
Zápis č. 36 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 9. 2018 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Mgr. Cienciala omluven 

 

Hosté:  

- Mgr. Ćmielová, p. Rathouský 

 

 

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 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Splašková kanalizace Písečná – I. 

etapa, změna technologie pokládky potrubí v některých úsecích stavby 

2. Příkazní smlouva o výkonu TDI – stavba OÚ a MŠ Písečná 

3. 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, Ing. Byrtusová a p. 

Poloková. 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, Ing. 

Byrtusová a p. Poloková.  

 

 

 

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. 35 z jednání zastupitelstva ze dne 27. 8. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
35/1.5 pověření starosty obce Písečná k podpisu smlouvy o dílo na realizaci zakázky 

„Výstavba multifunkční budovy pro Obecní úřad a Mateřskou školu Písečná“ se 

společností ZOWADA, s.r.o., se sídlem Návsí čp. 1002 – k podpisu smlouvy dojde 

dne 24. 9. 2018 

35/1.6 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu „Program 

na podporu financování akcí s podporou EU“ na realizaci projektu „Splašková 

kanalizace Písečná – I. etapa“ 

35/1.7 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ na 

realizaci projektu „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“ - smlouva byla zaslána 

k podpisu na krajský úřad Ostrava 

35/1.8 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná Moravskoslezskému kraji 

v rámci realizace projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ – 

smlouva byla zaslána k podpisu na krajský úřad Ostrava 

35/1.9 rozšíření a závazek spolufinancování sociálních služeb poskytovaných Charitou 

Jablunkov, IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov - Charita 

Jablunkov byla písemně vyrozuměna 

35/1.10 rozpočtové opatření č. 5 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

35/1.11 záměr směny pozemků parc. č. 264/85 ve vlastnictví p. Jana Mitręgy a p. Danuše 

Mitręgové, trv. bydliště Písečná 179 a pozemku parc. č. 264/65 ve vlastnictví obce 

Písečná v části Písečná – Závrší v katastru Písečná u Jablunkova dle geometrického 

plánu, který vyhotovil pod. č. 1007-34/2018, ze dne 3. července 2018, pod č. 

188/2018, Ing. Vojtěch Mitrenga a ukládá místostarostovi obce připravit na 

následující jednání zastupitelstva návrh smlouvy o směně pozemků dle 

předloženého návrhu – záměr směny byl vyvěšen na úřední desce obce 

 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 
35/2.1  informace o realizaci investičních akcí obce Písečná 

35/2.2  Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 35 ze dne 27. 8. 2018 

 

 



Projednání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu Splašková kanalizace Písečná – 

I. etapa, změna technologie pokládky potrubí v některých úsecích stavby  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že dodatek č. 1 k SOD byl společně s rozpočtem součástí 

materiálů. Tento dodatek řeší pouze změnu technologie výstavby některých úseků kanalizace 

tzv. řízenými protlaky, kdy kanalizace bude uložena bezvýkopovou technologií. Termín 

dokončení díla zůstává neměnný, cena díla bude snížena o 19,- Kč. Změna technologie byla 

schválena poskytovatelem dotace. Práce budou nyní prováděny v komunikaci u č. p. 121 až 

k č. p. 195 a v komunikaci pod školou směr Závrší k č. p. 192. Starosta navrhuje schválit tento 

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

Výsledek hlasování: 

PRO: 6 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.  

 

 

 

Příkazní smlouva o výkonu TDI – stavba OÚ a MŠ Písečná  

K tomuto bodu starosta uvedl, že od 1. 1. 2018 dle zákona musejí mít stavby realizovány 

z veřejných prostředků výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Cenovou 

nabídku zaslali HGH safety s.r.o. na koordinátora BOZP v ceně 78 650,- Kč společně s Ing. 

Pavlem Milerskim pro výkon funkce TDI v ceně 140 000,- Kč, celková hodnota tedy 218 650,- 

Kč. Druhou cenovou nabídku zaslal autorizovaný technik Miroslav Slezák, koordinátor BOZP 

i výkon funkce TDI v celkové ceně 139 000,- Kč. Starosta tedy doporučuje schválit příkazní 

smlouvu o TDI s panem Miroslavem Slezákem. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 6 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

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

 

 

  

Mgr. Lysková Eva  ……………………………. 

 

   

 

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


