
Zápis č. 27 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 12. 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 vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Informace o průběhu realizace projektu Splašková kanalizace Písečná – otevírání 

obálek, seznam předložených nabídek, schválení SOD zpracování PD domovních 

přípojek 

2. Projednání pravidel Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství 

3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad – projednání změny vyhlášky 

v osobách osvobozených od poplatku 

4. Informace o dotačních titulech – předložení žádostí na výstavbu prodloužení 

vodovodního řádu, místo pasivního odpočinku (přístřešek na dětském hřišti), sportovně 

relaxační park 

5. Smlouva o geografickém informačním systému Digis Ostrava, a.s. 

6. Rekonstrukce zvonícího systému – kaplička sv. Izidora 

7. Rozpočtové opatření 

8. Různé 

9. 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. Sikora a Mgr. Lysková. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

Sikora a Mgr. Lysková. 



Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: p. Poloková 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: p. Poloková a Ing. Byrtusová.  

 

 

 

Plnění usnesení č. 26 z jednání zastupitelstva ze dne 13. 11. 2017 

 

K bodu 1. schválilo: 
26/1.5 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 – dnes je 

na jednání předložena smlouva o dílo 

26/1.6 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 – na této žádosti se pracuje, termín uzávěrky pro 

odevzdání je 15. 1. 2018 

26/1.7 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 – žádost byla odevzdána na MŠMT v termínu 

26/1.8 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 

26/1.9 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 

– smlouva byla zaslána k podpisu 

26/1.10 rozpočtové opatření č. 6 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

26/1.11 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 – Okresnímu soudu byla zaslána písemná odpověď 

26/1.12 vyřazení majetku příspěvkové organizace dle předloženého návrhu – ředitelce ZŠ 



byla předána písemná informace 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 
26/2.1 informace o vyhlášení veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a 

Chodník a inženýrské sítě Písečná -  

26/2.2 studii Prověření funkce stávajícího systému zásobování pitnou vodou v obci Písečná 

26/2.3 návrh výsadby zeleně ve Sportovně-relaxačním parku Výletiště 

26/2.4 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 

26/2.5 žádost o podporu projektu obnovy Faunaparku ve Frýdku-Místku 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 26 ze dne 13. 11. 2017. 

 

 

 

Informace o průběhu realizace projektu Splašková kanalizace Písečná – otevírání obálek, 

seznam předložených nabídek, schválení SOD zpracování PD domovních přípojek 
K tomuto bodu starosta uvedl, že v materiálech pro dnešní jednání byly nahrány protokoly 

z otevírání obálek.  

Sešlo se celkem 12 nabídek, z níž nejvýhodnější předložila firma MOBIKO plus z Valašského 

Meziříčí. V této chvíli byly agenturou HRAT zaslány rozpočty stavby ke kontrole projektantům 

splaškové kanalizace ke kontrole. Po získání vyjádření od projektantů bude firma vyzvána ještě 

k doložení veškerých dalších podkladů, které zatím dokládala jen čestným prohlášením. Poté 

zasedne hodnotící komise, která rozhodne o výběru firmy MOBIKO plus a smlouva o dílo bude 

předložena ke schválení na jednání zastupitelstva v lednu 2018. Dále probíhala diskuse k plánu 

investic obce. Mgr. Cienciala vznesl připomínku, že by se zastupitelstvo mělo dohodnout na 

jaký úvěrový rámec je obec schopna přistoupit. Starosta uvedl, že již má cenovou nabídku na 

výběr poskytovatele úvěru. Další cenovou nabídku předloží společnost HRAT. Obě tyto 

nabídky budou projednány na jednání zastupitelstva obce v příštím roce. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, navrhuje starosta vzít tento bod jednání na vědomí. Přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  

Další částí tohoto bodu byla smlouva o dílo se společností Medium Projekt na zpracování PD 

pro vydání územních souhlasů. S jejich cenovou nabídkou, ze které tato smlouva o dílo vychází, 

byli zastupitelé seznámeni na minulém jednání. K této části probíhala diskuse, ze které nevzešly 

žádné připomínky. Starosta tedy navrhuje schválit tuto smlouvu o dílo.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na 

projekt „Splašková kanalizace Písečná  - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ 

  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o dílo se společností MEDIUM projekt 

v.o.s. se sídlem Pernerova 168, 531 54 

  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Projednání pravidel Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou pravidla MESOH – 

motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství, včetně příloh. Dále uvedl, že 

zastupitelům také zaslal video návod, jak je možné rozdělit odměny získané za eko body. 

Nastavení ekobodů je složité a starosta jej chce opět projednat se zástupcem společnosti 

mojeodpadky.cz  

Občané Písečné mají možnost postupně se do tohoto systému odpadového hospodářství 

zapojovat. Hodnotící období je vždy do října do září následujícího roku. První hodnotící období 

v Písečné tedy bude kratší. Starosta také sdělil, že systém se pomalu rozjíždí. V průběhu příštího 

týdne budou občanům distribuovány kódy na pytle se separovaným odpadem. Obec také v obci 

přidala 2 kontejnery na sklo. Umístěny jsou v Žihle u večerky a v části Lazy u Lesního závodu.  

K tomuto bodu dále probíhal diskuse týkající se třídění odpadů. K pravidlům MSEOH nebyly 

vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se tedy k jejich schválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro 

odpadové hospodářství v obci Písečná č. 1/2017. 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je nutno schválit novou OZV, jelikož došlo ke změně 

v čl. 6 – osvobození a úlevy, kdy byl v bodě 1 vypuštěn bod c). Dále dochází ke změně 

v přepočtu poplatku dle skutečných nákladů. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se k hlasování o schválení této OZV.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2017, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 

 

 

 



Informace o dotačních titulech 
K tomuto starosta uvedl, že tento bod jedná o vyhlášených dotačních výzvách z Ministerstva 

pro místní rozvoj a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Na krajském úřadě Moravskoslezského kraje jsou vyhlášeny 2 výzvy. Jednak program na 

podporu drobných vodohospodářských akcí, mj. i na rozšiřování vodovodních řadů. Zde by rád 

starosta zaslal žádost o dotaci na prodloužení vodovodního řádu, které realizujeme v rámci 

kanalizace. Dotace ve výši 75 % je na realizaci včetně projektu.  

Další dotační titul vyhlášen Moravskoslezským krajem je Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje, kde je možné získat dotaci 60 %, až 400 tisíc Kč např. na veřejné 

osvětlení nebo zpevněné plochy sportovně relaxačního parku.  

Z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podpory obnovy rozvoje venkova, kde nyní bylo 

zažádáno i o dotaci na HZ, by bylo možno také získat dotaci na část výstavby relaxačního parku. 

Výše dotace je 70 %, max. však 400 tisíc. Pokud by se jednalo o projekt, který je zahájen na 

základě stavebního povolení, je nutné zaslat k žádosti o dotaci i toto stavební povolení.  

Dle starosty se jedná o drobnější projekty, které by neměly mít na obecní rozpočet zásadní 

dopad. Navrhuje vzít tyto dotační tituly 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 bere na vědomí informace o vyhlášených dotačních výzvách 

MMR a KÚ MSK. 

 

 

 

Smlouva o geografickém informačním systému Digis Ostrava 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že tento program je hodně využíván a výstupy z něj jsou 

důležité k práci. Je to jeden z nejpoužívanějších programů. Cenový návrh je součástí smlouvy, 

kdy tentokráte bylo vypuštěno vložení ortofotomapy 2018. Starosta navrhuje schválit tuto 

smlouvu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na tvorbu geografického 

informačního systému obce Písečná pro rok 2018 s firmou DIGIS, s.r.o. se sídlem Výstavní 

292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

 

 

 

Rekonstrukce zvonícího systému – kaplička sv. Isidora 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že rekonstrukce zvonícího systému již byla projednávána 

na jednom z minulých jednání. Starosta měl obstarat druhou cenovou nabídku k porovnání. 

Oslovil firmu z Brodku u Prostějova, ta však ani po výzvách a urgencích nepřijela a cenovou 

nabídku nepodala. Firma IMPULS-B z Ostravy tedy bude potvrzena jako nejvhodnější. Bude 

ale oslovena, zda její cenová nabídka je stále aktuální nebo dojde k nějakému navýšení. Dle 



starosty kaplička Sv. Isidora je významnou stavbou, která vytváří obecní kolorit a bylo by 

vhodné celou ji opravit a zrekonstruovat. Navrhuje schválit rekonstrukci zvonícího systému. Po 

předložení aktualizované nabídky pak schválit smlouvu o dílo. Nebyly vzneseny žádné dotazy, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rekonstrukci zvonícího systému kapličky sv. Isidora 

v Písečné. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 7 

Starosta uvedl, že úpravy v příjmech a výdajích byly upraveny dle vývoje rozpočtu podle 

skutečnosti. Komentář k rozpočtovému opatření je součástí materiálů. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani 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. 7 

 

 

 

Způsob odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v rámci nových pravidel musí být i v rámci usnesení, 

které bude zveřejněno i na úřední desce, uvést jaké částky jsou neuvolněným členům 

zastupitelům schvalovány. Dle zveřejněného návrhu je stanovena částka pro místostarostu, pro 

předsedu výboru a pro člena výboru, s tím, že bude poskytnuta za funkci, za kterou náleží 

nejvyšší odměna. Odměna starosty je daná zákonem, dochází také k jejímu navýšení. Co se týče 

odměny za funkci místostarosty, navýšení koresponduje s procentuálním navýšením a vychází 

ze základu, který byl místostarostovi poskytován do 31. 12. 2017. Dále starosta předložil 

tabulku s odměnami pro ostatní členy zastupitelstva, a to výši odměny při sčítání funkcí nebo 

odměny pouze za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna. Starosta vyzval zastupitele, aby se 

k tomuto dále vyjádřili. Probíhala diskuse, během níž vyplynulo, že zastupitelé jsou pro 

odměňování pouze za funkci s nejvyšší odměnou. Bez dalších dotazů, přistoupilo se k hlasování 

o schválení. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce 

odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta 15 263,- Kč; předseda výboru 2 



757,- Kč; člen výboru 2 298,- Kč. Odměna bude poskytována za funkci, za kterou náleží 

nejvyšší odměna a nebude poskytována za souběh funkcí. Odměna bude poskytována od 

1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva 

obce, bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v 

obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že návrh byl vyvěšen 1. 12. 2017, musí být zveřejněn 15 

dnů před jednáním zastupitelstva obce. Žádné připomínky z řad občanů nebyly podány. Ko-

mentář k rozpočtu na rok 2018 je součástí matriálů. 

Starosta uvedl, že co se týče daňových příjmů, pracuje obec s tabulkou, která je zveřejněná na 

svazu měst a obcí. Tato tabulka umožňuje pro každou obec individuálně vypočítat redigované 

příjmy na příští rok podle vývoje hospodářství. Tyto částky jsou do návrhu rozpočtu poníženy. 

Dále starosta komentoval příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2018. Jelikož došlo k navýšení po-

ložek u výdajů, a to u položek provozní příspěvek ZŠ a MŠ Písečná, Výletiště, Obecní úřad a 

SDH Písečná, bude tabulka přepracována a opět nahrána do matriálů.  

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení rozpočtu na rok 2018.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočet obce Písečná na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce:    Bc. David Ćmiel  ……………………………. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Žaneta Poloková    ……………………………. 

 

   

Ing. Marie Byrtusová      ……………………………. 

 

  

Zapisovatelka zápisu:   Petra Rathouská   …………………………… 


