
Zápis č. 2 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 11. 2018 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- Hosté – Byrtus Stanislav, Ćmiel Miroslav 

 

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 investičních projektů a jejich financování 

2. Aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje obce – diskuse nad rozvojovými záměry 

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ČEZ, přípojka NN Gruner 

Trade, penzion Pinkas 

4. Směnná smlouva mezi obcí Písečná a vlastníky pozemků Janem a Danuší Mitręgovými 

5. Dětský klub při ZŠ a MŠ Písečná – spolufinancování z rozpočtu obce 

6. Rozpočtové opatření č. 7 

7. Různé 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

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, Mgr. Cienciala 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, Mgr. 

Cienciala a Ing. Sikora.  

 

 

 



Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus a p. Benek. 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. Byrtus a p. Benek. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 36 z jednání zastupitelstva ze dne 22. 9. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
36/1.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 2. 2018 „Splašková kanalizace 

Písečná – I. etapa“ se společností MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, 

757 01 Valašské Meziříčí – dle tohoto dodatku firma pracuje, jednalo se o změnu 

technologie v některých úsecích kanalizace 

36/1.6 Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka ke stavbě „Obecní úřad 

a Mateřská škola Písečná – 1. etapa“ s Miroslavem Slezákem, se sídlem Nad 

Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek – dle této smlouvy pan Slezák vykonává 

TDS 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 36 ze dne 22. 9. 2018 

 

 

 

Plnění usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31. 10. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
1/1.5 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce 

starosty  

 bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

1/1.6 zvolení starosty obce Písečná Bc. Davida Ćmiela 

1/1.7 zvolení místostarosty obce Písečná Mgr. Pavla Kantora 

1/1.8 zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, výboru pro národnostní menšiny, 

všechny  výbory zřizuje tříčlenné 

1/1.9 zvolení předsedy finančního výboru Mgr. Bogdana Ciencialy 

1/1.10 zvolení předsedy kontrolního výboru Ing. Radka Byrtuse 

1/1.11 zvolení předsedy výboru pro národnostní menšiny Ing. Władyslawa Sikory 

1/1.12 zvolení členů finančního výboru: Tomáše Beneka a Ing. Władyslawa Sikory 

1/1.13 zvolení členů kontrolního výboru: Tomáše Beneka a Ing. Marie Byrtusové 

1/1.14 zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: Ing. Marie Byrtusové a Alžběty 

Kurkové – dnes na jednání bude projednána výš odměny pro p. Kurkovou 



1/1.15 zvolení starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů do funkcí s účinností od 

1. 11. 2018 

- Mgr. Cienciala vznesl námitky proti formulaci usnesení, které není v souladu se 

zákonem o obcích. Starosta zaslal usnesení ke kontrole na odbor dozoru Ministerstva 

vnitra. Pokud došlo k pochybení a bude nutno použít formulaci usnesení jinou, bude 

zřejmě nutné upravit I jednací řád zastupitelstva obce 

1/1.16 stanovení svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměny 

v následujících částkách: 

 - místostarosta 16 985,- Kč 

 - předseda výboru 3 068,- Kč 

 - předseda výboru pro národnostní menšiny Ing. Władyslaw Sikora 2 557,- Kč 

 - člen výboru 2 557,- Kč 

Odměna bude poskytována za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna, s výjimkou 

předsedy výboru pro národnostní menšiny, a nebude poskytována za souběh funkcí. 

Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka za 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce. 

1/1.17 pořadí nabídek veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. 

Zowada Group a.s., Návsí 1002, 739 92 Návsí; 2. Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 

225, 739 61 Třinec; 3. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 

739 61 Třinec 

1/1.18 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

Písečná“ se společností Zowada Group a.s., IČ 05092850, se sídlem Návsí 1002, 739 

92 Návsí – lhůta pro podání nabídek uplynula, smlouva bude dnes odeslána na MŠMT, 

dotace by mohla být na účet obce připsána ještě do konce roku 

1/1.19 pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Výkon technického dozoru stavebníka a 

koordinátora BOZP na stavbě Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. Miroslav 

Slezák, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek; 2. BENEPRO a.s., Tovární 

1707/33, 737 01 Český Těšín 

1/1.20 Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 

stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ s Miroslavem Slezákem, IČ 

47196408, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek – smlouva byla dnes 

podepsána, ve středu bude předáno staveniště a dle této smlouvy bude prováděn TDS 

a výkon koordinátor BOZP 

 

K bodu 2. neschválilo: 

1/2.1 zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Bogdana Ciencialy a Ing. Marie 

Byrtusové  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

dne 31. 10. 2018 

 

 

Informace o průběhu realizovaných investičních akcích 

Během tohoto bodu jednání starosta informoval zastupitele o průběhu realizace jednotlivých 

investičních projektů.  



1. Splašková kanalizace Písečná – součástí jsou úvodní strany zjišťovacích protokol, ze kterých 

je zřejmé finanční plnění. Skluz se stavbou je cca 30 dnů, firma však bude stavební práce 

provádět i během plánované zimní přestávky, bude také posílena pracovní síla. Starosta dále 

přiblížil situaci stavby kanalizace. Dále uvedl, že součástí materiálů je nabídka firmy Medium 

projekt na dopracování a prodloužení některých kanalizačních stok. Tyto úseky nebylo možno 

naprojektovat vzhledem k dřívějšímu nesouhlasu majitelů pozemků. Cena za dílo může být 

ještě změněna, vše je nyní v jednání. Změny ve vedení kanalizace dále přiblížil. 

2. Chodník a dešťová kanalizace – na SFDI byla podána nová žádost o dotaci dne 14. 11. 2018, 

výsledky jsou očekávány cca v březnu až dubnu 2019. Průběh a rozsah prováděných prací na 

této stavbě je ovlivněn nutností neprostavět a nefakturovat práce, které by nemohly být do 

dotace zahrnuty. Stavební firma do podkladu chodníku nyní naveze strusku a zhutní ji. Takto 

bude stav chodníku ponechán celou zimu. Pokračovat v pokládání dlažby budou až po 

zveřejnění výsledků žádosti o dotaci.  

3. Obecní úřad – stavba je realizována, stavební firma chce do konce roku dokončit krov včetně 

zastřešení. O poskytnutí dotace zatím nebylo rozhodnuto, jelikož se nesešla výběrová komise 

na SFŽP.  

4. Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná – k podpisu smlouvy o dílo došlo dnes. Probíhá 

komunikace s ministerstvem školství, aby byla celá dotace poskytnuta ještě během roku 2018. 

5. Autobusová zastávka a chodník – stavba byla dokončena, proběhla již také kolaudace. 

Přechod pro chodce musel být zneplatněn, jelikož není zrealizován chodník na protější straně. 

Dotace na tuto stavbu byla již proplacena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je součástí materiálů.  

Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o průběhu realizovaných 

investičních akcích. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Zvon v kapli Sv. Izidora 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že z řad občanů zaznívají připomínky ke zvonění nového 

zvonu v kapli sv. Izidora. V této kapli byl instalován nový zvon o váze 34 kg s automatickým 

zvoněním. Tento zvon je však tišší než zvon dosavadní. Některým občanům Písečné se zvuk a 

také frekvence zvonění nelíbí a obeznámili starostu s tím, že chtějí sepsat petici o navrácení 

původního zvonu do kaple. Starosta oslovil firmu, která zvon připravila a instalovala a 

s problémem je obeznámil. Firma Impuls-B nabídla změnu náklonu zvonění, aby frekvence 

zvonění byla pomalejší. Nabídli také výměnu srdce zvonu, aby byl zvuk silnější, cena je cca 5 

tisíc korun. K tomuto bodu se vyjádřil přítomný pan Stanislav Byrtus, který je velmi rád, že 

v kapli je zvon nový. Dále probíhala mezi přítomnými dlouhá diskuse, ze které vyplynulo, že 

starosta využije nabídku společnosti Impuls-B na úpravu zvonění, jeho záměrem však není další 

velká investice do úprav.  

Po projednání tohoto bodu pan Byrtus i pan Ćmiel opustili jednání.  

 

Bez usnesení. 

 



Aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje obce 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jedná o bod diskusní a seznamovací, jelikož je nově 

složeno zastupitelstvo. Na příštím jednání ZO pak bude závazně projednáno přijetí akčního 

plánu na příští dva roky. Starosta by rád probral předvolební programy obou stran zastoupených 

v zastupitelstvu a dohodl se, které body jsou reálné ke splnění. Dále si připravil plán financování 

investičních akcí a komunitní plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností, 

tj. Jablunkov. Strategie obce je zveřejněna na stránkách obce. Je naplánována na léta 2015-

2020. Dále starosta tuto strategii přiblížil. Během projednávání tohoto bodu se vedla diskuse 

týkající se odpadů, jejich svozu, třídění a systému MESOH. Z této diskuse vyplynulo, že 

k problematice odpadů se zastupitelstvo vrátí na dalším jednání ZO.  

Ing. Sikora se na závěr projednávání tohoto zmínil o kurzu první pomoci. Rád by v obci nějaký 

kurz zorganizoval. Starosta mu k tomuto bodu sdělil, že na takovéto aktivity je možno získat 

dotaci v rámci agendy MA 21. Tento bod byl pouze informativní.  

 

Bez usnesení. 

 

 

 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ČEZ, přípojka NN Gruner 

Trade, penzion Pinkas 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že smlouva k tomuto bodu byla nahrána v materiálech. 

Jedná se o přípojku NN, která povede od kapličky na Lazech směrem k výletišti. Obsluhovat 

by měla penzion Pinkas a firemní sídlo Gruner Trade. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8013636/VB/001 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV -  Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 

 

 

 

Směnná smlouva mezi obcí Písečná a vlastníky pozemků Janem a Danuší Mitręgovými  

Materiály k tomuto bodu připravil Mgr. Kantor. Uvádí, že záměr směny byl již schválen 

zastupitelstvem obce a byl vyvěšen na úřední desce obce. Nyní je zapotřebí schválit smlouvu, 

která je součástí materiálů. Pro nové zastupitele přiblížil lokalitu pozemků a detaily směny. 

Jelikož nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky, starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Směnnou smlouvu s manželi Janem a Danuší 

Mitręgovými, bytem Písečná 179, na směnu pozemků parc. č. 264/65 a parc. č. 264/85. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 



Dětský klub při ZŠ a MŠ Písečná – spolufinancování z rozpočtu obce 

Tento bod byl zpracován místostarostou obce. Ten uvádí, že ZŠ a MŠ Písečná ve spolupráci 

s obcí Písečná získala dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Dětský klub při 

ZŠ a MŠ Písečná. Spolufinancování tohoto klubu schválilo zastupitelstvo již na jednom 

z minulých jednání. Součástí materiálů je rozhodnutí o poskytnutí dotace a tabulka financování 

klubu, ze které vyplývá, že z obecního rozpočtu bude na provoz poskytnuta částka ve výši 

95 331,60 Kč. Klub je určen pro žáky 1. stupně základní školy, kteří mají v obci trvalý pobyt. 

Provozní doba klubu je ve dnech školního vyučování v době od 6.00 do 7,30 hodin a od 15.15 

do 18.30 hodin. Vybavení do klubu je nakoupeno v rámci této dotace. Jednotlivé dny v klubu 

jsou tematicky zaměřeny, což je rodiči i dětmi velmi uvítáno. Během prázdnin bude klub sloužit 

také jako příměstský tábor. Veškerá návštěva v klubu je pro děti zdarma. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, navrhuje starosta vzít tento bod na vědomí.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo spolufinancování realizace projektu s názvem 

Dětský klub - Písečná z rozpočtu obce ve výši 95 331,60 Kč dle finančního plánu 

spolufinancování obce. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 7 

K tomuto bodu starosta uvedl, že přehled příjmů a výdajů včetně komentářů a výkaz FIN byly 

součástí materiálů. Během jednání byla upravena položka v příjmech 4222, kdy dojde 

k navýšení o 1,5 mil. Kč jako dotace z MS kraje na splaškovou kanalizaci. Opravené rozpočtové 

opatření bude opětovně nahráno do matriálů. Starosta navrhuje schválení tohoto rozpočtového 

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

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 7 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Žádost o materiální výpomoc 

Starosta uvedl, že žádost o materiální výpomoc č. j. 490/2018 a situační mapa s nákresem byla 

součástí materiálů. Týká se dvoru v lokalitě jižní část, kdy problémem je natékání dešťové vody 

z polí na soukromé pozemky. Na dotaz Ing. Sikory, zda se byl někdo podívat na místě, starosta 

odpověděl, že on sám si byl stav překontrolovat. V místě je udělaný výmol, který neustále 

zarůstá a musí se obnovovat.  Žadatelé chtějí pořídit 40 m betonových žlabů a drenážní hadici, 

aby stékající vodu mohli odvádět do dešťové kanalizace. Podobné žádosti již byly v minulosti 

řešeny a některým žadatelům bylo přispěno, např. p. Sikora. Mgr. Cienciala k tomuto dodal, že 

v případě pomoci p. Sikorovi se jednalo o odvod vody z obecního pozemku. Starosta dodal, že 

prozatím nemá vyčísleno, kolik by materiál uvedený v žádosti stál. Ing. Sikora dodal, že nyní 



v zimním období již žadatelé určitě nebudou úpravy odvodnění provádět. Tento bod jednání by 

mohl být vzat na vědomí a do příštího jednání by se připravilo nacenění potřebného materiálu. 

Ještě během jednání Mgr. Kantor zjistil cenu jednoho žlabu na internetu, z čehož mohla být 

následně vyčíslena cena cca 10 000,- Kč. Ing. Byrtus navrhuje schválit tedy tuto žádost ihned, 

aby mohly být úpravy provedeny co nejdříve, a to hlavně kvůli následným problémům při 

jarním tání sněhu. Mgr. Cienciala dodává, že by si žadatelé mohli nakoupit materiál a 

zastupitelstvo by pak mohlo rozhodnout o případném proplacení materiálů. Ing. Sikora 

navrhuje nakoupení materiálu u firmy Mobiko plus, mohlo by to být výhodnější a dovoz by byl 

přímo až na místo. Starosta tedy navrhuje schválit poskytnutí materiální pomoci nyní, s tím že 

nebude uvedena konkrétní částka, ale zároveň materiál nepřesáhne cenu 10 tisíc korun. Nebyly 

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

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo žádost o materiální výpomoc při zřízení odvodnění 

při přívalových deštích č. j. 490/2018. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 (Benek, Byrtus, Byrtusová, Ćmiel, Kantor, Sikora) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

 

 

Odměňování člena výboru 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v minulosti již byli členy výboru pro národnostní 

menšiny nečlenové zastupitelstva, odměna jim však vyplácena nebyla. Výjimkou byl p. Lysek, 

který se však zúčastňoval schůzí výboru pro národnostní menšiny. Navrhuje tedy, aby paní 

Kurkové, jako člence výboru pro národnostní menšiny, byla vyplacena odměna jednorázově po 

absolvování kontroly tohoto výboru. Starosta s tímto obeznámí paní Kurkovou osobně.  

 

Bez usnesení.  

 

 

 

Informace starosty: 

 

- Na OÚ byla přijata brigádnice, která vypomáhá s administrativními pracemi. Pracovní 

doba je 5 hodin týdně, odměna je stanovena 80,-Kč/ hod. Jedná se o dohodou o 

provedení práce nikoli pracovní poměr.  

 

- Vánoční strom obci darovala paní Bizoňová ze Žihly. Umístěn bude uvnitř dětského 

hřiště. Dovoz zajistí firma Mobiko plus. O zapojení osvětlení byl požádán Tomáš Benek.  

 

- Starosta poděkoval zastupitelům za účast a pomoc na akci Písečanský kobzol. 

 

- Termín dalšího jednání zastupitelstva obce byl stanoven na 17. 12. 2018 

 

- Obecní Mikuláš se koná 5. 12. 2018, sraz dobrovolníků na pomoc při přípravě a 

vydávání občerstvení je v 15 hodin na výletišti 

 

- Mgr. Kantor poděkoval za účast a pomoc při slavnostním vysazování stromu svobody 



u příležitosti stého výročí vzniku republiky. K tomuto starosta dodal, že výsadba zeleně 

v areálu výletiště ještě není u konce. Jedná se však o finančně nákladný projekt, na nějž 

bude hledat možné dotační tituly. 

 

- Ing. Byrtus uvedl, že v příštím roce bude výročí ukončení 2. světové války. Dotázal se, 

zda je uvažováno o nějaké besedě na toto téma. Pokud by byl zájem, mohl by takovouto 

besedu zorganizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Byrtus Radek     ……………………………. 

 

 

  

Benek Tomáš     ……………………………. 

 

   

 

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


