místostarosta musí během jednání pracovně odjet, byly body 6., 7. a 9.
přesunuty za prezentaci ISNO. Bez připomínek k těmto změnám.
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, Ing. Byrtusová, Mgr.
Lysková. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7

PROTI:
ZDRŽELO SE:

0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Ing.
Byrtusová, Mgr. Lysková.

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Mgr. Cienciala. 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, Mgr. Cienciala-

Plnění usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva ze dne 3. 4. 2017
K bodu 1. schválilo:
21/1.5
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 – smlouva je uzavřena, schodiště u výletiště je hotovo, chybí dodělat
pouze zábradlí, sjezd u KD bude proveden v tomto a příštím týdnu
21/1.6
zpracování žádosti o dotaci v rámci připravované výzvy IROP, MAS Jablunkovsko
na výstavbu autobusového zálivu, zastávky, chodníku a přechodu pro chodce
společností HRAT Třinec – výzva byla zveřejněna, příjem žádostí bude probíhat za
měsíc
21/1.7
Smlouvu o dílo se společností HRAT Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec
na zpracování žádosti o dotaci – smlouva podepsána oběma stranami
21/1.8
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování žádosti o dotaci se společností HRAT
Třinec, se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec – dodatek podepsán oběma stranami
21/1.9
zřízení volnočasového klubu při ZŠ a MŠ Písečná pro žáky 1. stupně ZŠ od 1. 9.
2017 – proběhla 1 schůzka s agenturou, která bude provádět podání žádosti o dotaci,
výzva ještě nebyla otevřena
21/1.10 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“
21/1.11 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 – záměr
byl zveřejněn na úřední desce, dnes na jednání předložena smlouva ke schválení
21/1.12 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński Programu Interreg V-A Česká

21/1.13
21/1.14

21/1.15
21/1.16
21/1.17
21/1.18

republika – Polská republika s obcí Brenna – žádost o dotaci byla podána v termínu,
nyní probíhá její hodnocení
rozpočtové opatření č. 1 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem
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, IČ 29382475 – smlouva podepsána oběma
stranami
přijetí daru v ceně 3 617,90 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Písečná – škola
dar přijala
zpracování změny projektové dokumentace stavby OÚ a MŠ Písečná dle
předloženého návrhu projektanta Ing. Štěpána Šňupárka – zatím se na projektové
dokumentaci nepracuje, čeká se na výsledek energetického standartu
ustanovení starosty obce odpovědným politikem agendy MA 21 a koordinátorem
agendy MA 21 – v rámci této agendy již proběhla jedna akce, a to Ukliďme Česko –
Den Země v Písečné
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. – peníze byly zaslány

K bodu 2. vzalo na vědomí:
21/2.1
žádost o realizaci přeložky elektro přípojky NN v rámci stavby příjezdové
komunikace na pozemku p. č. 132/8 – dnes v různých
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 21 ze dne 3. 4. 2017.

Inteligentní systém nakládání s odpady
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že některé obce v regionu zavádějí tzv. inteligentní
systém nakládání s odpady. V okolí jsou to obce Milíkov a Hrádek. Starosta do materiálů
připravil informace z obce Hrádek. Jedná se o sumář po ročním fungování systému svozu
odpadů v Hrádku, který zhotovil starosta Hrádku. Dále v materiálech byly odkazy na videa,
která se tímto systémem svozu odpadů zabývají. Na základě prezentací, které představí Ing.
Rucki z Nehlsnu by starosta rád došel k dohodě, zda je tento systém svozu odpadu v Písečné
perspektivní a zda by mohl být v obci do budoucna zavedený. Dále předal slovo Ing. Davidu
Ruckému, vedoucímu odpadového hospodářství společnosti Nehlsen Třinec. Jak inteligentní
systém nakládání s odpady může fungovat, představil ve dvou prezentacích. Dle slov Ing.
Ruckého je tento systém nataven tak, aby šetřil životní prostředí a zároveň lidem peníze.
Důsledným tříděním odpadů dochází ke snižování nákladů na likvidaci. Občané jsou k třídění
odpadů motivování slevovým systémem. Pokud by se tento systém svozu odpadů v Písečné
zavedl, občané by třídili odpady do plastových pytlů s čárovými kódy. Čárový kód by byl
nalepen i na popelnici na komunální odpad. Při svozu by pak pracovník Nehlsenu vždy čtečkou
naskenoval kód na pytli, ten by byl následně načten do systému. Podle třídění by pak byli lidem
poskytovány slevy. Každý rodinný dům by měl přidělen svůj kód. V počáteční fázi by pytle a

kódy byly dodány firmou Nehlsen, později by mohly kódy být vydávány pracovníky obecního
úřadu. K tomuto bodu dále probíhala diskuse. Z ní vyplynulo, že na červnovém jednání
zastupitelstva obce se rozhodne, jestli Písečná zavede inteligentní svoz odpadů. Starosta
navrhuje vzít tyto informace dnes na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo
se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o ISNO – inteligentním systému
nakládání s odpady.

Schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 1103/2 – Verčimáková Danuše
Materiály k tomuto bodu jednání připravil místostarosta. Ten uvedl, že p. Verčimáková zaslala
na obec žádost o odkup pozemků p. č. 1103/2 ostatní komunikace ve vlastnictví obce. Jedná se
o 12m2, který mají Verčimákovi již několik let oplocený a užívají jej jako zahradu. Dle dohody
s p. Verčimákovou by došlo k prodeji pozemku za částku dle odborného posudku p. Petráše a
to jako zahrada za 162,- Kč/m2. Veškeré náklady na prodej pozemku budou hrazeny p.
Verčimákovou. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení o záměru
prodeje.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 1103/2 v části
Písečná – Jižní konec dle geometrického plánu č. 992-20-a/2017, vyhotoveného dne 6.
dubna 2017, pod č. 22/2017, ověřeného Ing. Richardem Kotajnym, sídlem Vendryně 138,
PSČ 739 94 a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání zastupitelstva
návrh smlouvy o prodeji části pozemku dle předloženého návrhu.

Smlouva směnná o směně pozemku – Jindřich Byrtus
Tento bod jednání připravoval místostarosta. Jedná se o směnnou smlouvu s panem Jindřichem
Byrtusem, smlouva je součástí materiálů. Místostarosta připomenul, že záměr směny a prodeje
pozemku byl schválen na minulém jednání zastupitelstva. Byl také zveřejněn na úřední desce.
Nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, přistoupilo se ke schválení smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Směnnou smlouvu s p. Jindřichem Byrtusem, bytem
Písečná 14 dle schváleného záměru usnesením č. 21/1.11

Rozšíření veřejného osvětlení
Materiály k tomuto bodu jednání připravoval místostarosta. Sdělil, že přehledka rozšíření
veřejného osvětlení je součástí materiálů. Kalkulace dle cenové nabídky p. Motyky, který
spravuje veřejné osvětlení v obci.
1. Výletiště – podél komunikace od KD je umístěn kabel veřejného osvětlení. Je zde navrženo
umístění 2 světel, jedno u parkoviště a jedno u dřevěné garáže pod výletištěm.
Mgr. Cienciala vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné umístit ještě další světlo podél cesty
k výletišti. Starosta mu odpověděl, že v této části budou umístěny světla v rámci navrhovaného
relaxačního parku. Probíhala diskuse, ze které vyplynulo, že umístění dvou světel je dostačující.
2. Komunikace k RD čp. 189 – na základě žádosti p. Zdeňka Sikory dojde k umístění 2 světel
od rodinného domu čp. 149 směrem k rodinnému domu Boturových čp. 171.
Mgr. Cienciala vznesl poznámku, že jsou umísťována nová světla ve vzdálenějších částech
obce, přitom ve spodní části poblíž centra světla chybí. Místostarosta odpověděl, že umístění
veřejného osvětlení je na žádost občanů.
3. Oprava stožáru u KD – jsou zde stará svítidla, která je nutno vyměnit.
Ing. Sikora vznesl dotaz na zavedení ledkových světel. Mgr. Kantor odpověděl, že nákupní cena
led světel je příliš vysoká a jejich nákup není výhodný.
Bez dalších dotazů. Starosta navrhuje schválit rozšíření veřejného osvětlení v obci dle
předloženého návrhu místostarosty. Přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozšíření veřejného osvětlení v rámci předloženého
návrhu.
V 18.00 hodin místostarosta opustil jednání zastupitelstva.

Zpracování žádosti na projekt výstavby obecního úřadu
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že k projednání jsou předloženy dvě cenové nabídky na
zpracování energetického auditu. Cenová nabídka p. Nezhody v částce 42 900,- Kč + DPH,
který spolupracuje s projektantem stavby Ing. Šňupárkem. Druhou cenovou nabídku předložila
společnost Energy Benefit. Tato nabídka obsahovala zpracování energetického auditu i
zpracování žádosti o dotaci. Za průkaz energetické náročnosti požadovali částku ve výši 60 tisíc
korun + DPH. Starosta v této chvíli navrhuje schválení pouze zpracování energetického auditu.
Z tohoto auditu by měly vzejít úpravy konstrukce budovy, úpravy obálky budovy, ale hlavně
propočty, zda je možné dosáhnout pasivního standartu. Mgr. Cienciala se dotazoval, z čeho
bude počítán energetický audit, když budova ještě nestojí. Starosta odpověděl, že výpočet bude
proveden z projektové dokumentace OÚ a MŠ. Dále starosta dodal, že na výstavbou obecního
úřadu jako budovu v pasivním standartu je možno získat dotaci ve výši 30 % uznatelných
nákladů. Žádné jiné dotační tituly na výstavbu obecního úřadu nejsou. Vidí tak jedinou možnost
získání dotace. Výzva je již otevřená, jedná se o výzvu průběžnou. Nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy. Starosta navrhuje schválit zpracování energetického auditu dle levnější
cenové nabídky, kterou podal Jiří Nezhoda. Přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6

PROTI:
ZDRŽELO SE:

0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování energetického auditu výstavby budovy
obecního úřadu na základě cenové nabídky Ing. Jiřího Nezhody.

Smlouva o poskytnutí dotace
Starosta sdělil, že v rámci tohoto bodu budou schvalovány 2 smlouvy.
První smlouva se týká již ukončené 1. etapy kotlíkových dotací. S Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje byla v r. 2015 sepsána smlouva, na jejímž základě je nyní potřeba
schválit smlouvu o poskytnutí dotace a zaplatit částku ve výši 110 000,- Kč. Součástí materiálů
k tomuto bodu je i seznam žadatelů, kteří obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje.
V seznamu jsou uvedeni 2 žadatelé, kteří již v minulosti obdrželi dotaci od obce na výměnu
kotle. Nyní od kraje získali dotaci na tepelné čerpadlo. Starosta navrhuje, pozměnit zásady
k obecním dotacím, tak aby nebylo možné získat dotaci dvakrát, např. uvedením do smlouvy,
že kotel bude uveden do provozu po dobu 10-15 let nebo po dobu své životnosti. Probíhala
diskuse k dotačním titulům.
Další smlouva, která byla součástí materiálů, se týká kotlíkových dotací výzvy č. 2. Výzva bude
otevřena 5. 9. 2017. Dle předběžného výzkumu bude mít zájem o výměnu kotle na tuhá paliva
cca 60 majitelů rodinných domů z Písečné. Kraj zaslal ke schválení smlouvu, která se týká
spolufinancování dotace ve 2 výzvě. Ve smlouvě jsou uvedeny 2 varianty spolufinancování.
Starosta navrhuje schválit variantu č. 2, kdy obec poskytne částku 10 000,- Kč každému žadateli
o dotaci, bez ohledu na celkový počet žadatelů. Ing. Sikora navrhuje dát do smlouvy klauzuli,
ve které by bylo uvedeno, že žadatel dotaci neobdrží, pokud už v minulosti získal dotaci z obce
Písečná. Starosta mu k tomuto sdělil, že smlouvu je nutno schválit již na dnešním jednání a
nelze do ní nic vkládat bez souhlasu kraje. Bude tedy schvalována v původním znění. Dále
starosta podal informace o zaškolení pracovnic obecního úřadu k podávání žádostí o kotlíkové
dotace na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Nebyly vzneseny žádné další dotazy. Starosta
navrhuje schválit obě smlouvy. Přistoupilo se tedy k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Písečná na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
realizovaného příjemcem v rámci OPŽP, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ ve variantě č. 1

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Starosta uvedl, že k projednání je předložen návrh na rekonstrukci interiéru hasičské zbrojnice.
Obec žádala v rámci dotačního programu rozvoje venkova na MMR o dotaci na projekt
klubovny v hasičské zbrojnici. Celková dotace činí 151 tisíc korun bez DPH, jelikož za
způsobilé výdaje byly uznány pouze výdaje na klubovnu a WC. Do uznatelných nákladů nebyly
zařazeny výdaje na kuchyň, schody, sklad a elektroinstalace, tyto budou hrazeny z rozpočtu
obce. Starosta dále uvedl, že se již dohodl s hasiči na provedení prací, které je nutno udělat.
Jedná se o výměnu oken, výměnu interiérových a vstupních dveří, nová elektroinstalace a nové
rozvody vody, komplet klubovna a WC vč. podlahy a omítek, podlaha ve skladu. Zbytek
rekonstrukce interiéru HZ se bude dělat postupně nebo svépomoci.
Starosta by rád rekonstrukci zbrojnice zadal firmě jako celek dle rozpočtu. Ing. Sikora navrhnul
zhotovení elektroinstalace svépomoci, dle jeho názoru by to byla levnější varianta než
zhotovení firmou. K tomuto probíhala diskuse, z níž vyplynulo, že vnitřní rekonstrukce bude
provedena firmou, mimo elektroinstalace, která bude provedena svépomoci. K realizaci
rekonstrukce HZ musí dojít v průběhu prázdnin. Z žádosti o dotaci vyplývají určité termíny.
Smlouva o dílo musí být na MMR předložena do 31. 7. 2017, dokončení rekonstrukce HZ pak
musí být nejpozději do 31. 8. 2017.
Na závěr starosta sdělil, že v letošním roce dojde k rekonstrukci vnitřních prostor hasičské
zbrojnice. Pokud bude v příštích letech vyhlášen dotační titul na rekonstrukci exteriéru nebo
zázemí jednotky, navrhuje starosta pokusit se o získání dotace, aby postupně došlo
k rekonstrukci celé budovy. Starosta navrhuje schválit rekonstrukci vnitřních prostor hasičské
zbrojnice.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozsah rekonstrukce vnitřních prostor hasičské
zbrojnice a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.

Zpracování studie na rozšíření vodovodních řádů v obci
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k projednání je předložena cenová nabídka na
zpracování Studie rozšíření vodovodních řádů v obci. Na základě doporučení společnosti
SmVaK Ostrava, oslovil společnost Voding hranice. Tato společnost dělala projekty i v okolních
obcích. Jedná se o rozšíření vodovodu v lokalitě Závrší za Piprečkou, Lazy, od Žanety Polokové
směr Písek, konečná a mezi hlavní silnicí a kapličkou. V těchto lokalitách jsou pozemky určeny
k zástavbě rodinných domů, ale chybí zde vodovodní řád. K případnému rozšíření vodovodního
řádu dojde na náklady obce, provozovatelem pak bude společnost SmVaK. Starosta navrhuje
schválit provedení studie. Bez připomínek, přistoupilo se tedy k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná zpracování studie rozšíření vodovodních řadů firmou Voding
Hranice a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na základě předložené cenové
nabídky.

Žádosti o finanční podporu – MK PZKO Jablunkov, pěvecký sbor Gorol
K tomuto bodu starosta uvedl, že v letošním roce oslaví 70. výročí založení pěvecký sbor Gorol
a u této příležitosti chtějí vydat hudební CD, jehož náklady jsou odhadovány na 180 000,- Kč.
Žádají o poskytnutí finančního daru, který bude použit na financování vydání tohoto CD.
Starosta navrhuje poskytnout dar ve výši 1 000,- Kč. Ing. Sikora navrhuje poskytnout částku ve
výši 2 000,- Kč. Další návrhy nebyly vzneseny. Nejprve se přistoupilo k hlasování o návrhu
starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

4 (Ćmiel, Poloková, Byrtusová, Lysková)
0
2 (Sikora, Cienciala)

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru pěveckému sboru Gorol,
MK PZKO Jablunkov, Mariánské náměstí 18, Jablunkov 739 91 ve výši 1 000,- Kč a
uzavření darovací smlouvy s pěveckým sborem Gorol.

Žádost o finanční podporu – Linka Bezpečí
K tomuto starosta uvedl, že Linka bezpečí žádá o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč. Starosta
navrhuje schválit příspěvek formou daru ve výši 1 000,- Kč. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s. Ústavní 95, 181
02 Praha 8 ve výši 1 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s.
Žádost o finanční podporu - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
Klub RADOST
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Radost žádá o finanční příspěvek. Jelikož tato agentura má místní působnost v Prostějově,
navrhuje starosta vzít jejich žádost pouze na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se
k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo žádost o poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov.

TAXI senior – rozšíření služeb
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že by rád rozšířil služby pro další osoby. Jedná se
zejména o držitele průkazu TP, dlouhodobě či krátkodobě zdravotně postižené, osoby po
operaci a se sníženou schopností chůze. Jelikož obec za tuto službu neplatí vysoké částky,
navrhuje starosta schválit rozšíření služeb. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se
ke schválení.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozšíření cílové skupiny pro využití služby „TAXI
SENIOR“ Písečná

ZŠ a MŠ Písečná – schválení pořadí uchazečů
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ředitelka ZŠ a MŠ Písečná, Mgr. Marie Ligocká,
předložila cenové nabídky na výmalbu školky. Je nutno schválit pořadí uchazečů. Starosta
navrhuje schválit pořadí dle předložených nabídek. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů na vymalování prostor v ZŠ a MŠ
Písečná: 1. Jiří Karas, Malířské a natěračské práce, Seifertova 748, Třinec; 2. Jindřich
Tichavský, Malby a nátěry Třinec.

Advokátní kancelář Hajduk & partneři
Starosta k tomuto bodu sdělil, že ze strany advokátní kanceláře Hajduk a partneři bylo doručeno
navýšení ceny hodinové sazby za právní poradenství. Průvodní dopis i smlouva jsou součástí
materiálů. Před dvěma lety došlo k navýšení částky na 800,- Kč/hodinu, nyní požadují 1000,Kč/hodinu. Mgr. Cienciala uvedl, že za cenu 800 - 1000,- Kč běžně pracují právníci v okolí.
Navrhuje pokusit se sjednat s advokátní kanceláří dohodu, že pokud dojde k navýšení hodinové
sazby, bude tato cena zafixovaná na 5 let. Starosta dodal, že s advokátní kanceláří projedná
rozšíření smlouvy. Nyní navrhuje vzít tento bod na vědomí. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí návrh na poskytování právních služeb ze
strany advokátní kanceláře Hajduk & Partners sídlem Komorní Lhotka 184, 739 53

Přeložka přípojky NN – Grochol Richard
Starosta k tomuto bodu sdělil, že již na minulých jednáních se projednávali požadavky pana
Grochola. Ten požaduje po obci výstavbu komunikace ke svému rodinnému domu v délce cca
a 100 m a také financování přeložky NN pod touto komunikací. V materiálech je předložen
cenový návrh s celkovou cenou bez DPH 37 000,- Kč. Starosta zastává návrh, že zhotovení
přeložky by si měl pan Grochol financovat na své náklady, jelikož obec nikdy nefinancovala
přípojky inženýrských sítí k rodinným domům. Probíhala diskuse. Nebyl vznesen žádný jiný
návrh, přistoupilo se tedy k hlasování o schválení financování přeložky kabelu nízkého napětí.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

0
5 (Sikora, Cienciala, Lysková, Byrtusová, Ćmiel)
1 (Poloková)

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo zhotovení přeložky přípojky NN mimo novou
komunikaci na parcelách č. 1132/8 a 1108.

Zpracování projektu výsadby ve sportovně-relaxačním parku
Starosta k tomuto bodu sdělil, že součástí materiálů je cenová nabídka Ing. Drongové na
zpracování projektu pro výsadbu ve sportovně-relaxačním parku. Jelikož Ing. Mendrek nedělá
projektové dokumentace týkající se výsadby, navrhuje starosta schválit zpracování projektu
výsadby dle předložené cenové nabídky. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se
k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování projektu výsadby ve Sportovně –
relaxačním parku dle cenové nabídky Ing. Romany Drongové.

Rozpočtové opatření č. 2
Starosta k tomuto bodu sdělil, že tímto rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmů
v celkové částce ve výši o 74 tisíc korun a k celkovému navýšení výdajů v celkové výši 230
tisíc korun. Součástí materiálů je plnění rozpočtu. Starosta navrhuje schválit rozpočtové
opatření č. 2. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistouplo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 2

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Mgr. Bogdan Cienciala

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

