Zápis č. 26
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 13. 11. 2017
Účast:
-přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Ing. Marie Byrtusová se nedostavila
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 vyhotovením zápisu.
Schválení programu jednání
1. Informace o průběhu realizace projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a
Chodník a inženýrské sítě Písečná
2. Zpracování žádosti o dotaci na výstavbu chodníku v nové výzvě Státního fondu
dopravní infrastruktury
3. Projekt Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná, informace o nové vyhlášené výzvě
MŠMT – zpracování žádosti o dotaci, cenové nabídky, návrh smlouvy o dílo
4. Zpracování projektové dokumentace domovních kanalizačních přípojek – projednání
cenových nabídek, návrh smlouvy o dílo
5. Smlouva o smlouvě budoucí darovací Moravskoslezský kraj – stavba Chodník a
inženýrské sítě Písečná
6. Prověření systému zásobování pitnou vodou Voding Hranice – projednání závěrů
doporučení
7. Návrh výsadby zeleně v rámci projektu Sportovně-relaxačního parku Výletiště
8. Rozpočtové opatření
9. Různé
10. 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, p. Poloková, 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, p.
Poloková a Mgr. Cienciala.

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Mgr. Lysková. 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: Ing. Sikora a Mgr. Lysková

Plnění usnesení č. 25 z jednání zastupitelstva ze dne 2. 10. 2017
K bodu 1. schválilo:
25/1.5
Zadávací podmínky a obchodní podmínky veřejné zakázky Splaškové kanalizace
Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná s navrženým doplněním –
zakázka je vyhlášena od 9. 11. 2017, jsou v ní zachyceny všechny připomínky
z minulého jednání ZO, 11. 12. 2017 by mělo dojít k otevírání obálek.
25/1.6
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 – není určen termín schůzky hodnotící komise, vše závisí
na průběhu výběrového řízení
25/1.7
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 - k výstavbě hřiště došlo, u trampolín zbývá doplnit
dopadovou plochu z pryžových desek
25/1.8
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
25/1.9
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 – Ing. Šňupárek zaslal rozpočet stavby, dnes na jednání k seznámení
25/1.10 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

25/1.11

25/1.12
25/1.13

25/1.14
25/1.15
25/1.16

25/1.17

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 – usnesení bylo zasláno na tvůrce Místních akčních plánů
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 – systém se
pomalu rozbíhá, 29. 11. 2017 proběhne veřejná schůze s občany a zástupci
společnosti Nehlsen a mojeodpadky.cz
Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská
392, 739 61 Třinec – Staré Město – souvisí se zaváděním ISNO
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. –
částka odeslána na účet sbírky
rozpočtové opatření č. 5 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením
roční záznamy do kroniky obce Písečná za období 2012 – 2014 – informace předána
kronikáři, mělo by dojít k vydání kroniky v písemné podobě
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 – smlouva
se začíná podepisovat
vyřazení majetku dle předloženého návrhu MŠ a ZŠ Písečná čj. 404/2017 – škola
dostala písemnou odpověď

K bodu 2. vzalo na vědomí:
25/2.1
plán financování investičních akcí obce Písečná – v souvislosti s dnešním bodem
programu jednání bude opět projednáno
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 25 ze dne 2. 10. 2017.

Informace o průběhu realizace projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a
Chodník a inženýrské sítě Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že výběrové řízení bylo vyhlášeno 9. 11. 2017 na profilu
zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek končí 11. 12. 2017, kdy
by mělo také dojít k otevírání obálek s cenovými nabídkami. K hodnocení nabídek dojde
následně ustanovenou hodnotící komisí. Stavební povolení pro stavbu Chodník a inženýrské
sítě Písečná a pro stavbu SO 302 Úprava a ochrana vodovodu byla vydána a v těchto dnech lze
očekávat nabytí právní moci těchto rozhodnutí. Dále uvedl, že v minulém týdnu byla vyhlášena

výzva Státním fondem dopravní infrastruktury na zvyšování bezpečnosti v dopravě, ze které je
plánováno spolufinancovat část chodníku. Starosta navrhuje vzít tento bod na vědomí. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o vyhlášení veřejné zakázky
Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zpracování projektové dokumentace domovních kanalizačních přípojek – projednání
cenových nabídek, návrh smlouvy o dílo
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou 2 cenové nabídky na
zpracování projektové dokumentace domovních kanalizačních přípojek v rozsahu pro vyřízení
územního rozhodnutí. Z MěÚ Jablunkov měl starosta dobré reference o p. Podolewské a proto
ji oslovil k podání cenové nabídky. Její cena činí 6 900,- Kč za přípojku k jednomu rodinnému
domu. Druhou nabídku zaslala firma medium Projekt, jejichž cena za jednu přípojku činí
3 872,- Kč. Dle starosty je nabídky firma Medium projekt lepší nejen z důvodu daleko nižší
ceny, ale také proto, že tato firma už v obci zpracovávala projektovou dokumentaci k hlavnímu
kanalizačnímu řádu. Návrh smlouvy o dílo není zatím součástí materiálů. S ohledem na
povětrností podmínky by projekční práce měly začít v březnu příštího roku. Ing. Sikora se
dotazoval, zda se smlouva bude schvalovat, aniž by bylo jasné, jak dopadne výběrové řízení na
kanalizaci. Starosta odpověděl, že smlouva bude koncipována tak, že nabude platnosti až
v době, kdy bude podepsána smlouva o dílo na stavbu hlavního kanalizačního řádu.
Dále starosta uvedl, že informace o délce domovních přípojek zpracovával místostarosta
pomocí geografického informačního systému. Předpokládá se, že se budou projektovat
domovní přípojky v délce cca 1900 m. Byly také zjišťovány způsoby podporování občanů při
výstavbě domovních přípojek v okolních obcích, kde se výše dotace pohybovala v rozmezí
250 – 300,- Kč za běžný metr. S ohledem na finanční možnosti obce navrhuje poskytnout
občanům Písečné dotaci v částce 250,- Kč za běžný metr. Celkové odhadované náklady
domovní přípojky jsou odhadovány na 800 - 1000,- Kč za běžný metr. V souvislosti s tímto byl
přepracován i investiční plán obce a byla snížena nákladová položka. Dále starosta dodal, že
pokud občan bude souhlasit s projektem kanalizační přípojky svého rodinného domu, měl by
se obci zavázat smlouvou s smlouvě budoucí o napojení na kanalizaci. Znění této smlouvy by
mohlo být připraveno na některém z dalších jednání zastupitelstva. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení pořadí cenových nabídek.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí cenových nabídek na zpracování PD pro
vydání územního souhlasu domovních přípojek: 1. MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova
168, 531 54 Pardubice, IČ 64790584; 2. Karin Podolewska, Bystřice nad Olší 1039/5, 739
95, IČ 73150576 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo se společností
MEDIUM projekt, v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice, IČ 64790584.

Zpracování žádosti o dotaci v nové výzvě Státního fondu dopravní infrastruktury
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k projednání je předložena cenová nabídka a návrh
smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na výstavbu chodníku podle projektové
dokumentace Chodník a inženýrské sítě Písečná. Dotační výzva ze SFDI byla vyhlášena cca
před 10 dny. V této souvislosti oslovil starosta pouze firmu HRAT, jelikož projekt úzce souvisí
s projektem splaškové kanalizace jak realizačně, tak i dotačně, popř. fakturace a administrace
obou dotací. Starosta doporučuje schválit smlouvu s firmou HRAT. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření smlouvy o dílo na Zpracování žádosti o
dotaci ze SFDI, program zaměřený na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo
opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace pro rok 2018 na stavbu „Chodník a inženýrské sítě Písečná“ se společností
HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352.

Projekt Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná, informace o nové vyhlášené výzvě
MŠMT – zpracování žádosti o dotaci, cenové nabídky, návrhu smlouvy o dílo
Starosta sdělil, že jsou předloženy informace o nové výzvě vyhlášené Ministerstvem školství.
Tato výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci základních a mateřských škol s 1. stupněm
vzdělávání. Z výzvy, která je součástí materiálů, by bylo možno financovat projekt Přístavba a
rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná. Stavební povolení je po několika prodlouženích stále
v platnosti. Výše dotace jsou až 70% z uznatelných nákladů. Projekt je nutno zrealizovat do
30. 8. 2019. Ke zpracování žádosti o dotaci byly osloveny dvě firmy, Profaktum a HRAT,
jejichž cenové nabídky jsou součástí materiálů. Starosta navrhuje schválit smlouvu o dílo se
společností HRAT, jelikož při hodnocení parametru ceny za zpracování žádosti vychází jejich
nabídka levněji. Není zde zahrnuta administrace díla, jelikož není jasné, zda nebude žádost o
dotaci zamítnuta vzhledem k poměrně nízké alokaci. Tento projekt byl doplněn v plánu investic
obce, který starosta následně stručně okomentoval. K tomuto bodu jednání nebyly vzneseny
žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení pořadí předložených nabídek a
následně smlouvy o dílo se společností HRAT.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a
základních škol na projekt „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ se závazkem
spolufinancování investiční akce v minimální 30% výši povinné spoluúčasti z celkových
způsobilých výdajů akce.

Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí předložených cenových nabídek na
zpracování žádosti o dotaci ve výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k
předložení žádosti o dotaci v letech 2018 a 2019 v rámci programu 133 310 Rozvoj
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými
celky na projekt „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. HRAT, s.r.o., Družstevní
294, 739 61 Třinec, IČ 64087352; 2. ProFaktum, s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český
Těšín, IČ 28568087 a schválilo Smlouvu o dílo na Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
z MŠMT, Program 133 310 Rozvoj Výukových kapacit mateřských a základních škol
„Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná se společností HRAT, s.r.o., Družstevní 294,
739 61 Třinec, IČ 64087352.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací
K tomuto bodu starosta uvedl, že smlouva je uzavírána mezi obcí Písečná a Správou silnic
Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj se zavazuje darováním pozemků pod
budoucím chodníkem. Zároveň touto smlouvou umožňuje vstup na tyto pozemky a výstavbu
budoucích chodníků. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
FM/16/i/2017/Ch s Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692.

Prověření systému zásobování s pitnou vodou
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že celá studie firmy Voding hranice je součástí
materiálů. Odhady cen na jednotlivá rozšíření vodovodního řádu pracují s náklady cca
21,64 mil. Kč. Dle starosty největší návaznost na budoucí investiční akce má propojení
vodovodních řadů od základní školy směr konečná a vodovodní řád u p. Szotkowského
Libora. V tomto místě se nachází pozemky určené k zástavbě, ovšem tato větev vodovodu
má špatné tlakové podmínky. Dle starosty by bylo vhodné tento projekt spojit se stavbou
chodníku. Je potřeba se správou silnic tento projekt projednat, aby bylo jasné, kdo bude
provádět jednotlivé projekční práce.
Další části rozšíření vodovodních řádů se týkají území, kde je naplánována výstavba rodinných
domů, ale napojení v dané lokalitě je složité. Jako příklad uvedl starosta lokalitu u p. Žanety
Polokové. Dále starosta informoval, že zdroje pitné vody jsou dostatečné ve vazbě na

skutečnost, že oblast jablunkovska byla posílena propojením s ostravskými vodovody.
Tento bod byl pouze informativní, starosta navrhuje vzít jej pouze na vědomí. Nebyly vzneseny
žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí studii Prověření funkce stávajícího systému
zásobování pitnou vodou v obci Písečná.

Návrh výsadby zeleně v rámci projektu Sportovně-relaxačního parku Výletiště
Starosta uvedl, že jde o část týkající se výsadby zeleně popřípadě nějakých relaxačních prvků.
Součástí materiálů jsou rozpočty v celkových nákladech cca 500 tis. Kč. Dále starosta uvedl,
že financování založení parku by se dalo částečně investovat z Programu rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje. Tento bod je pouze informativní, starosta navrhuje vzít pouze na
vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí návrh výsadby zeleně ve Sportovněrelaxačním parku Výletiště.

Hasičská zbrojnice
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
který je však dáván jen na vědomí. Schválen byl již z titulu rozhodnutí starosty.
Součástí materiálů je soupis víceprací od společnosti BASTA, kdy vícepráce se týkají schodiště
a kuchyňky. V původních rozpočtech nebyla komplexní obnova omítek ve všech místnostech.
Jelikož se elektroinstalace prováděla ve všech místnostech a v kuchyňce navíc ještě rozvody
vody a odpadů, došlo tak k výrazným zásahům do stěn a lokální opravy by nebyly dostačující,
proto došlo k celkové obnově omítek. Ceny jsou použité stejné, jako byly v původním návrhu
rozpočtu. Starosta uvedl, že práce se společností BASTA byla velmi složitá, jejich práce byla
provedena nekvalitně a podrobněji se ke spolupráci vyjádřil. Dále uvedl, že v rámci stavby
nebylo řešeno obložení schodiště. Členové SDH obložení udělají na dohodu o provedení práce,
cena vč. materiálu cca 12 tisíc Kč. Co se týče vybavení HZ, v návrhu rozpočtu je částka 100
tisíc Kč. Cenovou nabídku včetně vizualizace předložil p. Jan Byrtus. Nebyly vzneseny
připomínky, přistoupilo se k hlasování.

Výsledek hlasování
PRO:
5 (Sikora, Lysková, Poloková, Kantor, Ćmiel)
PROTI:
0

ZDRŽELO SE:

1 (Cienciala)

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6.
2017 s firmou Basta stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka,
IČ 03748901.
Rozpočtové opatření č. 6
K tomuto starosta uvedl, že součástí materiálů je čerpání rozpočtu včetně komentáře. Závěrečná
úprava rozpočtu bude předložena na dalším jednání zastupitelstva obce. Současně by měl být
předložen návrh nového rozpočtu na rok 2018. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 6.

Výstavba MŠ a OÚ
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že do materiálu k jednání byl dnes nahrán rozpočet pro
samostatnou stavbu obecního úřadu. Rozpočet obsahuje nejen samostatnou budovu, ale i řešení
dešťové a splaškové kanalizace. Vše je navrženo tak, aby se v budoucnu případně mohlo
dostavět původně plánované oddělení mateřské školy. Ing. Sikora se dotázal, zda by bylo nutné
stavět další oddělení MŠ, když v případě přístavby ZŠ by došlo ke zvýšení kapacity ve školce.
Starosta odpověděl, že přístavbou školy by došlo k navýšení kapacity pouze o 9 dětí, výstavba
nového oddělení MŠ je otázkou dalšího demografického vývoje obce.
Tento bod byl pouze informativní, bez usnesení.
Moravskoslezský kraj Ostrava – MA 21
Informace o dotačních titulech pro obce, které jsou aktivní v oblasti Místní agendy 21. Toto se
týká i Písečné, dle starosty je možné čerpání drobných dotací, např. na Den Země v Písečné.
Žádost o finanční dar – Spolek pro Faunapark
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že obec obdržela žádost o finanční dar od Spolku pro
Faunapark z Frýdku–Místku. Dle starosty toto není zařízení s velkým regionálním přesahem,
aby mělo být podporováno z malých obcí jablunkovska, proto navrhuje vzít tuto žádost pouze
na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost o podporu projektu obnovy
Faunaparku ve Frýdku-Místku.

Volba přísedících u okresního soudu ve Frýdku-Místku
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v měsíci březnu 2018 uplyne čtyřleté funkční období
přísedícím Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Tuto funkci vykonávaly Mgr. Hana Kantorová
a p. Alžběta Kurková. Jelikož mají i nadále o tuto funkci zájem, navrhuje starosta schválit je
opět přísedícími u OS F-M. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o
návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení Mgr. Hany Kantorové, bytem Písečná 173 a
p. Alžběty Kurkové, bytem Písečná 144 za přísedící u Okresního soudu ve Frýdku-Místku
pro volební období 2018 – 2022.

Žádost o navýšení počtu popelnic
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že navýšení počtu popelnic vždy schvalovalo
zastupitelstvo obce. Dle pracovníka odboru dozoru Ministerstva vnitra nelze mít v obecně
závazné vyhlášce podmínky pro počet popelových nádob na jeden rodinný dům. Starosta
navrhuje, aby navýšení počtu popelnic nebylo příště záležitostí pro jednání zastupitelstva, ale
ke schválení bude docházet v rámci obecního úřadu pravomocí starosty.
K tomuto bodu nebylo vzato žádné usnesení.

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 radiomagnetofonu je součástí
materiálů. Starosta navrhuje schválit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se
k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace dle
předloženého návrhu.

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Zapisovatelka zápisu:

Mgr. Eva Lysková

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

