
Zápis č. 16 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 6. 2020 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Mgr. Cienciala 

-  

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. Plnění usnesení a informace o realizovaných projektech 

2. Schválení výsledků zakázky malého rozsahu Příjezdová komunikace na parcelách č. 

1076/1 a 714/2 a uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 

3. Poskytnutí podpory na instalaci ekologického zdroje vytápění rodinného domu – M. 

Heczko 

4. Poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 3. 

výzva 

5. Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná za rok 2019 

6. Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2019 

7. Rozpočtové opatření č. 4 

8. Různé 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 

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. Sikora a p. Benek. 

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. 

Sikora a p. Benek. 

 

 

 

 



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

 

 

 

Plnění usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 5. 2020 

 

K bodu 1. schválilo: 
15/5 podmínky výběrového řízení na zhotovitele místní komunikace Písečná – Bohdan 

Lysek, na pozemcích parc. č. 1076/1 a parc. č. 714/2, k. ú. Písečná u Jablunkova a 

vyhlášení výběrového řízení na akci „Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 

714/12, Písečná“  - dnes na jednání dojde ke schválení pořadí nabídek a ke schválení 

Smlouvy o dílo 

15/6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace č. smlouvy 

575934/KNS/FM/2019 ze dne 4. 11. 2019 se společností SmVaK Ostrava a.s., se 

sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava – dodatek oběma stranami 

podepsán 

15/7 Plán financování obnovy vodovodu - stavby SO 302 Úprava a ochrana vodovodu  

15/8 a) znění zadávacích podmínek - Zadávací dokumentace a závazného návrhu Smlouvy 

o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně všech jejich příloh, pro 

zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v oblasti nakládání s odpady 

obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a následujících, zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - 

Jablunkovsko“, v předloženém znění,  

 b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 

43 ZZVZ, zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ 

souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto 

usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, 

zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách) bude provádět společnost 

Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 

00 Praha 10 (jedná se o tzv. „administraci zadávacího řízení“) 

 c) rozhodování o účasti v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení zadavatelů a 

pověřuje Obec Hrádek, aby působila jako zástupce tohoto sdružení zadavatelů dle 

příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji 

pověřuje k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem 

a) tohoto usnesení a v zahájeném řízení postupovala dle pravidel ZZVZ, a to ve 

spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení. – 

zakázka byla vyhlášeny, zveřejněna je na profilu zadavatele, výsledky by mohly být 

schváleny na jednání ZO 17. 8., platnost smlouvy od 1. 1. 2021 



15/9 Darovací smlouvu s Magdalenou Ključikovou, trv. bytem Budovatelská 187, Záblatí, 

735 52, Bohumín, o darování nově zaměřeného pozemku pod místní komunikací parc. 

č. 887 s výměrou 13 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, č. plánu 

1041-51/2019, vyhotoveného dne 21. listopadu 2019, pod č. 91/2019, ověřeného Ing. 

Vladimírem Mitrengou, identifikační číslo 752 49 359, sídlem Vendryně 91, PSČ 739 

94, jakožto úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem v rozsahu podle § 13 odst. 

1 písm. a) a c) zákona 200/1994 Sb. – smlouva byla zaslána k podpisu, bod jednání 

zůstává v plnění 

15/10 Darovací smlouvu o darování podílu v pozemcích parc. č. 1093/20, 1093/4, 1093/5, 

1093/6,   1093/7, 1093/8 a 1093/11 vše ostatní plocha – ostatní komunikace 

s Františkem Lubojackim, bytem Písečná 39, Petrem Sikorou, bytem Hasičská 167, 

Jablunkov, Martinou Sikorovou, bytem Písečná 38, Adamem Szkanderou, bytem 

Písečná 92, Ing. Martinem Foksem, bytem Návsí 1100, Darinou Delinovou, bytem 

Písečná 130, Scottem Irelandem Kieranem, bytem Dalton in Furness, GB, Mgr. 

Lukášem Starým, bytem Svornosti 1039, Třinec, Mgr. Simonou Starou, bytem 

Palackého 511, Třinec, Mgr. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230 a GRUNER-

TRADE s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov – dochází 

k postupnému podpisu smlouvy 

15/11 zařazení území obce Písečná do územní působnosti MAS Jablunkovsko, z.s. – 

informace byla předána sekretariátu MAS 

15/12 podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 5 MAS Jablunkovsko, z.s. – byly podány dvě 

žádosti o dotaci, 1. počítačová učebna, 2. audiovizuální technika do KD 

15/13 podporu projektu nákupu užitkového vozidla pro Charitu Jablunkov ve výši 10 000 Kč 

nákupem reklamy – byla podepsána smlouva o reklamě 

15/14 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení vodovodní přípojky 

s Jakubem Cieslarem, bytem Písečná 37 – smlouva byla podepsána 

15/15 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

v programu na podporu aktivit místní agendy 21 v rámci projektu „V Písečné žijeme 

spolu! - 2020“ – smlouva byla zaslána k podpisu 

15/16 poskytnutí dotace ve výši 26 366 Kč na pořízení ekologického vytápění Václavu 

Bojkovi, bytem Jablunkov, Bezručova 819, a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

na pořízení ekologického vytápění s Václavem Bojkem, bytem Jablunkov, Bezručova 

819 – smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

15/17 realizaci přípojky NN a zpevněných ploch v rámci areálu Výletiště - Sportovně 

relaxačního parku Písečná – zakázka zatím nebyla vyhlášena 

15/18 poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, 

ve výši 1 000 Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s. – smlouva 

podepsána, finance zaslány 

15/19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IE-12-8006864/010/Q se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly – smlouva zaslaná k podpisu 

15/20 rozpočtové opatření č. 3 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

15/21 informace o studii výstavby komunikace v části Písečná -  Lazy – p. Rusnoková zaslala 

vyjádření o zpětvzetí souhlasu darování pozemku 

15/22 informace o přípravě projektu autobusového zálivu a rekonstrukce autobusové 

zastávky Písečná – Jižní konec 



15/23 informace o projektu renovace kříže v části Písečná - Jižní konec 

15/24 informace o rekonstrukci hasičské zbrojnice – stále nebyl vyhlášen vhodný dotační 

titul 

15/25 rozpočtové opatření č. 2 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 15 ze dne 18. 5. 2020 

 

 

 

Informace o realizovaných projektech 

 

Kanalizace – v minulém týdnu byly předány klíče od všech hlavních čerpacích stanic, náhradní 

čerpadla k domovním přípojkám a zvedací zařízení k čerpacím stanicím. Proběhlo předání celé 

stavby společnosti SmVaK na základě již schváleného dodatku ke smlouvě. Provozovatel má 

vytvořeny předpoklady pro provoz kanalizace. Občané již žádají o připojení, obec funguje jako 

kontaktní místo. Zároveň běží povolování domovních přípojek.  

 

Chodník II. Etapa – proběhlo jednání se správou silnic MSK ohledně jejich stanoviska, kdy 

obec čekala 3 měsíce na jejich souhlasné vyjádření s další etapou. Zároveň se jedná s majiteli 

dotčených pozemků. Z vyjádření SS MSK, že rozšíření komunikace směrem k točně lze 

očekávat cca za 3 roky. V roce 2023 by také mohlo dojít k opravě krajské komunikace v celé 

délce.  

 

Bez usnesení 

 

 

 

Schválení výsledků zakázky malého rozsahu Příjezdová komunikace na parcelách č. 

1076/1 a 714/2 a uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem  
Starosta uvádí, že součástí materiálů jsou protokoly hodnotící komise. Bylo podáno celkem 10 

nabídek, pořadí firem je součástí hodnotícího protokolu. Nejprve je nutno schválit toto pořadí 

uchazečů: 1. PORR, a.s., Šenovská 463, Ostrava - Bartovice; 2. SMOLO RECYKLING, s.r.o., 

Nám. Svobody 527, Třinec-Lyžbice; 3. Fiwastav s.r.o. a Sojnek Libor a syn s.r.o, Nebory 212, 

739 61 Třinec; 4. Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava; 5. MOBIKO Plus a.s., 

Hranická 293/5, Valašské Meziříčí; 6. TEON STAV s.r.o., Pstruží 186,739 11; 7. 

BAUMASCHINEN s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3; 8. Lesostavby Frýdek-Místek, Slezská 

2766, Frýdek-Místek; 9. STRABAG a.s., Polanecká 827, Ostrava - Svinov; 10. SWIETELSKY 

STAVEBNÍ s.r.o., Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína. 

Starosta navrhuje schválit pořadí cenových nabídek a poté smlouvu o dílo s firmou PORR a.s. 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek a zprávu hodnotící komise v rámci 

hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Příjezdová komunikace na parcelách č. 

1076/1 a 714/12, Písečná“. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

„Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12“ se společností PORR a.s., se 

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10. 

 

 

 

Poskytnutí podpory na instalaci ekologického zdroje vytápění rodinného domu – M. 

Heczko 

K tomuto bodu starosta uvádí, se jedná o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na pořízení 

tepelného čerpadla. Žádost i smlouva o poskytnutí dotace jsou součástí materiálů, starosta 

navrhuje schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na pořízení 

ekologického vytápění Ing. Martinu Heczkovi, bytem Písečná 25, a schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí dotace na pořízení ekologického vytápění s Ing. Martinem  Heczkem, bytem 

Písečná 25. 

 

 

 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 3. 

výzva 

Starosta uvádí, že součástí materiálů je žádost o poskytnutí NFV a také smlouva s paní 

Pavlusovou. Navrhuje schválení této smlouvy. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Anně Pavlusové, bytem Písečná 70, na předfinancování výměny kotle na pevná 

paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce 

Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci 

programu Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva, s p. Annou Pavlusovou, bytem Písečná 70. 

 

 

 



Závěrečný účet obce Písečná za rok 2019 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou veškeré podklady k závěrečnému účtu 

obce za rok 2019 a navrhuje jeho schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Závěrečný účet obce Písečná za rok 2019 a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

 

 

Účetní závěrka obce za rok 2019  

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou veškeré podklady k účetní závěrce za 

rok 2019 a navrhuje její schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2019 

sestavenou k 31. 12. 2019. 

 

 

 

Projednání účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná za rok 2019 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou veškeré podklady k účetní závěrce 

příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy za rok 2019 a navrhuje její schválení. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42 za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 

2019. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou příjmy i výdaje vč. komentáře. Dnes 

na jednání došlo k úpravě v příjmech, jelikož obdržíme dotaci s Moravskoslezského kraje ve 

výši 134.700,- Kč na aktivity MA 21. Po úpravě bude toto rozpočtové opatření nahráno do 

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

rozpočtového opatření.  

 



Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 4.  

 

 

 

Právní služby – Advokátní kancelář Hajduk & partners 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů průvodní dopis této advokátní 

kanceláře, ve které je zdůvodněno navýšení hodinové taxy za právní služby. Jelikož je s touto 

advokátní kanceláří dlouhodobě velice spokojený, nedoporučuje změnu advokáta a navrhuje 

schválení Dodatku č. 3, kterým dochází k úpravě ceny za poskytnutí právní služby. 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. 3 ke smlouvě o podmínkách poskytování 

právní pomoci s Advokátní kanceláří HAJDUK & PARTNERS s.r.o. se sídlem Hrabinská 

498/19, 737 01 Český Těšín.  

 

 

 

Výměna oplocení u dětského hřiště 

K tomuto starosta uvádí, že součástí materiálů je cenová nabídka na rekonstrukci oplocení 

kolem dětského hřiště, které je ve špatném stavu. V rámci schváleného rozpočtu je na 

rekonstrukci dětského hřiště vyhraněno 500 tisíc korun, z těchto financí by byla oprava hrazena. 

Dále dodal, že se stále čeká na vyhodnocení dotačního titulu z Ministerstva pro místní rozvoj, 

není tedy jasné, jak to bude probíhat s nákupem nových herních prvků na dětské hřiště. 

Rekonstrukce oplocení bude řešeno formou objednávky, proto starosta navrhuje vzít tento bod 

jednání na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí cenovou nabídku na opravu oplocení 

dětského hřiště. 

 

 

 

Technický dozor investora – komunikace Bohdan Lysek 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů k výstavbě komunikace je i cenová nabídka 

na výkon technického dozoru investora Nabídku podala firma P2pecap, která je autorem 

projektu výstavby komunikace.  Smlouva o dílo není připravena, bude řešeno formou 

objednávky. Starosta navrhuje tyto informace na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se 



k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí cenovou nabídku na provádění technického 

dozoru investora pro akci „Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, 

Písečná“. 

 

 

 

Předání nemovitého majetku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že bylo realizováno nové oplocení kolem základní školy 

v celkové hodnotě 54 389,50 Kč. Navrhuje schválit předání tohoto majetku škole 

k hospodaření. Bez dotazů, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo předání nemovitého majetku – drobné stavby 

„Oplocení kolem ZŠ“ k hospodaření příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská 

škola Písečná, Písečná 42. 

 

 
 

Svěcení nového kněze 

K tomuto bodu starosta sdělil, že se obec Písečná dočká velmi vzácné akce, a to vysvěcení 

prvního kněze z řad obyvatel Písečné dne 27. 6. 2020. Jde o p. Michala Krenželoka. Na starostu 

se obrátil jablunkovský farář a s žádostí o výpomoc při konání primiční mše svaté, která se 

uskuteční 4. 7. 2020. Rodina pana Krenželoka pořádá po ukončení mše pohoštění za 

jablunkovskou radnicí, starosta jim nabídl zapůjčení party stanů a pivních setů bez poplatku. 

Dále oslovil vedení SDH a PZKO, zda by byli ochotni pomoci s převozem a sestavením lavic 

a stanů. Mgr. Kantor navrhuje, aby obec poskytla rodině finanční dar na pokrytí nákladů 

spojených s přípravou slavnosti. K tomuto probíhala krátká diskuse, ze které vzešel návrh 

poskytnout finanční dar ve výši 10 tisíc přímo Michalu Krenželokovi při příležitosti konání 

primiční mše svaté. Nebyly vzneseny žádné další návrhy, přistoupilo se k hlasování o schválení 

poskytnutí finančního daru.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru p. Michalu 

Krenželokovi, bytem Písečná 203, při příležitosti konání primiční mše. 

 

 



Pořízení kamerového systému 

K tomuto starosta uvádí, že by rád na kulturní dům umístil kamery se záznamovým systémem, 

které by snímaly prostranství před obecním úřadem a křižovatku u školy. Diskuse k GDPR, 

umístění a počtu kamer. Starosta na další jednání připraví cenovou nabídku.  

Bez usnesení.  

 

 

Dotazníkové šetření 

Tuto akci realizuje Sdružení obcí Jablunkovska ve spolupráci s MAS jablunkovsko. Dotazník 

je zaměřen tvorbu komunitního plánu sociálních služeb. Pro každou domácnost je dotazník 

připraven v papírové formě, k dispozici je i na stránkách obce v elektronické podobě. Starosta 

požádal zastupitele o vyplnění dotazníku a zapojení svých rodičů. Dotazníkové šetření ke 

strategii obce proběhne cca v září.  

Bez usnesení. 

 

 

Ing. Sikora pozval přítomné na hasičskou soutěž, která se bude konat 11. 7. 2020. Dále sdělil 

termíny konání akcí přeshraniční spolupráce s Brennou. 1. 8. 2020 proběhne akce v ZŠ bez 

přítomnosti veřejnosti. 24. 10. 2020 Železný hasič, probíhat bude u KD.  

 

T. Benek vznesl návrh na využití dešťové vody z obecních objektů. Jímání dešťové vody by 

mohlo být využito při hasičských soutěžích, ale i pro zalévání. Starosta uvádí, že na stavbu 

jímky by určitě muselo být vydáno stavební povolení, otázkou je také finanční návratnost.  

 

T. Benek sdělil, že ve věci 2. etapy kanalizace obešel cca 80% občanů závrší s dotazem, zda by 

měli o stavbu kanalizace zájem. Ve většině případů vyslovili souhlas.  

 

Termíny schůzek: 

22. 7. 2020 – pracovní schůzka k územnímu plánu 

17. 8. 2020 – jednání zastupitelstva obce 

22. 8. 2020 – Den obce 

 

Zpravodaj obce – nikdo ze zastupitelů nemá zájem o zveřejnění článku ve Zpravodaji obce, 

mimo Ing. Byrtuse, který chce zveřejnit poděkování ZŠ.  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

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

 

   

 

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


