Zápis č. 25
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 2. 10. 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: Milan Sabol, kronikář obce
Stanovení zapisovatele
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu.
Schválení programu jednání
1.
Zadávací podmínky a Obchodní podmínky veřejné zakázky Splašková kanalizace
Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná
2.
Investiční plán obce – financování připravovaných akcí
3.
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace Změna stavby před dokončením
OÚ a MŠ Písečná
4.
Místní akční plán vzdělávání pro ORP Jablunkov – schválení výstupů
5.
Inteligentní systém nakládání s odpady – provozní smlouvy
6.
Návrh na schválení finančního daru na obnovu kostela v Gutech
7.
Různé
8.
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, Ing. Byrtusová a Ing.
Sikora. 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, Ing.
Byrtusová a Ing. Sikora.

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: p. Poloková a Mgr. Lysková. 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: p. Poloková a Mgr. Lysková

Plnění usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva ze dne 16. 8. 2017
K bodu 1. schválilo:
24/1.5 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon zadavatelské činnosti ze dne 20. 6. 2016
v projektu Splašková kanalizace Písečná - I. etapa a projektu Chodník a inženýrské sítě
Písečná
24/1.6 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy České republiky, s. p. se sídlem
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČO: 42196451
24/1.7 Smlouvu o nájmu s Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, IČO: 42196451
24/1.8 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-8013636/VB/001, Písečná, 644/29; Gruner–TRADE, NNK se
společností ČEZ Distribuce a.s.
24/1.9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8012343/011,2 se společností ČEZ Distribuce
a.s.
24/1.10 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 27. 10. 2009 Základní
školy a Mateřské školy Písečná, příspěvková organizace
24/1.11 poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Písečná,
IČ 64121895 na opravu hasičské motorové stříkačky a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sboru dobrovolných hasičů
Písečná
24/1.12 rozpočtové opatření č. 4
24/1.13 delegování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské rady
K bodu 2. vzalo na vědomí:
24/2.1 žádost o umístění zpomalovacího retardéru, žádost č. j. 337/17
24/2.2 informace o přípravě zadávacích podmínek na projekt Splaškové kanalizace a Chodníku
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 24 ze dne 16. 8. 2017.

Zadávací podmínky a Obchodní podmínky veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná
– I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k projednání jsou předloženy zadávací podmínky a
obchodní podmínky veřejné zakázky. Jedná se o rozsáhlou dokumentaci, jejímž zpracovatelem
je společnost HRAT. Starosta vyzval zastupitele k diskusi a uvedl, že případné připomínky a
dotazy budou předány zhotoviteli dokumentace. Mgr. Cienciala uvedl, že podmínky
výběrového řízení nejsou tak přísné jako při minulé zakázce. Dále vznášel připomínky
k jednotlivým bodům. Diskuse byla velice rozsáhlá. Na závěr starosta ze sumarizoval
požadavky na změny v zadávacích podmínkách:
- vyjmout ze zadávacích podmínek podmínku zemní práce na výkopech kanalizace
strojní
- v projektové dokumentaci řešit odvodnění, napojení dešťové kanalizace
- zajistit doplnění do smlouvy o dílo fakturaci dle objektu
- záruka na čerpadla až ode dne uvedení do provozu, starosta zkonzultuje
- sankční ujednání, záruční vady
Po provedení těchto úprav bude smlouva zaslána všem zastupitelům. Starosta navrhuje schválit
zadávací a obchodní podmínky s navrženým doplněním. Dále je potřeba schválit hodnotící
komisi, do které navrhuje sebe, Mgr. Pavla Kantora a Mgr. Bogdana Ciencialu.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o návrzích starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zadávací podmínky a obchodní podmínky veřejné
zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná
s navrženým doplněním.
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Splaškové
kanalizace Písečná – I. etapa“ a „Chodník a inženýrské sítě Písečná“ ve složení Bc. David
Ćmiel, Mgr. Pavel Kantor a Mgr. Bogdan Cienciala.
Výsledek hlasování
PRO:
6 (Ćmiel, Kantor, Poloková, Lysková, Byrtusová, Sikora)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
1 (Cienciala)

Investiční plán obce
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předložen k projednání plán financování
investičních akcí. Součástí materiálů jsou analýzy České spořitelny a společnosti BeePartner.
Konstatuje, že financování s využitím úvěru v navrhované výši umožní tvorbu roční rezervy ve
výši cca 1,5 mil. korun. Tento údaj se může změnit, jelikož od roku 2018 bude platit nové
rozpočtové určení daní, které zvyšuje podíl obcí na výběru DPH. Z investičního plánu je
zřejmé, že nebudou moci být realizovány všechny akce, pokud nebude možnost financovat je
z dotací s nízkou mírou spoluúčasti. Dále starosta uvedl podrobnější informace k plánovaným
investičním akcím obce. Investiční plán lze aktualizovat dle možností cca za 4-5 let. Dle jeho
výpočtů bude potřeba částka ve výši 45 mil. korun. Dále uvedl, že může do příštího jednání ZO

nechat u České spořitelny zpracovat hospodaření obce a její úrokové možnosti. Navrhuje vzít
tento bod jednání na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o
návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí plán financování investičních akcí obce Písečná

Street workout hřiště
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou nabídky firem, hodnotící
protokol a smlouva o dílo s vítěznou firmou. K realizaci by mělo dojít v posledním týdnu
v říjnu. V rámci rozpočtu budou vystavěny posilovací prvky a 2 trampolíny zapuštěné do země.
Street workout hřiště je z 85 % financováno v rámci dotace projektu přeshraniční spolupráce
s polským městem Brenna. V rámci této spolupráce by se měly uskutečnit 2 zájezdy dětí
z místní ZŠ do Brenné, Brenna by se měla zúčastnit Olympiády spolků v roce 2018. Dojde také
k nákupu nůžkového stanu a další jednoduché vybavení. Nebyly vzneseny žádné dotazy,
přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu „Hřiště
street workout Písečná“: 1. HRAS – zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6, Havířov –
Dolní Datyně; 2. LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy; 3. Unipark s.r.o.,
Sladkovského 1606/13, Brno – Královo Pole
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností HRAS - zařízení hřišť
s.r.o., se sídlem Zemědělská 145/6, Havířov – Dolní Datyně na dodávku vybavení pro akci
„Hřiště street workout Písečná“ realizovaného v rámci projektu Brenna Písečná –
společný start v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika

Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace Změna stavby před dokončením
OÚ a MŠ Písečná
Starosta sdělil, že návrh smlouvy o dílo je součástí materiálů a cenovou nabídku, která již byla
na minulém jednání předložena. Došlo k úpravě jednotlivých částí projektové dokumentace

z důvodu etapizace výstavby. Dle SOD by dokumentace měla být hotova do 45 dnů, tak aby
bylo možno podat žádost o dotaci na stavbu v pasivním standartu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na zpracování projektu Změna
stavby před dokončením – Obecní úřad a Mateřská škola Písečná s Ing. Štěpánem
Šňupárkem, se sídlem 30. dubna 14, Ostrava 1

Místní akční plán Jablunkov
K tomuto bodu starosta uvedl, že se jedná o strategický dokument, který pojmenovává cíle
v rámci rozvoje vzdělávací soustavy na území Sdružení obcí Jablunkovska. Mgr. Kantor
k tomuto bodu dodal, že nejdůležitější částí tohoto plánu je součást projektových aktivit a
investičních záměrů, které si jednotlivé obce vymezili. Aby mohly žádat o dotace z IROP, musí
být dané investiční akce v tomto dokumentu zahrnuty. Starosta navrhuje schválit tyto
dokumenty. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení
místního akčního plánu Jablunkov.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo
a) Finální dokument Místní akční plán pro ORP Jablunkov včetně příloh – Mapy
vzdělávání
(Místní
akční
plán
pro
ORP
Jablunkov
–
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138), který byl projednán a schválen Řídícím výborem dne
4. 9. 2017
b) Přílohy k finálnímu dokumentu MAP:
1. Analýza vnitřního prostředí, charakteristika území
2. Analýza zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Jablunkov
3. Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy, potřeby a plány aktivit
4. Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentu v území pro
oblast vzdělávání
5. Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů – SWOT analýzy
6. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023
7. Projekty spolupráce
8. Roční akční plán

Inteligentní systém nakládání s odpady
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou smlouvy se společností

Nehlsen, které je nutno schválit. Od 1. 1. 2018 pak dojde ke svozu odpadů na základě ISNO.
Během měsíce října, by mělo dojít k zahájení polepování popelnic čárovými kódy.
Nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupilo se ke schválení smluv.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na nakládání s
odpady ze dne 11. 12. 2001 o zavedení a provozování Inteligentního systému nakládání
s odpady.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Nehlsen
Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město.
Finanční dar na opravu kostela v Gutech
Starosta uvedl, že materiál k tomuto bodu nebyl zpracován. Uvedl, že mezi starosty okolních
obcí dochází ke komunikaci o poskytnutí finančního daru na obnovu kostela v Gutech. Starosta
navrhuje poskytnout dar ve výši 5 tisíc korun. Rozhodnutí, zda obec přispěje a v jaké částce,
nechává na zastupitelích. Probíhala diskuse, z níž vyplynul souhlas s návrhem starosty.
Přistoupilo se tedy k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo po projednání účast ve veřejné sbírce za účelem
„obnovy dřevěného kostela Božího Těla v Gutech“ a přispěje částkou ve výši 5 000,- Kč,
která bude zaslána na zvláštní bankovní účet číslo 7657654/0300 zřízený u Československé
obchodní banky, a.s.

Rozpočtové opatření č. 5
K tomuto starosta uvedl, že součástí materiálů je čerpání rozpočtu včetně komentáře. Ve
výdajích je vytvořena nová položka, jde o finanční dar na obnovu kostela v Gutech. Tato
položka je v souladu s pokyny krajského úřadu. Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření
č. 5. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtu.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 5.

Kronika obce Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou zápisy do kroniky z let 2012,
2013 a 2014. Tyto zápisy jsou sestaveny dle osnov schválených zastupitelstvem obce. Zápisy
zhotovil Milan Sabol. Zápisy ještě nejsou vytištěné, jelikož nebyly schváleny zastupitelstvem
obce. Předchůdci současného kronikáře byly Mgr. Ivona Ćmielová a Mgr. Alena Neslaníková.
Jejich záznamy taktéž nebyly schváleny zastupitelstvem obce. Starosta uvádí, že na některé
z příštích zastupitelstev připraví kroniky jednotlivých období ke schválení. Nyní navrhuje
schválit zápisy p. Sabola za období 2012 - 2014. Nebyly vzneseny žádné připomínky,
přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná roční záznamy do kroniky obce Písečná za období 2012 –
2014.

Darovací smlouva
Tento materiál zpracovával místostarosta. Ten uvedl, že se jedná o návrh darovací smlouvy na
pozemky pod místní komunikací p. č. 714/12 a 1076/1 vedoucí k Bohdanu Lyskovi. Podíly
v pozemku odmítl darovat p. Cieslar a p. Slowik. I přesto obec bude většinovým majitelem
pozemku. Tyto dva spolumajitele chce znovu místostarosta oslovit. Pokud se na darování
pozemku nedohodou, budou jejich jména ze smlouvy vypuštěna. Dále místostarosta podal
informaci, že v případě, že obec nebude 100 % vlastníkem pozemku, nelze žádat o dotaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování
o schválení smlouvy.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná Darovací smlouvu o darování podílu v pozemku parc. č.
714/12 a v pozemku parc. č. 1076/1 s Evou Bednaříkovou a Jiřím Bednaříkem, oba bytem
Písečná 151, Václavem Bojkem, bytem Bezručova 819, Jablunkov, Vandou Byrtusovou,
bytem Bystřice 900, Josefem Filipkem, Písečná 26, Ing. Janem Filipkem, bytem Těšínská
575/46, Havířov – Bludovice, Ing. Marianem a Barbarou Filipek, oba bytem Sadová 193/4,
Karviná – Fryštát, Stanislavem Hamrozim, bytem Písečná 91, Davidem Haratíkem,
bytem Písečná 242, Josefem Lyskem, bytem Písečná 138, Drahomírou Lyskovou, bytem
Písečná 20 a Martinem Roženkem, bytem Písečná 228

ZŠ a MŠ Písečná
K tomuto bodu starosta uvedl, že ředitelka ZŠ a MŠ Písečná žádá o souhlas s vyřazením
majetku v hodnotě nad 3 tisíce korun. Žádost o vyřazení botníku je součástí materiálů. Starosta
navrhuje schválit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu
starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku dle předloženého návrhu MŠ a ZŠ
Písečná čj. 404/2017

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Žaneta Poloková

…………………………….

Mgr. Eva Lysková

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

