
Zápis č. 5 
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 5. 2015 

 

Účast: 

- Přítomno 7 členů zastupitelstva 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 zpracováním zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 644/23 s Českým hydrometeorologickým ústavem 

– umístění měřící stanice 

2. Splašková kanalizace- projednání předběžného rozpočtu stavby, další postup, 

harmonogram výzev, zpracování žádosti o dotaci 

3. Opravy místních komunikací na Závrší – projednání žádosti 

4. Oprava místní komunikace v Jablunkově, směr Písečná – Lazy od lesů ČR 

5. Rozšíření a rekonstrukce sportovišť, basketbalové koše, skok do dálky – hodnocení 

cenových nabídek 

6. Projednání záměru pronájmu pozemku p. č. 894/27 

7. Závěrečný účet obce Písečná za rok 2014 

8. Účetní závěrka obce Písečná sestavená k 31. 12. 2014 a účetní závěrka příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Písečná k 31. 12. 2014 

9. Rozpočtové opatření č. 2 

10. Různé  

 Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva  - místostarosta 

 Posunutí zastávky u ZŠ – zpracování projektové dokumentace 

 Rok 2016 – 15. výročí osamostatnění Písečné 

 Strategický plán rozvoje obce, vyhodnocení dotazníkového šetření, další postup 

 OÚ a MŠ Písečná, stav projektu, zpracování žádosti o dotaci 

11. Diskuse  

 

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. Sikora a Ing. 

Byrtusová. 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. 

Sikora a Ing. Byrtusová 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 4 z jednání zastupitelstva ze dne 30. 3. 2015 

K bodu 1. schválilo: 

 

4/1.5  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Písečná – vyhláška byla zveřejněna po dobu 15 

dnů na úřední desce, platná od 1. 5. 2015 

4/1.6 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadu – vyhláška byla zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce, platná od 1. 5. 

2015 

4/1.7 záměr zpracování technicko – ekonomické studie „Realizace chodníků a dešťové 

kanalizace v obci Písečná“ a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou 

MEDIUM projekt v.o.s. dle předložené cenové nabídky – smlouva byla uzavřena, 

firma má dílo dokončit do 31. 5. 2015 

4/1.8 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,- Kč Konventu sester Alžbětinek 

v Jablunkově na provoz Domova sv. Alžběty – smlouva uzavřena, finanční 

prostředky zaslány na účet žadatele 

4/1.9 zásady výběru pro vaření a roznášku obědů důchodcům Obce Písečná v Základní 

škole Písečná – postupuje se dle zásad 

4/1.10 Darovací smlouvu uzavřenou mezi ZŠ a MŠ Písečná a PATREM PIPE 

TECHNOLOGIES, s.r.o. – smlouva uzavřena, skákací panák bude instalován na 

dětské hřiště 



4/1.11 provedení regeneračních zásahů v hrací ploše fotbalového hřiště firmou 

EUROGREEN CZ, s.r.o. – regenerační zásahy byly provedeny 

4/1.12 instalaci hybridního trávníku v ploše fotbalového hřiště firmou EUROGREEN CZ, 

s.r.o. – hybridní trávník byl instalován 

4/1.13 Dohodu o narovnání s Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „Splašková 

kanalizace v obci Písečná – zpracování projektové dokumentace“ – smlouva 

podepsána oběma stranami 

4/1.14 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2015 ve výši 2 000,- Kč – 

převedeno na účet 

4/1.15 členský příspěvek MAS Jablunkovsko na rok 2015 ve výši 5 000,- Kč – převedeno 

na účet 

4/1.16 finanční příspěvek ve výši 5 000,- na pořádání akce Běh na Bahenec žadateli Ing. 

Milanu Lyskovi – vyplaceno v hotovosti  

4/1.17 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. PSC15_SOD se společností DIGIS, s.r.o. – smlouva 

podepsána oběma stranami 

      

K bodu 2. Vzalo na vědomí 
 

4/2.1 žádost Miroslava Borského, bytem Písečná čp. 135 o zřízení dvou parkovacích míst 

na pozemku p. č. 894/27 a ukládá připravit smlouvu se žadatelem – k projednání 

dnes na jednání ZO 

 

K bodu 3. Neschválilo 

 

4/3.1 odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná od 1. 4. 2015 dle 

předloženého návrhu 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 4 ze dne 30. 3. 2015 

 

 

 

Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 644/23 s Českým hydrometeorologickým ústavem 

Předložena byla smlouva s ČHMÚ o nájmu části pozemku za účelem zřízení měřící stanice. 

Tato smlouva byla již projednávána na minulém jednání ZO. Starosta uvedl, že se jedná o 

pronájem 6m2, roční částka za pronájem činí 120,- Kč. Smlouva s ČHMÚ je se psána na dobu 

neurčitou, platnost smlouvy od 1. 6. 2015. Dle informací, které starosta od ČHMÚ má, se 

stanice ruší cca po 10 – 15 letech a zřizují se na jiných místech. Co se týče napojení elektřiny, 

tak k tomuto informace prozatím nejsou, tuto záležitost řeší ČHMÚ s ČEZ. Nebyly vzneseny 

žádné dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 644/24 

s Českým hydrometeorologickým ústavem se sídlem Na Šabatce 2050/17, Praha 4 – 

Komořany, PSČ 143 06 za účelem umístění stanice pro měření kvality ovzduší 

 

 

 

Splašková kanalizace 

Starosta uvedl, že k projednání je předložen návrh na zúžení projektu Splašková kanalizace 

Písečná. Součástí materiálů je také položkový rozpočet nákladů. Z něj vyplývá, že náklady 

celé stavby by byly 64 mil. Kč bez DPH. Míra podpory v OPŽP je uvažována ve výši 65%, 

spoluúčast obce by tak byla cca 22,5 mil. Kč bez DPH. Aby si obec nemusela brát příliš 

vysokou půjčku na mnoho let, navrhuje starosta rozdělení projektu do 3 etap a to: 1. Jižní 

konec, Centrum, Konečná a Žihla, 2. etapa Závrší a 3. etapa Lazy. Náklady na dofinancování 

by se tak v první etapě snížily na 12,5 mil. Kč bez DPH, což by obec již zvládla pokrýt. 

Rozdělení projektu do 3 etap je možné jak z hlediska stavebního tak i vodoprávního úřadu. 

Z pohledu stavební projektové dokumentace bude nutné rozdělení dokumentace pro 

provádění stavby do 3 samostatných celků s oddělenými rozpočty, což bude znamenat zvýšení 

nákladů na zpracování PD. Ze zveřejněného předběžného harmonogramu MŽP ČR vyplývá, 

že první výzva bude vyhlášena v říjnu 2015. Starosta navrhuje zahájit výběr zpracovatele 

žádosti o dotaci. S projektem kanalizace musí být současně připravována výstavba chodníku 

pro pěší a dešťové kanalizace, kdy na chodníky bude možné žádat dotaci. Je potřeba počítat se 

spolufinancováním. Studie chodníku bude zpracována do 30. 5. 2015. Následně by mělo dojít 

k výběru zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Dále 

probíhala rozsáhlá diskuse, mimo jiné o technické možnosti svedení kanalizace z lokality 

Lazy do kanalizace města Jablunkova v napojovacím místě u budovy Lesů ČR.  

Během projednávání tohoto bodu programu se na jednání dostavil p. Rusnok, ohledně opravy 

MK Lazy, směr od Lesů ČR po Písečnou  

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozdělení projektu Splašková kanalizace do tří 

etap: I. etapa – Jižní konec, Centrum, Konečná, Žihla; II. etapa – Závrší; III. etapa – 

Lazy 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci 

v OPŽP 2014 – 2020 na I. etapu projektu Splašková kanalizace 

 

 

 

 



Oprava místní komunikace v Jablunkově, směr Písečná – Lazy od Lesů ČR  

Starosta informoval, že tato komunikace, která se nachází v k. ú. Jablunkov, je ve špatném 

stavu a povrch vyžaduje rekonstrukci. Město Jablunkov provede rekonstrukci pouze za 

předpokladu, že obec Písečná bude opravu spolufinancovat. Tato spoluúčast by neměla být 

vyšší než 50 %. Cena opravy dle předpokládaného rozpočtu by měla být cca 600 tisíc Kč bez 

DPH. P. Poloková nadále informovala, že o cenách za opravy MK se bude ještě soutěžit a od 

1. 7. 2015 by mělo dojít k opravě komunikace. Probíhala diskuse, po níž se přistoupilo 

k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo spolufinancování rekonstrukce povrchu místní 

komunikace v k. ú. Jablunkov ve směru od sídla Lesů ČR do Písečné – Lazů.  

 

 

 

Oprava místních komunikací směr Závrší – projednání žádosti 

Podklady k tomuto bodu zpracoval Mgr. Kantor. V návrhu oprav MK jsou komunikace, které 

dle sdělení zpracovatele jsou v nejhorším stavu, obec nemá vytvořený plán oprav MK. Jedná 

se o MK v lokalitě na Závrší k čp. 84 a poté k čp. 105, o celkové délce cca 770 m. Jedná se o 

opravy tryskovou technologií. Místostarosta si nechal připravit 3 cenové nabídky, které jsou 

součástí materiálů. Odhadovaná cena oprav cca 230 tisíc Kč vč. DPH. Tato technologie oprav 

je volena i proto, že je plánovaná splašková kanalizace, která má jít v komunikaci. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr oprav místních komunikací v části Písečná – 

Závrší. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na 

opravy MK Písečná – Závrší: 1. Lesostavby a.s.; 2. Silnice CZ s.r.o.; Nehlsen Třinec, 

s.r.o.; a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo se společností Lesostavby, a.s. 

 

 

 

 

 



Rozšíření a rekonstrukce sportovišť, streetbalové koše, skok do dálky -  hodnocení 

cenových nabídek 

Starosta uvedl, že se na něj obrátila ředitelka ZŠ a MŠ Písečná Mgr. Ligocká, se žádostí o 

opravu dráhy skoku do dálky a o instalaci basketbalových košů, šplhací tyče a šplhacího lana. 

Starosta oslovil 2 firmy o nacenění provedení prací, jsou součástí materiálů. K tomuto tématu 

probíhala diskuse, poté se přistoupilo k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo dovybavení a obnovu sportovišť. 
 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu na 

dovybavení a obnovu sportovišť: 1. Sport club, s.r.o.; 2. Dor-Sport, s.r.o. 
 

 

 

Projednání záměru pronájmu části pozemku p. č. 894/27 

Starosta uvedl, že tento bod se týká již řešeného záměru zřízení 2 parkovacích míst u 

rodinného domu Borských, Písečná čp. 135, o výměře 38 m2. Žadatelé souhlasí s položením 

zatravňovacích betonových bloků na své náklady. Smlouva bude sepsána na 10 let s možností 

prodloužení, roční částka za pronájem bude činit 1 000,- Kč. Způsob pronájmu a zřízení 

manipulační plochy starosta projednával s právníkem. Záměr pronájmu části nemovitého 

majetku musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu, až poté může být 

schválena nájemní smlouva. Mgr. Cienciala dodal, že by bylo vhodné do smlouvy o pronájmu 

také zakomponovat již zhotovenou parkovací plochu, kterou Borští využívají. Starosta sdělil, 

že tato plocha byla vybudována v minulosti, a proto by ji do smlouvy nezahrnoval. Nebyly 

vzneseny další dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pronájem části pozemku p. č. 894/27 za účelem 

zřízení manipulační plochy.  

 

 

 

 

 

 



Závěrečný účet obce Písečná 

Starosta uvedl, že součástí materiálů je zápis z přezkumu hospodaření obce za rok 2014, jenž 

je bez pochybení. Dále je součástí materiálů účetní závěrka obce Písečná za účetní období 

2014 a účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná. Starosta navrhuje vše 

schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo závěrečný účet obce Písečná za rok 2014 a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2014 

sestavenou k 31. 12. 2014 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období 

2014 sestavenou k 31. 12. 2014 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Příjmy a výdaje rozpočtového opatření jsou součástí materiálů. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani dotazy, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 2  

 

 

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zatrubnění 

Starosta uvedl, že tento bod jednání je pouze informativní, jelikož žadatel ještě musí doložit 

písemný souhlas sousedů s provedením zatrubnění. Hlavním důvodem je situace z roku 2011, 



kdy došlo k zatopení rodinného domu p. Podškubky čp. 188 a to právě z příkopu, který chce 

p. Sikora zatrubnit.  Probíhala diskuse.  

 

Bez usnesení. 

 

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta uvedl, že se jedná o snížení mzdy místostarostovi o 38 %. Bez dotazů a připomínek.  

 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Kantor)  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva od 

1. 6. 2015 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

Posunutí zastávky u ZŠ – zpracování projektové dokumentace 

Tento bod jednání je bez podkladů. Starosta uvedl, výhledové podmínky při vyjíždění od 

Výletiště a od KD jsou velice špatné a navrhuje posunutí autobusové zastávky u školy 

směrem do školní zahrady. Musel by se přemístit dřevěný domeček ve školní zahradě a také 

by muselo dojít k posunutí oplocení. Dále by došlo k zatrubnění odtokového kanálu u 

stávajících autobusové zastávky. Stavba zastávky nevyžaduje stavební povolení, stačil by 

pouze územní souhlas. Problém je ovšem chodník pře autobusovou zastávkou, který vyžaduje 

stavební povolení, jelikož se jedná o dopravní stavbu. Starosta by oslovil 2 projektanty, kteří 

by udělali projekt chodníku a zároveň projekt na přemístění zastávky. Přesunem autobusové 

zastávky by došlo ke zvýšení bezpečnosti. Pokud by byl navíc zhotoven chodník po obou 

stranách, mohlo by dojít k umístění přechodu pro chodce. V 18.15 hodin opustila jednání 

Mgr. Eva Lysková.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr posunutí autobusové zastávky v centru obce 

a zřízení přechodu pro chodce.  

 

 

 

Rok 2016 – 15. výročí osamostatnění Písečné 

Starosta uvedl, že v příštím roce bude 15. výročí osamostatnění obce a u této příležitosti by 

bylo vhodné nějaké slavnostnější gesto, např. vydání kroniky, vydání stolních kalendářů nebo 

umístění označníků obce. Probíhala diskuse.   

 

Bez usnesení. 

 

 

 



Strategický plán rozvoje obce, vyhodnocení dotazníkového šetření, další postup 

Starosta uvedl, že jeho záměr vytvořit strategický plán obce Písečná vlastními silami bohužel 

časově nevyšel a navrhuje nechat si ho vytvořit externí osobou. Náklady na cca 30 tisíc Kč. 

Bohužel zatím ještě není konkrétní osoba, která by toto zpracovávala.  

Výsledky dotazníkového šetření v materiálech, starosta navrhuje zveřejnit na stránkách obce.  

 

Bez usnesení.  

 

 

 

OÚ a MŠ Písečná, stav projektu, zpracování žádosti o dotaci 

Bylo zahájeno územní řízení a řízení o vydání stavebního povolení. Dokumentace byla 

předána na MěÚ Jablunkov, od projektanta zatím není doložen rozpočet. Bude zapotřebí 

zpracovávat žádost o dotaci, první výzvy budou realizovány na podzim 2015. Starosta 

předpokládá, že v červnu by mohlo dojít ke schválení zpracovatele o dotaci.  

 

Bez usnesení.  

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek – Klub RADOST 

Starosta navrhuje vzít tuto žádost na vědomí. Bez připomínek.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost č. j. 158/2015 Asociace rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub RADOST 

 

 

Vybavení dětského hřiště 

Starosta informoval, že žádal Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na vybavení dětského 

hřiště u školy. V příloze materiálů byl přiložen rozpočet na nové hrací prvky ve výši cca 364 

tisíc Kč vč. DPH. Některé prvky, které jsou v současnosti na hřišti, jsou ve špatném 

technickém stavu a neodpovídají normám. Žádost o dotaci však nebyla schválena, obec 

Písečná skončila mezi náhradními projekty. Jelikož v dotaznících od občanů se velmi často 

objevoval požadavek na rekonstrukci hřiště, navrhuje starosta tento projekt financovat i bez 

dotace. Jelikož se jedná o zakázku nad 200 tisíc bez DPH, muselo by být uděláno výběrové 

řízení s následným vyhodnocením. Dle názoru starosty by vše mohlo být zhotoveno začátkem 

prázdnin, firma by na realizaci potřebovala cca 2 týdny. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodávku dětských 

prvků na školní hřiště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

   

Žaneta Poloková  ……………………………. 

 

  

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


