
Zápis č. 28 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 15. 1. 2018 

 

Účast: 

-přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Mgr. Kantor pro nemoc omluven 

 

Hosté – Milan Sabol, kronikář 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. Projednání výsledků veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník 

a inženýrské sítě Písečná 

2. Schválení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

a Chodník a inženýrské sítě Písečná 

3. Zapojení obce Písečná do společného výběrového řízení Sdružení obcí Jablunkovska na 

služby v oblasti likvidace odpadů 

4. Různé 

5. 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, Ing. 

Byrtusová. 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 Ing. Byrtusová.  

 

 

 

 



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

 

 

Plnění usnesení č. 27 z jednání zastupitelstva ze dne 18. 12. 2017 

 

K bodu 1. schválilo: 
27/1.5 smlouvu o dílo se společností MEDIUM projekt v.o.s. se sídlem Pernerova 168, 

531 54 Pardubice, na zpracování projektové dokumentace pro vydání územních 

souhlasů - domovní kanalizační přípojky včetně výkonu inženýrské činnosti – obec 

podepsanou smlouvu zaslala na Medium projekt, starosta je v této záležitosti 

v kontaktu s p. Novakem 

27/1.6 pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství v obci 

Písečná č. 1/2017 – systém nakládání se zavádí, jeho administrace je složitá a 

časově náročná 

27/1.7 obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2017, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů – OZV byla vyvěšena na úřední desce, platí od 1. 1. 2018 

27/1.8  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 – smlouva byla podepsána oběma stranami 

27/1.9  rekonstrukci zvonícího systému kapličky sv. Isidora v Písečné – starosta vyzval 

firmu k zaslání opětovné nabídky, prozatím nebyla žádná odezva ze strany firmy 

27/1.10  rozpočtové opatření č. 7 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

27/1.11  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 – systém odměňování naběhne 

od 1. 1. 2018  

27/1.12  rozpočet obce Písečná na rok 2018 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtem 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 
27/2.1  informace o průběhu výběrového řízení na projekt „Splašková kanalizace Písečná  

- I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“  - dnes předloženo na jednání 

27/2.2 informace o vyhlášených dotačních výzvách MMR a KÚ MSK – do 19. 1.  2018 

bude starostou předložena žádost o dotaci na prodloužení vodovodního řádu 

 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 27 ze dne 18. 12. 2017 

 

 

 

Projednání výsledků veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník 

a inženýrské sítě Písečná a schválení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky Splašková 

kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k projednání je předložena písemná zpráva z hodnotící 

komise ze dne 12. 1. 2018, která obsahuje pořadí uchazečů veřejné zakázky Splašková 

kanalizace Písečná – I. etapa a chodník a inženýrské sítě. Na tuto zakázku bylo podáno celkem 

12 nabídek, nejvýhodnější nabídku podala společnost MOBIKO plus a.s. z Valašského 

Meziříčí. Společnost předložila všechny požadované podklady a splnila veškeré požadavky 

vyplývající z výběrového řízení. Dále starosta dodal, že součástí materiálů byla také písemná 

zpráva o vyhodnocení splnění požadavků na nejvýhodnější nabídku. Dnes na jednání by mělo 

být schváleno pořadí uchazečů a po jeho zveřejnění bude běžet zákonná 15 - ti denní lhůta pro 

podání námitek proti rozhodnutí. Pokud nebude vznesena žádná námitka, může být s vybraným 

uchazečem uzavřena smlouva o dílo. Součástí materiálů je také smlouva o dílo na realizaci 

zakázky Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě. Smlouva nabývá účinnosti 

pouze v případě, že bude přidělena dotace. Dnes tedy dojde ke schválení pořadí nabídek 

uchazečů a schválení smlouvy o dílo se společností MOBIKO plus. 

Dále starosta uvedl, že ve věci financování realizace díla a zjištění bankovního úvěru 

doporučuje vyčkat do poloviny letošního roku, kdy budou k dispozici rozhodnutí v dotačních 

titulech SFŽP k dotaci na chodník, rozhodnutí o dotaci z MŠMT na přístavbu a rekonstrukci ZŠ 

a MŠ Písečná a rozhodnutí o dotaci v MAS Jablunkovsko na stavbu autobusové zastávky a 

zálivu. Dále bude podána žádost o dotaci na stavbu budovy obecního úřadu, jejíž vyhodnocení 

je předpokládáno na červen až červenec letošního roku. V současnosti rozpočtová rezerva 

umožňuje financování stavby kanalizace a chodníku bez nutnosti čerpání úvěru. Dále probíhala 

diskuse k možnostem financování plánovaných investičních staveb. Během diskuse nebyl 

vzneseny žádné připomínky. Přistoupilo se k hlasování o schválení výsledů výběrového řízení 

a smlouvy na realizaci zakázky.  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo  

a) výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

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

komisí pro hodnocení a posouzení nabídek 

b) firmu MOBIKO plus a.s., se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:   

26788675 jako dodavatele staveb „Splašková kanalizace - I. etapa“ a „Chodník a 

inženýrské sítě Písečná“ 

c) pověření starosty obce Bc. Davida Ćmiela k uzavření Smlouvy o dílo na stavby 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 



Zapojení obce Písečná do společného výběrového řízení Sdružení obcí Jablunkovska na 

služby v oblasti likvidace odpadů 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předložen návrh, aby se obec Písečná zapojila ke 

společné zakázce na služby v likvidaci odpadů, kterou bude za všechny obce organizovat 

Sdružení obcí Jablunkovska. Obec má smlouvu o likvidaci odpadů se společností Nehlsen 

Třinec. Uzavřena byla v roce 2009 a bylo uzavřeno celkem 9 dodatků k této smlouvě. Z pohledu 

zákona o zadávání veřejných zakázek je nutné vyhlásit nové výběrové řízení. Dle starosty je 

plošně vyhlášené výběrové řízení vhodnější, jelikož je dosahováno nižších cen. V současné 

době probíhá analýza a dochází ke sběru dat ze všech obcí SOJ. K tomuto tématu probíhala 

diskuse. Ing. Sikora zdůraznil, že důležitou podmínkou při výběru nové firmy na svoz odpadů 

by měla být dostupnost sběrného dvoru. Na dotaz Ing. Byrtusové, zda musí sdružení obcí 

respektovat požadavky Písečné, starosta odpověděl, že je nutno respektovat podmínky všech 

zúčastněných obcí. Starosta doporučuje schválit zapojení obce Písečná do společného 

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

starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení obce do výběrového řízení na služby 

v oblasti odpadového hospodářství v rámci společné zakázky vyhlašované Sdružením obcí 

Jablunkovska v průběhu roku 2018. 

 

 

 

 

Projekt obecní úřad Písečná 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předložen návrh na zahájení přípravy k vyhlášení 

výběrového řízení na stavbu obecního úřadu. Vydání stavebního povolení na obecní úřad lze 

očekávat do 2 měsíců. Poté bude možné podat žádost o dotaci, jejíž hodnocení bude trvat 

2 - 3 měsíce. Rozhodnutí o dotaci bude k dispozici v červnu 2018, kdy následně v červenci by 

mohlo dojít k zahájení stavby s předpokládaným dokončením v dubnu 2019. Jelikož 

předpokládaná výše dotace činí pouze 32 % z celkových nákladů na stavbu, nemusí být dotační 

podpora podmínkou pro uzavření smlouvy. S ohledem na výsledky výběrového řízení na 

kanalizaci a chodník lze konstatovat, že obec je schopna ufinancovat i stavbu nového obecního 

úřadu. Starosta dále zobrazil jednotlivé podklady z projektové dokumentace, k ním vznikaly 

diskuse. Uvedl také, že část budovy, v níž v současné době sídlí obecní úřad, blokuje přístavbu 

školy a také technický stav kanceláře není v dobrém stavu. Starosta navrhuje schválit vyhlášení 

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

starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na stavbu obecního 

úřadu Písečná. 

 



Na závěr jednání byl projednán termín dalšího jednání zastupitelstva obce a stanoven byl na 

12. 2. 2018 konané tentokrát v hasičské zbrojnici. Starosta by rád na tomto jednání projednal 

další postup rekonstrukce hasičské zbrojnice. Mgr. Cienciala sdělil připomínku p. Byrtuse 

Stanislava, zda by nemohlo dojít v budoucnu k opravě kapličky sv. Izidora, jelikož zde dochází 

ke vzlínání vlhkosti. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Bogdan Cienciala    ……………………………. 

 

 

  

Ing. Władyslaw Sikora   ……………………………. 

 

   

 

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


