Zápis č. 23
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 26. 6. 2017
Účast:
-přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluvena p. Poloková, která se dostaví později
Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva.
Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné.
Hosté: Milan Sabol - kronikář
Stanovení zapisovatele
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu.
Schválení programu jednání
1. Výsledky dotačního řízení v projektu Splašková kanalizace Písečná, informace o dalším
postupu
2. Projednání zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady v obci
3. Zpracování žádosti o dotaci na projekt výstavba obecního úřadu – výběr zhotovitele,
schválení mandátní smlouvy
4. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu Klub pro děti a mládež v Písečné (rekonstrukce
hasičské zbrojnice), schválení smlouvy o dílo
5. Schválení příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na zřízení volnočasového klubu
6. Schválení závěrečného účtu obce
7. Schválení účetní závěrky obce ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace
8. Schválení závěrečného účtu SOJ
9. Žádost o podporu – Mobilní hospic Strom života
10. Rozpočtové opatření
11. Různé
12. Diskuse
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání.

Návrhová komise
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Ing. Sikora, Mgr. Cienciala.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Ing.
Sikora, Mgr. Cienciala.

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková a Ing. Byrtusová. Žádné další
návrhy nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková a Ing. Byrtusová.

Plnění usnesení č. 22 z jednání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2017
K bodu 1. schválilo:
22/1.1
program jednání
22/1.2
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Mgr. Lysková
22/1.3
ověřovatele zápisu: Ing. Sikora, Mgr. Cienciala
22/1.4
plnění usnesení č. 21 ze dne 3. 4. 2017
22/1.5
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 – dnes v různých k
projednání
22/1.6
Směnnou smlouvu s p. Jindřichem Byrtusem, bytem Písečná 14 dle schváleného
záměru usnesením č. 21/1.11 – smlouva byla oběma stranami podepsána, řeší se
vklad do KN
22/1.7
rozšíření veřejného osvětlení v rámci předloženého návrhu – objednávka byla
zaslána, termín realizace červen – červenec 2017
22/1.8
zpracování energetického auditu výstavby budovy obecního úřadu na základě cenové
nabídky Ing. Jiřího Nezhody – pasivního standardu lze dosáhnout, ovšem se
zateplením. Více informací dnes na jednání
22/1.9
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 – smlouva zaslána k podpisu na
MSK, finanční prostředky zaslány dle smlouvy
22/1.10 Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji“ ve variantě č. 1
22/1.11 rozsah rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice a vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele – dnes na jednání k hodnocení 3 nabídky
22/1.12 zpracování studie rozšíření vodovodních řadů firmou Voding Hranice a pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na základě předložené cenové nabídky –
smlouva byla podepsána

22/1.13

22/1.14
22/1.15
22/1.16
22/1.17
22/1.18

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 – smlouva zatím nebyla vrácena zpět, nedošlo
k zaslání finančních prostředků
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. – finanční prostředky
byly zaslány na účet žadatele
rozšíření cílové skupiny pro využití služby „TAXI SENIOR“ Písečná - nedošlo
k navýšení rozpočtu
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 – v průběhu prázdnin dojde k výmalbě prostor MŠ
zpracování projektu výsadby ve Sportovně – relaxačním parku dle cenové nabídky
Ing. Romany Drongové – byla zaslána objednávka
rozpočtové opatření č. 2 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením

K bodu 2. vzalo na vědomí:
22/2.1
informace o ISNO - inteligentním systému nakládání s odpady – dnes na jednání
22/2.2
žádost o poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
z.s., Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov – zaslána písemná odpověď
22/2.3
návrh na poskytování právních služeb ze strany advokátní kanceláře Hajduk &
Partners – starosta vedl jednání s JUDr. Jakubíkem, dnes na jednání v různých
K bodu 2. vzalo na vědomí:
2/3.1
zhotovení přeložky přípojky NN mimo novou komunikaci na parcelách č.1132/8 a
1108 – bylo písemně opovězeno
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 22 ze dne 22. 5. 2017.

Splašková kanalizace Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je tabulka s výsledky žádostí o
dotace, obec Písečná byla v žádosti o dotaci úspěšná. Nyní je potřeba připravit nové výběrové
řízení na výběr zhotovitele. Výběrové řízení bude organizovat firma HRAT na základě již dříve
uzavřených smluv. Podmínky pro vyhlášení nového výběrového řízení by mohly být známy
v srpnu. Součástí stavby by měl být i projekt chodníku a inženýrských sítí, společně
s prodloužením vodovodního řádu. Na projekt chodníku je již vydáno územní rozhodnutí
s nabytím právní moci. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je září tohoto roku.
K dispozici jsou také rozpočty stavby.
V 16.57 hodin se dostavila p. Poloková.
Součástí materiálů byly i rozpočty na dané stavby. Výše úvěru, který si bude muset obec vzít,
bude záležet na ceně, která vzejde z výběrového řízení.
Mgr. Cienciala doporučuje k tomuto svolat samostatné jednání se zástupci společnosti HRAT a
dodává, že by měl být doložen detailní finanční plán. K výběrovému řízení Mgr. Cienciala
doporučuje uvést v podmínkách maximální cenu za dílo. Předešlo by se tak zbytečnému

navýšení ceny, kterou by obec nebyla schopna splácet. Dále probíhala diskuse, jaké podmínky
by ve výběrovém řízení měly být uvedeny. Z diskuse vyplynulo, že starosta s firmou HRAT
projedná otázku maximální ceny díla. Další diskuse se vedla k tématu vodného a stočného
v obci. Jelikož k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje starosta vzít tento
bod jednání na vědomí.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o schválení financování projektu
Splašková kanalizace Písečná – I. etapa v rámci výzvy č. 42 v Operačním programu
životní prostředí.

Schválení příkazní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na zřízení volnočasového
klubu
Materiály k tomuto bodu jednání připravil místostarosta. Uvedl, že v rámci operačního
programu zaměstnanosti již byla zveřejněna výzva na podporu volnočasových klubů. Výzva
byla součástí materiálů. Oproti původním schválenému plánu došlo k několika změnám, které
místostarosta vysvětlil. Výše podpory zůstává 95 %. Příkazní smlouva, která je součástí
materiálů, by měla být dnes schválena na jednání. Tato smlouva je mezi tvůrcem dotace a ZŠ a
MŠ Písečná. Dále místostarosta připomenul model fungování volnočasového klubu. Bez
připomínek. Přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Uzavření příkazní smlouvy č. SML-Z-N-17-192 mezi
Základní školou a Mateřskou školou Písečná, příspěvková organizace, IČ 70640289 a
Regionální poradenskou agenturou, s.r.o. se sídlem: Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČ
26298163 na zpracování žádosti o dotaci k projektu „Dětský klub – Písečná“ v Operačním
programu Zaměstnanost

Smlouva o prodeji části pozemku p. č. 1103/2 – Verčimáková Danuše
Tento bod jednání připravoval místostarosta. Uvedl, že záměr prodeje části pozemku byl již
schválen na minulém jednání ZO a připomenul podmínky prodeje. Na dnešním jednání je nutné
schválit smlouvu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Kupní smlouvu o prodeji části pozemku parc. č.

1103/2 o výměře 12 m2 a ceně 162,- Kč/m2 v k.ú. Písečná u Jablunkova s paní Danuší
Verčimákovou, bytem Písečná 176

Projednání zavedení Inteligentního systému nakládání s odpady v obci
K tomuto bodu jednání uvedl, že součástí materiálů jsou k připomenutí nahrané prezentace Ing.
Ruckého z minulého jednání zastupitelstva a dále analýza odpadů na v rámci SOJ. Starosta
navrhuje zahájit přípravu zavedení ISNO od začátku roku 2018. Vstup do systému bude pro
občany nastaven jako dobrovolný. Pro obec bude zavedení ISNO znamenat větší zátěž na
evidenci vedení 2 systémů. V roce 2018 budou všichni občané za odpady platit ve stejné výši.
V roce 2019 by se měly projevit výsledky ze zavedení ISNO. Co se týče poplatků, bude záležet
na obci, zda plošně zvedne poplatek za odpady a občanům, kteří třídí, bude následně poplatek
snížen, nebo poplatek za odpady zůstane stejný pro občany, kteří třídí, pro ostatní bude zvýšen.
Diskuse k třídění. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta navrhuje schválit zapojení obce
do ISNO.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zapojení obce do Inteligentního systému nakládání
s odpady od počátku roku 2018
Projekt výstavby obecního úřadu
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že zpracování energetického auditu bylo již na jednom
z minulých jednání ZO schváleno. Na zpracování auditu se již pracuje. Dle prvotních výpočtů
již víme, že by mohlo být dosaženo pasivního standardu. Obecní úřad už by nemusel být
vytápěn z Kulturního domu kotlem na pelety, ale postačilo by vytápění pomocí tepelného
čerpadla. Starosta dodal parametry zateplení budovy. Dnes na jednání jsou předloženy cenové
nabídky na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu obecního úřadu. Součástí materiálů jsou
cenové nabídky firmy Energy Benefit Centre a nabídku Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy. Cenově výhodnější je cenová nabídka Regionální poradenské agentury se
sídlem ve Zlíně, proto starosta navrhuje schválit smlouvu na zpracování žádosti s touto firmou.
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, administrace a
organizace výběrového řízení na „Výstavbu obecního úřadu v pasivním standardu v obci
Písečná“ společností Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem ve Zlíně,
Tř. T. Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176, a pověřuje starostu obce uzavřením mandátní
smlouvy

Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu Klub pro děti a mládež v Písečné
(rekonstrukce hasičské zbrojnice), schválení smlouvy o dílo
Starosta sdělil, že součástí materiálů jsou informace o cenových nabídkách firem, které se
zúčastnily výběrového řízení, a to ZOWADA s.r.o., Cieslar s.r.o. a Basta stavební práce s.r.o.
Nejlevnější cenovou nabídku zaslala firma Basta stavební práce s.r.o. z Ostravy. Dle referencí
z Hrádku jde o spolehlivou firmu. V zakázce není zahrnuta elektroinstalace, která bude
provedena svépomoci.
Dále starosta uvedl, že bude potřeba dohodnout, kam umístit veškerý nábytek z hasičské
zbrojnice. Stěhování a elektroinstalaci bude potřeba sladit s časovým harmonogramem oprav
s firmou Basta. Starosta navrhuje schválit pořadí nabídek na zakázku malého rozsahu a
následně schválit smlouvu o dílo s firmou Basta stavební práce s.r.o. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu
„Klubovna pro děti a mládež v Písečné“: 1. Basta stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52,
700 30 Ostrava - Hrabůvka; 2. Cieslar s.r.o., Bystřice 325, 739 95; 3. Zowada s.r.o., Návsí
1002, 739 92
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností Basta stavební práce
s.r.o., se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ 03748901 na realizaci
stavby „Klubovna pro děti a mládež v Písečné“ podpořené z dotace MMR v Programu
obnovy venkova pro rok 2017
Schválení závěrečného účtu obce, SOJ a MŠ a ZŠ Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jednotlivé účetní závěrky je nutno schválit
v zastupitelstvu obce, a to nejpozději do 30. 6. daného roku. Ke schválení je předložen
závěrečný účet obce a účetní závěrka obce Písečná, Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ
a ZŠ Písečná. Závěrečný účet SOJ je potřeba vzít na vědomí. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o jednotlivých částech tohoto bodu.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Závěrečný účet obce Písečná za rok 2016 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování

PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2016
sestavenou k 31. 12. 2016
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období 2016 sestavenou k 31. 12.
2016.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska
za rok 2016.
Žádost o podporu Mobilního hospicu Strom života
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že hlavní náplní této organizace je pomoc umírajícím
lidem a jejich rodinách. Sídlo je v Novém Jičíně. Dle starosty se podobná organizace nachází i
v Třinci. Navrhuje vzít tuto žádost pouze na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky,
přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Žádost o dotaci organizace Mobilní hospic
Strom života na provoz sociální služby
Rozpočtové opatření č. 3
K tomuto bodu starosta uvedl, že součástí materiálu je i čerpání rozpočtu. Vzhledem k několika
bodům jednání ZO, které byly dnes schváleny, dochází k navýšení ve výdajích o 110 tisíc Kč
(volnočasový klub Písečná), 50 tisíc Kč (dar pro SDH Písečná) a 60 tisíc Kč (zpracování žádosti
o dotaci na OÚ). Zbytek zůstává nezměněn. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se
k hlasování o schválení rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočtové opatření č. 3

Místní komunikace k RD Lyskovi – cenová nabídka
K tomuto starosta uvedl, že záměr opravy místní komunikace byl schválen na jednání ZO, ale
nebylo zadáno zpracování projektové dokumentace. Bude potřeba získat stavební povolení.
Cenovou nabídku předložila firma KP statika, nyní C2pecap s.r.o. Celková cena za zpracování
projektové dokumentace je v hodnotě 48 840,- Kč. Rozčlenění na jednotlivé fáze je vidět v
předložené nabídce. Dále starosta uvedl, že obec je vlastníkem pouze 30% pozemku pod MK.
Byla svolána schůze s ostatními majiteli. Většina majitelů je ochotna pozemek pod komunikací
obci darovat. Pokud by obec chtěla vybudovat novou komunikaci z vlastních zdrojů, nemusí
být vlastníkem. Ovšem pokud by chtěla žádat o dotaci na výstavbu MK, vlastníkem musí být
obec. Dále probíhala diskuse k možnosti nabytí pozemku darem. Během diskuse nebyly
vzneseny žádné připomínky, navrhuje starosta schválit cenovou nabídku firmy C2 pecap.
Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Cenovou nabídku firmy C2pecap s.r.o., na
zpracování projektové dokumentace „Místní komunikace k RD Lyskovi“
AK Hajduk a partneři – dodatek č. 2 ke smlouvě
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že ohledně navýšení hodinové sazby za právní služby
jednal s JUDr. Jakubíkem. Advokátní kancelář není nakloněna k fixaci ceny za právní služby.
Uvedl, že náklady na jednoho zaměstnance jsou vyšší, než je cena za právní služby. Starosta
navrhuje schválit dodatek č. 2 s novou cenou bez fixace.
Výsledek hlasování:
PRO:
6 (Lysková, Poloková, Byrtusová, Sikora, Ćmiel, Kantor)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
1 (Cienciala)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách poskytování
právní pomoci s Advokátní kanceláří Hajduk & Partners s.r.o. se sídlem Hrabinská
498/19, 737 01 Český Těšín

Žádost o opravu místní komunikace
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na obecní úřad byla doručena žádost o opravu místní
komunikace p.č. 1107. Povrch této komunikace je plný výtluků. Starosta dále uvedl, že vysvětlil
p. Placzkovi, který žádost donesl, že by rád s opravou komunikace vyčkal na realizaci
kanalizace. Jelikož se jedná o obecní pozemek, je starosta názoru, že by se tato komunikace
měla opravit. Nyní však navrhuje vzít žádost na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se
k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0

ZDRŽELO SE:

0

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost o opravu místní komunikace na
pozemku p.č. 1107 v k.ú. Písečná u Jablunkova
ZŠ a MŠ Písečná – schválení pořadí uchazečů
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že škola dostala darem od Třineckých železáren hru. Je
potřeba schválit předloženo darovací smlouvu. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek,
přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací

smlouvu č. PJ XI/1/261/1-Kw/Mt mezi
Třineckými železárnami, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec a
Základní školou a Mateřskou školou Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Eva Lysková

…………………………….

Ing. Marie Byrtusová

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

