
Zápis č. 3 
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 2. 2015 

 

 

Účast: 

- Přítomno 7 členů zastupitelstva obce  

 

Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva a 

přítomnou veřejnost. Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je 

usnášeníschopné. 

 

 

Stanovení zapisovatele 

Starosta obce pověřil Petru Rathouskou zpracováním zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, poskytnuté 

kompenzace – ARRIVA Morava 

2. Dodatek č. 1 k SOD na zpracování dokumentace pro provádění stavby – STOSPEN s.r.o., 

Ostrava 

3. Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané stavbou splaškové kanalizace – 

SmVaK Ostrava 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Lesy České republiky  

5. Zpracování architektonické studie Sportovně relaxačního parku v areálu Výletiště  

6. Smlouva o dílo na zabezpečení geografického informačního systému – Digis Ostrava  

7. Smlouva o umístění stanice na měření kvality ovzduší provozované ČHMÚ OSTRAVA  

8. Žádosti o finanční příspěvky – Klub důchodců, Svaz tělesně postižených, SDH Písečná, 

R. Janiczek, Beskyd DZR, o.p.s., Český rybářský svaz MO Jablunkov, Spolek přátel 

kultury a sportu na Písečné 

9. Vstup obce do Svazu měst a obcí ČR  

10. Rozpočtové opatření č. 1  

11. Různé • žádost o umístění zpomalovacího prahu na MK Lazy, směr k městskému lesu • 

ZŠ a MŠ Písečná - žádost o navýšení kapacity školní družiny, vyřazení majetku • 

jmenování povodňové komise • vytvoření nových webových stránek • zimní údržba v 

části Písečná – Kempa • plán kulturních a společenských akcí pořádaných obcí 

12. Diskuse 

 

Vzhledem k přítomnosti veřejnosti navrhl starosta nejprve projednat žádost o finanční 

příspěvek p. Janiczka a zimní údržbu komunikací. Program jednání však zůstal beze změn.   

 

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 Ing. 

Sikora. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, a proto starosta dal o členech návrhové komise 

hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Ing. 

Byrtusová a Ing. Sikora.  

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: p. Poloková a Mgr. Lysková. 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: p. Poloková a Mgr. Lysková   

 

 

Plnění usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva ze dne 16. 12. 2014 

K bodu 1. schválilo: 

 

2/1.5 prodloužení dotačního programu na podporu ČOV do roku 2018 – zásady byly 

zveřejněny 

2/1.6 Zásady poskytování finančního příspěvku a zápůjčky na ekologické vytápění – 

zásady zveřejněny 

2/1.7 Dodatek č. 3 k SOD ze dne 7. 11. 2012 na „Zpracování projektové 

dokumentace – Splašková kanalizace Písečná“ – smlouva byla oběma stranami 

podepsána 

2/1.9   Dodatek č. 3 k SOD ze dne 4. 1. 2013 na „Zpracování projektové dokumentace 

– Splašková kanalizace Písečná – podružné kanalizační řady (kanalizační 

přípojky)“ smlouva byla oběma stranami podepsána 

2/1.10 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8008697/3, Písečná, 

Foks kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva byla oběma stranami 

podepsána           

2/1.11 Smlouvu o poskytnutí dotace na instalaci ekologického vytápění ve výši 

26 979,- Kč se Šárkou Kantorovou, bytem Písečná 67 – smlouva byla 

uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele                          

2/1.12 Smlouvu o poskytnutí zápůjčky ve výši 30 000,- Kč za účelem financování 

pořízení a instalace ekologického vytápění s Janou Sikorovou, bytem Písečná 

118 – smlouva byla uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 



2/1.13 zařazení území obce Písečná do územní působnosti MAS Jablunkovsko pro 

období let 2014-2020 – MAS Jablunkovsko připravuje strategii                                  

2/1.14 změnu stanov Místí akční skupiny Jablunkovsko – bez připomínek  

2/1.15 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místím poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu – vyhláška byla zveřejněna na úřední desce   

2/1.16 rozpočtové opatření č. 3 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

2/1.17 rozpočet obce Písečná na rok 2015 s příjmy ve výši 19 270 600,- Kč se 

zapojením rezervy předchozích let, výdaje ve výši 19 270 600,- Kč – obec 

hospodaří dle rozpočtu 

2/1.18 zpracování Programu rozvoje obce Písečná -  na dnešním jednání stručné 

informace                                 

2/1.19 jmenování Mgr. Pavla Kantora, Bc. Davida Ćmiela, Mgr. Bogdana Ciencialy, 

Mgr. Evy Lyskové do Strategické komise pro tvorbu Programu rozvoje obce – 

dnes na jednání  

2/1.20 zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy v centrálním registru smluv – 

zveřejněny budou dnes schválené smlouvy   

2/1.21 Dohodu o narovnání se Stavební firmou Milan Holec s.r.o. se sídlem v Třinci 

ve věci SOD stavby „Snížení energetické snížení náročnosti základní a 

mateřské školy v obci Písečná“ – dohoda byla podepsána 

2/1.22 vzdání se práva na úhradu škody ve výší 145 425,- Kč vzniklé při realizaci akce 

„Rekonstrukce kulturního domu Písečná“, proti společnostem ASA expert a.s. 

(IČ 27791891, se sídlem Konečného 1919/12, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 

715 00), H3-TEC, spol. s.r.o. (IČ 25369288, se sídlem 1. máje 493, Třinec, 

PSČ 739 61), R+M stavební s.r.o. (IČ 27797376, se sídlem Bukovecká 615, 

Jablunkov, PSČ 739 91) – strany sporu byly informovány 

2/1.23 pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu na nákup piana pro ZŠ Písečná: 1. 

78 366,- Kč – Hudební dům s.r.o., José Martiho 1b, Praha 6, 2. - 3. 82 490,- Kč 

– CMI Melodia a.s., Kladenská 1117, Hradec Králové2.-3. 82 490,- Kč – 

Media Market Agency Prague s.r.o., Nevanova 1054, Praha 6 – škola byla 

informována                                 

2/1.24 vyřazení majetku ZŠ Písečná dle předloženého návrhu – škola byla 

informována  

2/1.25 zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva obce – zápisy jsou zveřejněny na 

stránkách obce   

2/1.26 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

„Podpory obnovy a rozvoje venkova moravskoslezského kraje 2014“ – 

smlouva byla podepsána 

       

K bodu 2. odložilo: 

 

2/2.1 pořízení projektové dokumentace rekonstrukce a přístavby Hasičské zbrojnice 

Písečná – proběhla schůzka s hasiči, na dnešním jednání budou podány stručné 

informace 

 

K bodu 3. vzalo na vědomí: 

 

2/3.1 právní posouzení možností vymáhání náhrady škody vzniklé při rekonstrukci 

kulturního domu zpracované advokátní kanceláří Hajduk a partneři – bez 

doplnění 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 2 ze dne 16. 12. 2014 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek – Roman Janiczek 

Na jednání ZO byl přítomen p. Roman Janiczek, který žádá o finanční příspěvek na podporu 

sportovní činnosti své dcery Zuzany. Součástí žádosti byly uvedeny nejlepší dosažené 

úspěchy Zuzany Janiczkové. P. Janiczek uvedl, že finanční částka bude použita na náklady 

spojené s dopravou na trénink a soutěže a také na nákup nového kimona, jehož cena se 

pohybuje cca kolem 5 000,- Kč (jedná se o kimono na mezinárodní soutěže pro člena 

reprezentace). Jelikož v žádosti nebyla uvedena konkrétní částka příspěvku, starosta navrhnul 

částku 10 000,- Kč. Mgr. Cienciala ještě doplnil, že by bylo vhodné, kdyby na sportovním 

oblečení nebo taškách Zuzany byl zobrazen znak obce a také navrhuje zveřejnit její úspěchy 

ve zpravodaji obce. Žádné další otázky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč p. 

Romanu Janiczkovi na rozvoj sportovní činnosti dcery Zuzany Janiczkové.  

 

 

 

Zimní údržba v části Písečná - Kempa 

Na jednání ZO byla přítomna p. Szmaragowská, která přišla v záležitosti provádění zimní 

údržby v lokalitě Písečná – Kempa. Starosta přítomným zastupitelům upřesnil, o kterou 

lokalitu jde a předal slovo p. Szmaragowské. Ta si stěžovala na zimní údržbu a nesjízdnost 

místní komunikace. Uvedla, že pokud kdysi proorával cestu pan Ligocki, nebyl žádný 

problém. Nyní má proorávání na starosti p. Bojko a cesta je v zimě téměř neprůjezdná. Dále 

konkrétněji popsala situaci a žádala, zda by mohl tento úsek opět začít proorávat p. Ligocki. 

P. Poloková k tomuto sdělila, že ze zdravotních důvodů za p. Bojka nyní proorává někdo jiný 

a bohužel není dobře znalý terénu, jezdí s velkou technikou a mohlo by se stát, že někde 

zapadne. Bohužel letos sněhová situace byla oproti loňsku složitější, protože došlo ke 

kalamitnímu stavu. Starosta navrhnul dvě řešení, ponechat údržbu komunikace ve správě 

Jablunkova a apelovat na kvalitnější údržbu, nebo převést údržbu zpět pod Písečnou a 

přepočítat vynaložené náklady. Dále k tomuto tématu probíhala diskuse. Poté se přistoupilo 

k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zařazení místní komunikace v části Písečná – 

Kempa do plánu zimní údržby obce Písečná. 

 

 

 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – ARRIVA 

MORAVA a.s. 

Starosta uvedl, že se jedná o kompenzaci za ztrátovost, kdy víkendové spoje dotuje obec. 

Částka pro letošní rok zůstává stejná, součástí smlouvy je i vyúčtování. Od r. 2016 bude 

smlouva uzavírána s moravskoslezským krajem a kompenzace za ztrátovost bude 

poskytována na základě jiného výpočtu. Na dotaz Ing. Sikory zda bude možné měnit linky 

autobusu, příp. jejich počet, starosta uvedl, že ano, ale bude záležet, zda toto kraj přijme. Dále 

sdělil, že již má od místních občanů požadavek na přímý spoj do Písku, jelikož po 

prázdninách začne do Písku do školy jezdit více dětí. P. Poloková uvedla, že dle informací od 

společnosti Arriva Morava není problém se zajížděním autobusu na Písečnou. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v 

přepravě cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby se společností Arriva 

Morava, a.s. 

 

 

 

Dodatek č. 1 k SOD na zpracování dokumentace pro provádění stavby  - STOSPEN 

s.r.o., Ostrava 

Starosta uvedl, s touto firmou je uzavřena smlouva na prováděcí projektovou dokumentaci 

stavby  - přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Písečná. Dodatek k této smlouvě řeší 

snížení díla o 10 %. Jedná se o kompenzaci za pozdní dodání díla, které předložil sám 

zhotovitel. Rovněž je zhotovitel srozuměn s účtováním penále ve výši cca 2 500,- Kč, jelikož 

dílo bylo předáno se zpožděním 1 měsíc. Dále starosta uvedl, že zadal Ing. Šňupárkovi 

kontrolu této projektové dokumentace. Jelikož se v ní stále vyskytují nedostatky, bude firma 

STOSPEN vyzvána k odstranění nedostatků. Cena díla zatím nebyla uhrazena. Starosta 

doporučuje schválit tuto smlouvu. Nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování 

dokumentace pro provádění stavby „Přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ 

Písečná“ se společností STOSPEN s.r.o. 

 

 

 



Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou - SmVaK 

Starosta uvedl, že tato smlouva má souvislost se stavbou kanalizace. SmVaK požaduje 

zhotovení přeložek v délce cca 110 m a to na náklady obce. Přeložky jsou součástí stavby a 

jsou tedy uznatelnými náklady dotace. Pokud by nedošlo k podpisu smlouvy, nebylo by 

možné dosáhnout vydání stavebního povolení na určitou plánovanou trasu. Dále probíhala 

diskuse k tématu kanalizace, poté došlo k hlasování o smlouvě.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná uzavření Smlouvy č. 807/PR/FM/2014 o zabezpečení 

přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou se společností SmVaK Ostrava a.s. 
 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Lesy České republiky 

Starosta uvedl, že se tato smlouva týká kanalizace a vodních toků ve správě LČR. Tato 

smlouva je uzavírána jako úplatná, Lesy České republiky požadují věcné břemeno ve výši 

10 000,- Kč za každé křížení vodního toku s kanalizací. Důvodem je znehodnocení dotčených 

pozemků. Dále probíhala diskuse. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se tedy 

k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě se společností Lesy České republiky, a.s. 

 

 

 

Zpracování architektonické studie Sportovně relaxačního parku v areálu Výletiště 

K projednání je předložena cenová nabídka na zpracování architektonické studie Sportovně 

relaxačního parku v areálu Výletiště. Záměr byl schválen zastupitelstvem v minulém 

volebním období. Výběr nebyl realizován formou výběrového řízení na cenu s nejnižší 

nabídkou. Starosta s předložením cenové nabídky oslovil pouze Ing. Arch. Czeslawa 

Mendreka, s ohledem na dobré zkušenosti z dřívější zakázky.  Z jednání s architektem 

vyplývá, že cena díla nepřesáhne 50 000,- Kč, tudíž není nutné dle směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu vypisovat výběrové řízení. Dále starosta uvádí, že by 

v tomto parku chtěl umístit dětské hrací prvky, venkovní posilovací prvky, veřejné osvětlení, 

lavičky, hřiště na pétanque, zeleň, schodiště k víceúčelovému hřišti. Dále probíhala diskuse 

k výstavbě OÚ a MŠ, které souvisí s výstavbou parkovacích míst. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se hlasování.  

 

 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování architektonické studie Sportovně-

relaxačního parku Písečná Ing. Arch. Czeslawem Mendrekem a pověřuje starostu 

uzavřením smlouvy o dílo.   

 

 

 

Smlouva o dílo – DIGIS Ostrava 

Starosta uvedl, že doposud se na OÚ používal k nahlížení do KN, územního plánu, 

ortofotomapy, inženýrským sítím atd. program PROMEBA. K aktualizaci dat docházelo 1 x 

ročně. Nyní se jedná o smlouvu na zpracování geografického informačního systému. Pro obec 

bude vytvořen vzdálený přístup, tzv. AME server a Občan server, který budou moci využívat i 

občané. Pro využití dat není nutná instalace na počítači. V letošním roce bude cena za tuto 

službu vyšší, jelikož jde o pořízení licence. V dalších letech bude cca jen o 1 000,- Kč vyšší, 

než byl program PROMEBA. Starosta navrhuje schválení této smlouvy. Nebyly vzneseny 

připomínky, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na tvorbu GIS (geografického 

informačního systému) pro rok 2015 se společností Digis Ostrava, a.s.  

 

 

 

Smlouva o umístění stanice na měření kvality ovzduší provozované ČHMÚ Ostrava 

Starosta sdělil, že jej oslovil Český hydrometeorologický ústav Ostrava se žádostí o umístění 

měřící stanice pro měření prachu, jelikož ruší stanici v Návsí a vytipovali si pozemek 

v Písečné pod víceúčelovým hřištěm. Zřízení elektrické přípojky a oplocení kolem pozemku 

si ČHMÚ zaplatí, pronájem pozemku o výměře cca 16m2 vyjde na 320,- Kč / rok. Data z této 

měřící stanice budou obci poskytována. Dále starosta uvedl, že je zapotřebí po dobu 15 dnů na 

úřední desce zveřejnit záměr o pronájmu pozemku. Nejedná se tedy o schválení smlouvy, 

nýbrž o seznámení se záměrem a prodiskutování cenových a jiných smluvních podmínek. 

K tomuto tématu probíhala diskuse, připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 644/23 pro 

umístění měřící stanice provozované ČHMÚ Ostrava. 

 



Poskytnutí finančního příspěvku – Klub důchodců Písečná 

Důchodci žádají o příspěvek ve výši 15 000,- Kč, který bude použit na zájezd do Lednicko-

Valtického areálu. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- 

Kč na činnost Klubu důchodců Písečná na rok 2015. 

 

 

 

Poskytnutí finančního příspěvku -  svaz tělesně postižených 

Starosta uvedl, že Svazu tělesně postižených se na činnost každoročně poskytuje částka 

1 000,- Kč. Navrhuje i letos schválit finanční příspěvek ve stejné výši. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč 

na činnost Svazu tělesně postižených MO Jablunkov. 

 

 

 

Poskytnutí finančního příspěvku -  SDH Písečná 

Ing. Władyslaw Sikora, starosta SDH Písečná, uvedl, že žádají o příspěvek, který bude určen 

na nákup dresů pro mladší a starší žáky a také na odměny a ceny do soutěží konaných na 

Písečné. V žádosti uvedena částka 8 000,- Kč. Jelikož jde o podporu dětí, zastupitelé navrhli 

tuto částku zvýšit na 10 000,- Kč 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 (Poloková, Byrtusová, Lysková, Cienciala, Kantor, Ćmiel)  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Sikora)  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,- 

Kč na činnost SDH Písečná pro rok 2015. 

 

 

 

 

Poskytnutí finančního příspěvku – Beskyd DZR 

Starosta sdělil, že v tomto zařízení není umístěn žádný občan z Písečné. Proto navrhuje vzít 

tuto žádost na vědomí.  

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

na rok 2015 pro BESKYD DZR, o.p.s. 

 

 

 

Poskytnutí finančního příspěvku – Český rybářský svaz 

Dle žádosti Český rybářský svaz MO Jablunkov zakoupil v Návsí 2 rybníky a žádá o finanční 

příspěvek na splácení půjčky a také na zarybnění. Starosta navrhuje poskytnout částku 2 000,-

Kč, doposud bylo poskytováno 1 000,- Kč. Nebyly vzneseny jiné návrhy, přistoupilo se 

k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč 

Českému rybářskému svazu MO Jablunkov na činnost organizace v roce 2015. 

 

 

 

Poskytnutí finančního příspěvku – Spolek přátel kultury a sportu 

Starosta uvedl, že částka bude poskytnuta na organizaci akce dne 30. 5. 2015 v areálu 

Výletiště. Jedná se hlavně o atrakce pro děti a večerní program. Navrhuje schválit 

požadovanou částku 20 000,- Kč. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- 

Kč Spolku přátel kultury a sportu na Písečné na organizaci dne dětí a Olympiády 

spolků. 

 

 

 

Členství se Svazu měst a obcí ČR 

Starosta uvedl, že se vstupem do Svazu měst a obcí ČR obec získá jisté výhoda, např. 

informační servis, právní poradenství zdarma, připomínkování legislativních návrhů, 

partnerská spolupráce měst a další. Ze sdružení obcí Jablunkovska nejsou členem pouze 2 

obce, vč. Písečné. Členský příspěvek ročně činí cca 4 000,- Kč. Dále starosta informoval 

zastupitele o členství ve SPOV, MAS a SOJ. Přistoupilo se k hlasování.  

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vstup obce Písečná do Svazu měst a obcí ČR 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo úhradu členského příspěvku ve Svazu měst a obcí 

ČR ve výši 3 963,- Kč na rok 2015 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Změny týkající se v oblasti příjmů – splátka zápůjčky a navýšení rezervy. 

Změny týkající se výdajů: 

 - 24 200,- Kč – Energy Benefit centre – zajištění závěrečného vyhodnocení projektu zateplení 

ZŠ a MŠ Písečná 

- 67 000,- Kč – projektová dokumentace stavby 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1 

 

 

 

Zásady pro poskytování neinvestičního příspěvku 

Jedná se o poskytování příspěvku v rámci programu podpory kulturních, sportovních a jiných 

aktivit z rozpočtu Obce Písečná. Nejedná se dnes o schválení, ale konzultaci, zda jde o 

vhodnou formu poskytování příspěvků a zda takto postupovat či nikoli. Materiály k tomuto 

bodu připravil místostarosta Mgr. Pavel Kantor a uvedl, že inspiraci čerpal v jiných obcích. 

Starosta k tomuto bodu uvedl, že tento systém by měl zjednodušit postup při poskytování 

finančních příspěvků. Zastupitelstvo obce bude žádosti a výši příspěvku vyhodnocovat, 

kontrolu využití příspěvku poté bude dle smlouvy kontrolovat Obecní úřad. Starosta navrhuje, 

aby 50 % příspěvku žadatelé dostali hned po schválení žádosti a zbylých 50% až po 

vyúčtování akce. K tomuto tématu se rozpoutala diskuse. 

 

 

 

 

 



Strategický plán 

Součástí materiálů byl harmonogram realizace projektu, který je zatím obecně rozepsán pro 

informaci a dále bude podrobněji rozpracován. Další součástí materiálů byl dotazník pro 

občany obce Písečná, který je určen pro občany od 15 let. Tyto dotazníky budou distribuovány 

do všech domácností a lze jej také vyplnit elektronicky na webových stránkách obce. Ing. 

Sikora podal návrh, aby do dotazníků byl zařazen bod týkající se vypouštění splaškových vod. 

K tomuto tématu se dále rozpoutala diskuse. Jednalo se o bod informativní, k hlasování se 

nepřistoupilo.  

 

 

 

Žádost o umístění zpomalovacího prahu 

Žádost byla podána prostřednictvím manželů Šotkovských, bytem Písečná 132. Starosta 

uvedl, že jde o lokalitu Písečná Lazy směrem k lesnímu závodu. Umístění retardéru podléhá 

povolení MěÚ Jablunkov, odboru dopravy. Cena retardéru by byla cca 5 000,- Kč a další 

náklady spojené s umístěním 2 dopravních značek. Mohou také nastat technické problémy při 

provádění zimní údržby a v místě umístění může dojít ke zvýšení hlučnosti a exhalaci 

výfukových plynů. V případě schválení umístění tohoto retardéru hrozí, že obec obdrží další 

žádosti. P. Poloková s umístěním retardéru nesouhlasí, tyto se umisťují jen v obytných 

zónách. Proběhla diskuse, poté se přistoupilo k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4 (Lysková, Kantor, Ćmiel, Byrtusová) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  3 (Cienciala, Poloková, Sikora) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo umístění zpomalovacího retardéru na pozemku p. 

č. 1080 na místní komunikaci v katastru obce Písečná u Jablunkova. 

 

 

 

Ve 20.00 hodin opustil jednání zastupitelstva obce Ing. Władyslaw Sikora 

 

 

 

Žádost o navýšení kapacity školní družiny 

Tuto žádost podala Mgr. Marie Ligocká, ředitelka ZŠ a MŠ Písečná. Starosta uvedl, že se 

jedná o administrativní zvýšení kapacity ŠD ze stávajícího počtu 35 dětí na 50 dětí. Nebyly 

vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo žádost ZŠ a MŠ Písečná o navýšení kapacity školní 

družiny.  

 

 

 



Žádost o souhlas s vyřazením majetku 

Starosta uvedl, že se jedná o vyřazení starého piana ze ZŠ. Obec musí jako zřizovatel 

schvalovat vyřazení majetku, jehož pořizovací cena byla vyšší než 3 000,- Kč bez DPH. 

Připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo žádost o vyřazení majetku ZŠ Písečná. 

 

 

 

Povodňová komise 

V rámci krizového řízení by obec měla mít zřízenu povodňovou komisi obce. Na základě 

žádosti z MěÚ Jablunkov, o aktualizaci údajů, starosta (předseda povodňové komise) do 

povodňové komise obce Písečná jmenuje Mg. Pavla Kantora, Ing. Władyslawa Sikoru, Jana 

Sikoru – velitele jednotky SDH a Annu Pavlusovou.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí složení povodňové komise obce Písečná. 

 

 

 

Vytvoření nových webových stránek obce 

Starosta uvedl, že dle jeho názoru jsou webové stránky obce již zastaralé, neodpovídají 

graficky ani uživatelsky a je potřeba je zmodernizovat. Obdržel cenové nabídky od firmy 

Galileo a Web house. Tyto firmy nabízí pořízení nových internetových stránek za 20 000,- Kč 

a dále roční poplatky ve výši 7 000,- Kč. Nově poté obdržel nabídku od firmy Web-media, 

jejichž cena za tvorbu stránek je také 20 000,- Kč, ovšem žádné roční poplatky se již neplatí. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informaci o tvorbě nových webových 

stránek společnost Web-media.cz 

 

 

 

 

 

 



Plán kulturních a společenských akcí 

Slova se ujala Žaneta Poloková, která společně s Mgr. Lyskovou a Ing. Byrtusovou připravila 

návrh kulturních a společenských akcí, které by bylo možno uspořádat v obci. Uvedla, že je 

zapotřebí zvážit financování těchto akcí, zda by je plně financovala obec, nebo by malým 

vstupným bylo přispěno od občanů. Navrhují uspořádat velikonoční dílny, nějakou přednášku, 

divadelní představení pro dospělé a také pro děti, posezení u cimbálu, gastronomické akce, 

adventní koncert a vánoční dílny. Přesný počet akcí a termín ještě není znám. Probíhala 

diskuse. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informaci o plánu kulturních a 

společenských akcí pořádaných v roce 2015. 

 

 

 

MAS Jablunkovsko 

Starosta uvedl, že jde o schválení pověření starosty obce k vykonávání funkce předsedy 

programového výboru. Bez připomínek přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pověření starosty obce Bc. Davida Ćmiela 

k výkonu funkce předsedy programového výboru MAS Jablunkovsko.  

 

 

 

Členský příspěvek SOJ 

Starosta uvedl, že je zapotřebí schválit členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska. Tento 

je stanoven na 14,60 Kč / osobu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska 

na rok 2015 ve výši 14 279,- Kč. 

 

 

Na závěr jednání zastupitelstva obce starosta podal zprávu o jeho činnosti za období 12/2014 

– 2/2015. Zpráva o činnosti starosty je součástí materiálů.  

 



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

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Žaneta Poloková  ……………………………. 

 

   

Mgr. Eva Lysková  ……………………………. 

 

  

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


