
Zápis č. 3 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 17. 12. 2018 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- Tomáš Machálek, redaktor týdeníku Hutník 

 

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. Dodatek ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady v obci Písečná 

2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

3. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

4. Pořízení nového územního plánu obce 

5. Smlouva o dílo – provoz geografického informačního systému 

6. Rozpočtové opatření č. 8 

7. Návrh rozpočtu na rok 2019 

8. Rozpočtový výhled na roky 2020-2021 

9. Projednání a schválení Akčního plánu Strategie rozvoje obce – na období 2018-2019 

10. Informace o průběhu realizace investičních projektů a jejich financování 

11. Různé  

- Zpracování návrhu interiéru obecního úřadu 

- Požadavek pro umístění stavby kanalizace – k. ú. Jablunkov – 40 000,- Kč – Puczok, 

Jablunkov č. p. 929 

12. Diskuse 

13. 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, Ing. Byrtusová a p. Benek. 

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 p. Benek.  

 

 

 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva ze dne 19. 11. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
2/1.6 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 – smlouva byla podepsána a 

zaslána k podpisu na ČEZ 

2/1.7 Směnnou smlouvu s manželi Janem a Danuší Mitręgovými, bytem Písečná 179, na 

směnu pozemků parc. č. 264/65 a parc. č. 264/85 – čeká se na podpis smlouvy, 

následně budou podklady podány na KN 

2/1.8 spolufinancování realizace projektu s názvem Dětský klub - Písečná z rozpočtu 

obce ve výši 95 331,60 Kč dle finančního plánu spolufinancování obce – finanční 

prostředky byly zaslány na účet ZŠ 

2/1.9 rozpočtové opatření č. 7 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

2/1.10 žádost o materiální výpomoc při zřízení odvodnění při přívalových deštích č. j. 

490/2018 – žadatelům bylo písemně odpovězeno, materiál nebyl prozatím 

nakoupen 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

2/2.1 informace o průběhu realizovaných investičních akcích 

2/2.2 přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro ZŠ a MŠ Písečná, 

příspěvková organizace, se sídlem Písečná 42, 739 91, na realizaci projektu s názvem 

Dětský klub -  Písečná, reg. číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007854 

 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 2 ze dne 19. 11. 2018 

 



Dodatek ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady v obci Písečná  

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o přílohu k již platnému dodatku smlouvy. 

Tento dodatek je součástí materiálů. Dále uvádí, že firma Nehlsen předložila dopis, ve kterém 

jsou popsány důvody navýšení cen, konkrétně se jedná o neposkytnutí slevy 8 % z celkového 

objemu zálohové platbě předem, dochází k zpoplatnění pronájmů popelnic na popel od 

1. 1. 2019 a také od tohoto data bude účtován poplatek za skládkování popela. K tomuto bodu 

jednání byl zpracován propočet dopadu na ekonomiku odpadového hospodářství obce. Dále 

probíhala diskuse, během které Ing. Byrtus navrhuje schválit přílohu k dodatku ke smlouvě 

pouze za předpokladu, že budou označeny a sváženy pouze odpadové nádoby. Starosta dodává, 

že v rámci vyjednávání přijetí návrhu podmínil několika skutečnostmi a společnost Nehlsen 

vyzval k doplnění několika bodů uvedených v podrobném programu. Na návrhy společnost 

však reagovala vesměs negativně. Obchodní ředitel byl tedy pozván na dnešní jednání, kterého 

se bohužel nezúčastnil. Dále uvádí, že pokud by nebyla příloha k dodatku schválena, mohla by 

nám firma Nehlsen vypovědět smlouvu, kdy výpovědní smlouva je 3 měsíce. Toto je však příliš 

krátká doba na zajištění výběrového řízení pro výběr nové svozové firmy. Debatu starosta 

ukončil návrhem na schválení dodatku a během roku připravit výběrové řízení na firmu pro 

svoz odpadů v obci.  Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení o návrhu 

starosty.  

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Přílohu č. 1 k Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo ze dne 

29. 1. 2009 ke Smlouvě o dílo s firmou Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, 

739 61 Třinec – Staré Město. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o schválení OZV o místním poplatku za 

odpady včetně pravidel MESOH a všech příloh. Tyto jsou součástí materiálů včetně dalších 

podkladů k ekonomice odpadového hospodářství, díky je nutno určit novou výši poplatku za 

odpady, slevy a úlevy a hodnotu jednoho EKO bodu. Starosta dále přiblížil údaje v tabulkách, 

které porovnávají ceny za svoz odpadů v minulých letech a jejich množství. Dále probíhala 

diskuse. Vzhledem k tomu, že obec dlouhodobě doplácí vysoké částky za svoz komunálního 

odpadu, navíc firma Nehlsen zdražuje své služby a je nižší bonifikace za zpětný odběr odpadů 

od společnosti EKO-KOM, navrhuje starosta zvýšit poplatek za svoz odpadů na 600,- Kč za 

osobu a rok. Občanům by pak byla poskytnuta sleva 7,- Kč za získaný EKO bod a sleva 8 % 

z ceny poplatku za zapojenost do systému. Poplatek v této výši je i motivační, aby se lidé 

zapojili v co možná nejvyšším počtu do systému MESOH. V současné době je zapojena cca 1/3 

domácností. Zbytek domácností třídí nedostatečně nebo vůbec. Mgr. Cienciala uvádí, že 

navrhovaná výše poplatku je příliš vysoká, ponechal by ji nižší, zrušil by slevu za zapojenost a 

hodnotu EKO bodu zvýšil na 10,- Kč. S tímto souhlasí i Ing. Byrtus. Ing. Sikora navrhuje 

navýšit poplatek za odpady, zrušit poplatek za zapojenost a navýšit hodnotu EKO bodu. Starosta 

dodal, že projednat je potřeba také slevu za přibližování a zproštění od poplatku za dlouhodobou 

nepřítomnost a za RD ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu a tento objekt není 

vhodný k bydlení. Tyto slevy by ponechal. Slevu na třetí a další dítě by zrušil. Z diskuse 

vyplynulo, že poplatek za svoz odpadů se zvýší na 600,- Kč za osobu ročně. Hodnota EKO 

bodu bude stanovena na 9,- Kč. Poplatek bude splatný jednou ročně a termín splatnosti bude 

do 31. 8. daného kalendářního roku. Bude ponechána slevy na přibližování odpadových nádob 



a zproštění od poplatku za dlouhodobou nepřítomnost a RD nevhodný k bydlení. Sleva na třetí 

a další dítě bude zrušena. Nebyly vzneseny žádné další návrhy, přistoupilo se k hlasování.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pravidla k motivačnímu a evidenčnímu systému pro 

odpadové hospodářství (MESOH). 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Sikora, Ćmiel, Kantor, Byrtusová, Benek) 

PROTI:  1 (Cienciala) 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2018, 

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

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Sikora, Ćmiel, Kantor, Byrtusová, Benek) 

PROTI:  1 (Cienciala) 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s EKO PF 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o spolupráci s firmou, která sbírá v obci 

použité oleje z domácnosti. Ke svozu docházelo cca 2 x ročně. Sběrnou nádobu mají umístěnou 

u kulturního domu. Doposud byla jejich spolupráce zdarma. Dodatek č. 1 řeší zpoplatnění této 

služby částkou 500,- Kč bez DPH. Starosta navrhuje schválit tento dodatek. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci 

odpadů se společností EKO-PF s.r.o., se sídlem Hlincová Hora 60,7 373 71 Hlincová Hora. 

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je zapotřebí schválení této vyhlášky, jelikož dochází 

ke změně termínu konání Dětských radovánek, a to na měsíc červen. Navrhuje schválit. Nebyly 

vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2018 o 

nočním klidu.  

 



Pořízení nového územního plánu obce 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že obdržel informace z Městského úřadu v Jablunkově, 

odboru územního plánování a stavebního řádu, že v roce 2022 skončí ze zákona platnost 

současného územního plánu obce Písečná. Vzhledem k vyhlášení nových dotačních titulů na 

pořízení nových územních plánů je doporučováno zahájit jejich přípravu. Dále probíhala 

diskuse k současnému ÚP a dostupnosti inženýrských sítí. Z diskuse vyplynulo, že zveřejnění 

záměru pořízení nového územního plánu na úřední desce obce bude provedeno již vyvěšením 

dnešního usnesení. Při schvalování bude pak projednána každá podaná žádost, tedy i ty, které 

jsou již na úřadě zaevidovány. Starosta navrhuje schválení tohoto bodu jednání a dodal, že 

v souvislosti s tímto bodem je nutné ještě schválit starostu obce jako určeného zastupitele pro 

pořizování územně plánovací dokumentace. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

ke schválení jednotlivých částí tohoto bodu.  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořízení nového územního plánu obce Písečná. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Bc. Davida Ćmiela, starostu obce, jako určeného 

zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Písečná. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Smlouva o dílo – provoz geografického informačního systému 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že návrh smlouvy byl nahrán v materiálech pro dnešní 

jednání. Tento program je každodenní pracovní pomůckou, proto navrhuje smlouvu schválit. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Písečná pro rok 

2019 se společností DIGIS, spol. s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 8 

K tomuto bodu starosta uvedl, že toto rozpočtové opatření bylo dotvářeno ještě dnes. Jedná se 

o závěrečnou úpravu rozpočtu dle skutečných příjmů a výdajů na bankovních účtech obce. 

Součástí materiálů je komentář rozpočtového opatření a výkaz FIN. Starosta navrhuje schválit 



toto rozpočtové opatření. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení.   

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 8 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 

Starosta uvedl, že podklady k tomuto bodu byly součástí materiálů. Jednotlivě byly probrány 

předpokládané příjmy a výdaje na rok 2019. Dodal, že během dnešního dne bylo zažádáno o 

odkup akcií ČS v celkové hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Návrhu na doplnění rozpočtu nebyl vznesen. 

P. Benek vznesl dotaz, zda by bylo možno během roku 2019 zahrnout do výdajů nákup nového 

vozu pro SDH Písečná. Ing. Byrtus k tomuto dodal, že by výdaje u SDH navyšoval postupně 

každý rok, jelikož je jejich činnost velice užitečná. Starosta k tomuto uvedl, že se tímto může 

zabývat zastupitelstvo obce ke konci roku, až budou známy výsledky všech velkých 

investičních akcí obce. 

Součástí tohoto bodu bylo schválení odměn členů zastupitelstva, ke kterému dochází od 

1. 1. 2019. odměna starostovi je zvyšována ze zákona, odměna pro zastupitele se musí nejprve 

schválit. Starosta dal prostor k vyjádření všem přítomným. Ing. Sikora dodal, že jelikož výše 

odměn byla stanovena před nedávnem, nyní by ji nezvyšoval. Ing. Byrtus a p. Benek vyjádřili 

stejný názor. Další návrhy nebyly vzneseny. Starosta tedy dal nejprve hlasovat o změně 

odměňování členů zastupitelstva a poté o schválení rozpočtu na rok 2019. 

 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo návrh na odměňování neuvolněných členů 

zastupitelstva obce.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  0  

PROTI:  5 (Cienciala, Sikora, Byrtus, Byrtusová, Benek) 

ZDRŽELO SE:  2 (Ćmiel, Kantor) 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočet obce Písečná na rok 2019.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Rozpočtový výhled na období 2020-2021 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že tento rozpočtový byl zveřejněn na úřední desce od 

30. 11. 2018. Schválen musí být ze zákona, schvalován musí být na období 2 let. Starosta 

navrhuje schválení tohoto rozpočtového výhledu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování.  



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na 

období 2020 – 2021.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Projednání a schválení Akčního plánu Strategie rozvoje obce na období 2018-2019 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o jeden z výstupů projektu profesionalizace 

veřejné právy na území obcí Jablunkovska. Vychází i ze strategie obce Písečná. Součástí 

materiálů je ke schválení předložena zjednodušená verze dokumentu Dvouletý akční plán – 

Strategie rozvoje obce Písečná na období 2018 – 2019. V roce 2019 je potřeba tuto strategii 

aktualizovat a vytvořit strategii na období 2020-2021. Debatu k tvoření strategie obce chce 

starosta vést s komisí, kterou je nutno dnes jmenovat. První schůze této komise by měla 

proběhnout během měsíce ledna. Starosta navrhuje nejprve schválit akční plán na období 2018 

- 2019 a poté schválit zřízení komise pro strategické plánování obce ve složení Bc. David 

Ćmiel, Mgr. Pavel Kantor, Poloková Žaneta, Ing. Marie Byrtusová, Miroslav Ćmiel, Milan 

Sabol, Ing. Władyslaw Sikora, Ing. Kateřina Hrabětová, Mgr. Eva Byrtusová, Petra Rathouská, 

Petr Franek a Ing. Radek Byrtus. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování 

o návrhu starosty.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo dvouletý akční plán strategie rozvoje obce Písečná 

na období 2018-2019. 

 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zřízení komise pro strategické plánování rozvoje 

obce Písečná.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Informace o realizaci investičních staveb 

a) Splašková kanalizace Písečná – práce proběhly dle harmonogramu, nyjí je stavební 

přestávka. Od 14. 1. 2019 budou práce na stavbě pokračovat v lokalitě u kapličky a 

následovat bude stoka u čp. 109. Starosta dodal, že není spokojen s prací firmy Medium 

projekt, jelikož stále nebyly podány žádosti domovních přípojek na stavební úřad 

v Jablunkově. 

b) Stavba obecního úřadu – stavba probíhá dle harmonogramu, je pokládán krov a 

následovat bude položení střešní krytiny 

c) ZŠ a MŠ Písečná – práce probíhají dle PD, jsou konzultovány projektantem, technický 



dozor stavebníka dohlíží na stavbu 3x týdně 

d) Autobusová zastávka – stavba je již dokončena, proběhla kolaudace stavby 

 

 

 

Různé 

  

a) Zpracování interiéru OÚ – starosta poptával cenové nabídky na zpracování interiéru. 

Byly mu zaslány 3 nabídky, z nichž nejnižší v hodnotě 19 400,- Kč podala Ing. 

Petříková z Třince. Zpracování bude prováděno na základě objednávky, termín 

zpracování do konce února 2019. Cena za nábytek je odhadována na 300 tisíc korun.  

b) Prodloužení kanalizace – jedná se o lokalitu v Žihle u obchodu. Majitel pozemku 

požaduje po obci částku 40 tisíc korun za věcné břemeno v pozemku. Starosta chce na 

místě svolat s vlastníky RD jednání a projednat jinou trasu vedení kanalizace.  

 

Bez usnesení, informativní bod.  

 

Na závěr jednání Ing. Byrtus informoval o besedě k výročí ukončení 2. světové války. Termín 

besedy je stanoven na 20. 9. 2019. Vhodné by bylo sehnat do této debaty dalšího účastníka.  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Sikora Władyslaw    ……………………………. 

 

 

  

Mgr. Cienciala Bogdan   ……………………………. 

 

   

 

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


