
Zápis č. 8 
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 5. 10. 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 

Vzhledem k přítomnosti veřejnosti došlo ke změně programu jednání.  

 

1. Žádost o zpevnění komunikace p. č. 132/8 – Richard Grochol 

2. Smlouva o právu k provedení stavby – Richard Grochol 

3. Žádost o odvedení dešťové vody – Žaneta Poloková, pozemek p. č. 132/8  

4. Projednání stížnosti na rušení nočního klidu z objektu Výletiště  

5. Úpravy dešťové kanalizace Písečná - Závrší – pozemek p. č. 46 a p. č. 1111, Martin 

Sikora 

6. Žádost o provedení úprav dešťové kanalizace – Rudolf Pindur, pozemek p. č. 509, 

Písečná - Žihla 

7. Žádost o zpevnění komunikace p. č. 1076/1 – Bohdan a Lenka Lyskovi 

8. Odborné vyjádření o cenách pozemků v k. ú. Písečná u Jablunkova 

9. Projednání záměru směny a odkupu pozemků v části Písečná – Závrší pod místní 

komunikací do vlastnictví obce Písečná 

10. Žádost o odkup pozemků p. č. 1073/2 a části pozemku p. č. 1073/1 ve vlastnictví obce 

Písečná – Jindřich Byrtus – tento bod odložen na další jednání ZO 

11. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Elektrowin 

12. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Písečná 

13. Žádosti o finanční příspěvek BabyBox Nemocnice Třinec a Strom života – mobilní 

hospic 

14. Změna zásad dotačního programu „Domovní ČOV, kanalizační přípojky“- zúžení okruhu 

příjemců z důvodu přípravy výstavby Splaškové kanalizace 

15. Informace o stavu projektu Splašková kanalizace 

16. Informace o stavu projektu Obecní úřad a Mateřská škola Písečná 

17. Rozpočtové opatření č. 5 

18. Různé  

19. 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, p. Poloková, 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, p. 

Poloková, Ing. Sikora. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová 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. Byrtusová a Mgr. Cienciala.  

 

 

 

Plnění usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva ze dne 27. 7. 2015 

K bodu 1. schválilo: 

 

7/1.5 pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu „Projektová dokumentace stavby – 

Chodník a inženýrské sítě Písečná“: 1. MSM Project s.r.o., Hlavní 1040/120, 

Opava; 2. Projekt Studio EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba; 3. Ida 

Macháčková, Kašparova 1395/8, Ostrava – Hrabůvka; 4. Medium projekt v.o.s., 

Pernerova 168, Pardubice 

7/1.6 Smlouvu o dílo se společností MSM Project, s.r.o. se sídlem ul. Hlavní 1040/120, 

Opava na zhotovení projektové dokumentace stavby „Chodník a inženýrské sítě 

Písečná“ – na projektu se začalo pracovat, územní rozhodnutí by mělo být 

zhotoveno do konce roku 2015 

7/1.7 zpracování a podání žádosti o zařazení do seznamu projektů v dotačním programu 

Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací“ projektu Splašková kanalizace Písečná – dnes na jednání 

zastupitelstva další informace 

7/1.8 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2012 s firmou Medium projekt v.o.s., 

Pardubice  - smlouva byla podepsána, projekt je již dokončen 

7/1.9 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2013 s firmou Medium projekt v.o.s., 

Pardubice – smlouva byla podepsána, projekt je již dokončen 

7/1.10 Dodatek č. 1 k SOD Projektová dokumentace stavby – Obecní úřad a Mateřská 

škola Písečná s Ing. Štěpánem Šňupárkem – bylo vydáno stavební povolení, další 

info dnes na jednání 



7/1.11 Smlouvu o společné úhradě nákladů na opravu komunikace s městem Jablunkovem 

– peněžní prostředky byly zaslány na účet města Jablunkova 

7/1.12 Smlouvu o dílo se Stanislavem Motykou, trv. bytem Bukovec čp. 244, na údržbu 

veřejného osvětlení  - smlouva podepsána, další info o veřejném osvětlení dnes na 

jednání 

7/1.13 záměr prodeje části pozemku p. č. 710/1 o výměře 147 m2 – zástupce kupujících se 

dostavil na OÚ , další jednání budou probíhat 

7/1.14 poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč Mysliveckému sdružení Potůčky 

– Písek na přikrmování zvěře v zimním období – vyplaceno v hotovosti na pokladně 

7/1.15 Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na instalaci ekologického vytápění 

s Tadeášem Byrtusem, trv. bytem Písečná čp. 145 – smlouva byla podepsána, 

finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

7/1.16 Zásady dotačního programu „Domovní ČOV, kanalizační přípojky“ – další změny 

dnes na jednání 

7/1.17 rozpočtové opatření č. 4 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

 

 

 

2. Vzalo na vědomí 

 

7/2.1 informace o zapracování připomínek k ideovému návrhu sportovně relaxačního 

parku v areálu Výletiště 

7/2.2 informace o bezplatném využívání areálu Výletiště pro účely sportovního kroužku 

žákovského družstva SDH Písečná – objekt je dětmi využíván během špatného 

počasí 

7/2.3 informaci ředitelky ZŠ a MŠ Písečná Mgr. Marie Ligocké a ukládá provést kontrolu 

hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná k 31. 7. 2015 – kontrola byla 

provedena, zápis doložen 

7/2.4 závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2014 

7/2.5 technickou specifikaci pro pořízení nového služebního automobilu pro potřeby 

Obecního úřadu Písečná 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 7 ze dne 27. 7. 2015 

 

 

 

 

 

Žádost o zpevnění komunikace p. č. 132/8 - Richard Grochol 

Starosta uvedl, že žádost předložil Richard Grochol, který má v této lokalitě postavený rodinný 

dům a žádá o zpevnění příjezdové cesty k tomuto RD. Současná příjezdová komunikace je 

částečně vedena mimo obecní parcelu a je tvořena uježděnou hlínou. Starosta navrhuje schválit 

záměr opravy komunikace, bude se však muset vybudovat na obecním pozemku. Jelikož 

v letošním roce již na opravy komunikací nejsou dostatečné částky, oprava by byla zahrnuta až 

do plánu oprav na rok 2016.  Dále starosta sdělil, že dle jeho názoru by se na opravě komunikace 



měl podílet i p. Grochol, jelikož cesta vede pouze k jeho domu a v dané lokalitě se s další 

výstavbou rodinných domů nepočítá.  P. Grochol se k tomuto vyjádřil, že i když komunikaci 

využívají i občané, kteří používají komunikaci jako příjezd na své pozemky, a hlavně zde jezdí 

těžká zemědělská technika na pole, nemá problém s tím, aby se podílel na financování opravy 

této komunikace. Během diskuse nevyplynuly žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu starosty.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpevnění povrchu komunikace na pozemku p. č. 

132/8 v délce cca 114 m a zahrnutí záměru do plánu oprav komunikací pro rok 2016. 

 

 

 

Smlouva o právu k provedení stavby – Richard Grochol 

Starosta uvedl, že v přiloženém situačním plánku je zobrazena vodovodní přípojka společnosti 

SmVaK, která vede přes obecní pozemek. Vodovodní přípojka byla již vybudována, položena 

byla do výkopu pro elektro přípojku, dnes jde pouze o schválení smlouvy. Nebyly vzneseny 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodního 

řádu na pozemku p. č. 132/8 ve vlastnictví obce Písečná s p. Richardem Grocholem, bytem 

Písečná 172 

 

 

 

Žádost o odvedení dešťové vody – Žaneta Poloková, pozemek p. č. 132/8 

Starosta uvedl, že projednání této žádosti má souvislost se zpevněním komunikace p. č. 132/8. 

Žádost o odvod dešťové vody podala p. Žaneta Poloková. Uvedla, že při vydatných deštích 

voda stékající z okolních polí stéká přes komunikace na p. č. 132/8. Tato komunikace je tvořena 

pouze uježděným materiálem a voda se štěrkem zanáší odtokový žlab a voda se tak valí na 

rodinný dům žadatelky. Starosta uvedl, že v případě, že by se daná komunikace zpevnila a podél 

ní by se vložily nové betonové žlaby, vyřešil by se takto i problém s vymýváním povrchu dané 

komunikace. Starosta navrhuje provést zpevnění komunikace a provedení odvodnění v r. 2016. 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  1 (Poloková) 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr provedení odvodnění komunikace na p. č. 

132/8 a zahrnutí do plánu oprav komunikací pro rok 2016. 

 

 

 



Projednání stížnosti na rušení nočního klidu z objektu Výletiště 

Starosta uvedl, že na obecní úřad byla podána stížnost na porušování nočního klidu z objektu 

Výletiště. Ke stížnosti bylo připojeno 28 podpisů místních obyvatel. Stěžovatelům bylo 

písemně odpovězeno. Jako opatření proti porušování nočního klidu je žadatelům o pronájem 

KD a Výletiště předloženo písemné poučení a také jsou poučeni ústně.  Dále starosta sdělil, že 

toto byla první oficiální stížnost tohoto charakteru a odmítl tvrzení, že by obec byla pasivní 

vůči dodržování nočního klidu. V případě, že by k porušování nočního klidu docházelo nadále, 

musela by toto řešit Policie ČR a následně přestupková komise MěÚ Jablunkova. Starosta 

navrhuje ponechat prozatím využívání objektů beze změny a vyčkat, jak se bude situace vyvíjet 

nadále. Informoval také o možnosti zakoupení hlukoměru. Mgr. Cienciala navrhuje vzít od 

pronajímatelů kauci na porušování nočního klidu, např. 1000,- Kč, mohlo by to být pro občany 

motivující. Starosta dodal, že není prokazatelné, zda výše hluku přesáhla danou hodnotu. 

K tomuto tématu se dále vedla diskuse, z níž vyplynulo, že obec pořídí zařízení na měření hluku 

a namátkově se bude měřit hluk při konaných akcích. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo 

se k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí stížnost na porušování nočního klidu 

z objektu Výletiště.  

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořízení zařízení na měření hluku.  

 

 

 

Úpravy dešťové kanalizace Písečná – Závrší – pozemek p. č. 46 s p. č. 1111, Martin Sikora 

Starosta informoval, že tento bod se projednával již na minulých jednáních zastupitelstva. P. 

Sikora po posledním jednání ZO žlaby odstranil a umístil je na obecní pozemek. Žlaby jsou 

nyní použity na zpevnění příkopy podél hlavní silnice kolem Nieslanikových a Lyskových. P. 

Sikora nyní očekává, že dojde o položení nové dešťové kanalizace přes obecní pozemek a 

zahradu, dle cenové nabídky p. Kantora. Starosta navrhuje schválit tuto úpravy dešťové 

kanalizace v části Písečná – Závrší. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se tedy 

k hlasování o schválení úprav dešťové kanalizace.  

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo položení dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 46 a 

p. č. 1111 v k. ú. Dle cenové nabídky firmy Milan Kantor.  

 

 



 

Žádost o provedení úprav dešťové kanalizace – Pindur Rudolf 

Na obecní úřad se obrátil p. Pindur se žádostí o provedení úprav stávající dešťové kanalizace 

na p. č. 509 v části Písečná – Kempa, jelikož při vytrvalých deštích dochází k zatopení jejich 

zahrady a zčásti i rodinného domu. P. Pindur starostovi sdělil, že v letošním roce k zatopení 

pozemků zatím nedošlo. Starosta uvedl, že provedl místní šetření. Pro odtok dešťové vody zde 

slouží již stávající betonová roura o průměru 300 mm, která je dle jeho názoru pro odtok vody 

dostačující a jen ve výjimečných situacích nestačí vodu odvádět. Protože se rodinný dům se 

zahradou nachází ve svažitém terénu a voda tak může odtékat, nedoporučuje starosta tuto žádost 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  0 

PROTI:  7  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo úpravy dešťové kanalizace na pozemku p. č. 509 

v části Písečná - Žihla 

 

 

 

Žádost o zpevnění komunikace p. č. 1076/1 – Bohdan a Lenka Lyskovi 

Manželé Lyskovi podali na obec žádost o zpevnění komunikace p. č. 1076/1, která slouží jako 

příjezdová komunikace k jejich novostavbě RD. V dané lokalitě se nachází další nevyužité 

pozemky pro stavbu rodinných domů, v místě se otáčejí vozidla zimní údržby a svozové firmy 

Nehlsen. Výstavba komunikace by dle starosty mohla být realizována dle jednoduché 

projektové dokumentace, kdy při porovnání nákladů by se rozhodovalo mezi dvěma variantami 

povrchu – makadam nebo živice. Starosta uvedl, že obec je vlastníkem této komunikace pouze 

z ¼ a navrhuje oslovit další vlastníky s žádostí o darování podílů do vlastnictví obce. Starosta 

navrhuje schválit opravu komunikace do plánu oprav pro rok 2016.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpevnění povrchu komunikace na pozemku p. č. 

1076/1 a části pozemku p. č. 714/12 a zahrnutí záměru do plánu oprav komunikací pro 

rok 2016. 

 

 

 

Odborné vyjádření o cenách pozemků 

Starosta uvedl, že obec nemá ze zákona povinnost nechat si vypracovat znalecký posudek o 

ceně nemovitosti, má však povinnost nabývat majetek za cenu v místě obvyklou. K tomuto 

slouží znalecký posudek, který vyhotovil soudní znalec Jan Petráš. Znalec ve svém vyjádření 

určil cenu obvyklou pro 4 typy pozemků:  

 zastavěné plochy a zahrady 162,- Kč / 1m2 

 komunikace 50,-Kč / 1m2 

 zemědělské pozemky 10,- Kč / 1m2 

 jiné hospodářsky nevyužité pozemky 5,- Kč / 1m2 

Z těchto ceny by obec měla vycházet při prodeji obecních pozemků, případně i při koupi 



pozemků do vlastnictví obce. Toto vyjádření bylo vypracováno zejména kvůli nacenění 

pozemku p. č. 710/1. Zájemci o tento pozemek s cenou uvedenou ve vyjádření souhlasí a dle 

tohoto bude připravena i kupní smlouva. Nebyly vzneseny připomínky. Starosta navrhuje vzít 

tento bod jednání na vědomí.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí odborné vyjádření k obvyklé ceně pozemků 

v k. ú. Písečná u Jablunkova.  

 

 

 

Projednání záměru směny a odkupu pozemků v části Písečná – Závrší pod místní 

komunikací do vlastnictví obce Písečná 

Materiály k tomuto bodu jednání připravil místostarosta. Sdělil, že v minulosti již došlo 

k výměně pozemků v této lokalitě, kdy však došlo k zamezení přístupu na některé pozemky 

soukromých vlastníků. Nyní dochází k další záměně a prodeji, aby se tato situace vyřešila. 

Součástí materiálů je tabulka výměr a cen všech pozemků. Pozemky jsou již zaměřeny, jsou 

vyhotoveny geometrické plány, prodej a výměna však ještě nejsou dořešeny smluvně. Dále 

probíhala diskuse, kde místostarosta a starosta upřesnili, k jakým změnám bude docházet. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o záměru směny.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr směny a odkupu pozemků v části Písečná – 

Závrší pod místní komunikací do vlastnictví obce Písečná dle geometrických plánů 

geometra Ing. Aleše Wojnara č. 156/2015 ze dne 25. 5. 2015 a č. 212/2015 ze dne 15. 6. 2015 

s pozměňovacím návrhem, a ukládá místostarostovi obce připravit na následující jednání 

zastupitelstva návrh smlouvy o směně a kupní smlouvy pozemků dle předloženého 

návrhu.  

 

 

 

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Elektrowin 

Ke schválení byla předložena smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou 

Elektrowin, která řeší povinnosti svozové firmy a obce při předávání elektrozařízení. 

Uzavřením smlouvy obci nevznikají další náklady na svoz odpadu. Starosta navrhuje tuto 

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

starosty.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0   

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

se společností Elektrowin, a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00 



 

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Písečná 

Starosta uvedl, že jsou zpracovány zásady pro žádost o dotaci z rozpočtu obce Písečná, kdy 

obec reagovala na změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Materiály 

připravil místostarosta. Předložena je žádost o poskytnutí dotace, zásady pro poskytování 

dotace, návrh veřejnosprávní smlouvy a vzor vyúčtování individuální dotace. V zásadách pro 

poskytnutí individuální dotace je k diskusi zejména čl. 6 - bod týkající se spolufinancování. 

Starosta navrhuje tento článek smlouvy vypustit, jelikož by došlo ke složitějšímu dokazování 

při vyúčtování. K zásadám se rozpoutala diskuse, ze které vyplynulo, že ze zásad pro poskytnutí 

dotace se vypustí body čl. č. 6 – spolufinancování a upraví se čl. 3  - zveřejnění nabídky na 

internetových stránkách obce a ve zpravodaji. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se ke schválení těchto zásad.  

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zásady pro poskytování individuální dotace 

z rozpočtu obce Písečná se zapracováním pozměňovacích návrhů. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek BabyBox Nemocnice Třinec 

Starosta uvedl, že v loňském roce obec přispěla částkou 2000,- Kč na pořízení BabyBoxu 

v Havířově, jelikož v bližším okolí žádný jiný nebyl a navrhuje schválit peněžní dar ve stejné 

výši i na instalaci BabyBoxu v Třinci. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo peněžitý dar ve výši 2 000,- Kč zájmovému spolku 

BabyBox pro odložené děti – STATIM na instalaci zařízení v Nemocnici Třinec – Sosna. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek Strom života – mobilní hospic 

Starosta uvedl, že tento mobilní hospic, dle obdržených materiálů, působí i v okr. Frýdek-

Místek, bližší informace o činnosti však nemá. Navrhuje vzít žádost na vědomí. Bez 

připomínek, přistoupilo se ok hlasování o návrhu starosty.  

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost organizace Strom života – mobilní 

HOSPIC o finanční podporu. 

 

 

 



Změna zásad dotačního programu „Domovní ČOV, kanalizační přípojky“ – zúžení 

okruhu příjemců z důvodu přípravy výstavby Splaškové kanalizace  

Starosta uvedl, že se jedná o návrh na zúžení území obce, kde může být dotace na ČOV 

poskytnuta. Podporována bude pouze oblast, která není zahrnuta v 1. etapě výstavby kanalizace. 

Dále uvedl, že obec již podala žádost o dotaci a pokud dojde k realizaci výstavby kanalizace, 

budou se muset provozovatelé ČOV na tuto kanalizaci napojit. U lokalit, které jsou zařazeny 

v etapě 2. a 3. může dojít k výstavbě kanalizace cca až za 10-15 let. Z pohledu dopadu na životní 

prostředí má význam v těchto lokalitách ČOV provozovat, zůstanou tedy nadále dotovány. 

Pokud obec nebude úspěšná s žádostí o dotaci a nedojde k její výstavbě, může být poskytování 

dotací v dotčených lokalitách opět obnoveno. Ing. Sikora navrhuje zásady pozměnit až od r. 

2016, aby zůstala možnost získání dotací pro ty, kteří ČOV instalují nyní a s poskytnutím 

žádosti již počítali. Mgr. Cienciala uvedl, že v krátké době jsou zásady pro poskytování dotací 

na ČOV měněny již podruhé. Dle jeho názoru by se k takovéto změně zásad mohlo přistoupit 

až v době, kdy již bude známo, že se kanalizace bude budovat. Starosta uvedl, že doposud 

nebylo známo, kdy bude vydáno stavební povolení na stavbu kanalizace a dotace na domovní 

ČOV byla poskytována všem žadatelům bez ohledu na lokalitu. V současné době je již stavební 

povolení vydáno a je jasné, kde bude kanalizace vybudována, proto navrhuje starosta okruh 

žadatelů o dotaci zúžit. Dotace na kanalizační přípojky nadále v zásadách zůstanou pro všechny 

žadatele. Probíhala diskuse, během níž vyplynulo, že nové zásady budou platné až od 1. 1. 

2016. Přistoupilo se tedy k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo změnu zásad dotačního programu „Domovní ČOV, 

kanalizační přípojky“ s účinností od 1. 1. 2016 

 

 

 

Informace o stavu projektu Splašková kanalizace 

Starosta sdělil, že v rámci projektu splaškové kanalizace byla podána žádost o zařazení do 

seznamu akcí dotačního programu ministerstva zemědělství. V současné době se žádosti 

hodnotí, kdy budou konečné výsledky, zatím není známo. Součástí materiálů je vyplněná 

žádost, kde jsou uvedeny celkové náklady akce. Dále starosta uvedl, že po přepočtení nákladů 

akce, investičních možností obce, míry spolufinancování, výše podílu obce, započtení vlivů 

výběrového řízení na cenu a připočtení nákladů na vybudování dešťové kanalizace a chodníku, 

bude muset obec spolufinancovat výstavbu bankovním úvěrem ve výši nejméně 13 mil. Kč. 

Předpoklady pro stavbu kanalizace v této chvíli jsou naplněny. Je vydáno stavební povolení, 

dokumentace pro provádění stavby, byla podána žádost o dotaci. U dešťové kanalizace a 

chodníku se ještě prověřuje, zda by nebylo možné získat dotaci ze státního fondu dopravní 

infrastruktury, anebo z integrovaného regionálního operačního programu. V případě získání 

dotací bude tedy nejspíš nutné rozhodnout, který z připravovaných záměrů obce bude muset 

odsunout do dalších let. Pokud by byla preferována stavba kanalizace, potom by stavba OÚ a 

MŠ byla přesunuta cca až na rok 2020. Starosta navrhuje vzít tyto informace na vědomí.  Nebyly 

vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  



 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o stavu projektu Splašková 

kanalizace Písečná – 1. etapa 

 

 

 

Informace o stavu projektu Obecní úřad a Mateřská škola Písečná 

Starosta uvedl, že stavební povolení je již vydáno, je platné 2 roky a dá se případně prodloužit. 

Konečné rozpočty stavby se v těchto dnech dolaďují. V současnosti je připravována žádost o 

dotaci na projektovou dokumentaci, kdy vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj. Dotační 

výzvy na realizaci záměru zatím nebyly vyhlášeny. Starosta navrhuje vzít tyto informace na 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o stavu projektu OÚ a MŠ Písečná 

 

 

 

Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení 

Jedná se pouze o informativní bod jednání, materiály připravil místostarosta. V některých 

lokalitách došlo k výměně veřejného osvětlení, někde dokonce k jeho rozšíření. Celkové 

vyúčtování těchto oprav je 119 057,- Kč vč. DPH, rozpis jednotlivých prací je součástí 

materiálů. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 5 

Rozpočtovým opatřením č. 5 došlo k celkovému navýšení příjmů o 18 600,- Kč a celkovému 

navýšení výdajů o 256 000,- Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování 

o schválení rozpočtového opatření.  

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 5 

 

 

 

Štěpkovač 

Starosta informoval zastupitele, že obec získala na základě dotace z evropských fondů 

štěpkovač ke zpracování dřevního odpadu. Starosta navrhuje, aby štěpkovač mohli využívat i 

občané obce. Starosta navrhnul zavést v jarním a podzimním období tzv. štěpkovací soboty, 

kdy lidé by přivezli větve na předem určené místo a obsluha stroje by je zpracovala. Hotovou 

štěpku by si občané odváželi zpět. Případná odměna pro obsluhu štěpkovače by se musela 

předem určit. Dále probíhala diskuse, ze které vyplynulo, že by se štěpkovač případně mohl 



převážet i do jiných částí Písečné, aby lidé nemuseli materiál vozit daleko. Bylo by to daleko 

vhodnější, než zaučovat každého žadatele o zapůjčení štěpkovače a dále popř. řešit poruchu 

stroje.  

Tento byl pouze informativní, nebylo k němu přijato žádné usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Marie Byrtusová  ……………………………. 

 

   

Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

  

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


