
Zápis č. 9 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 12. 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. Výpomoc s pitnou vodou – Daniel Kurek 

2. Finanční analýza investičních možností obce 

3. Splašková kanalizace – výběrové řízení na zhotovitele, zpracování žádosti o evidenci 

akce a žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na Ministerstvu 

zemědělství ČR 

4. OÚ a MŠ Písečná – zpracování žádosti o dotaci v programu Fond rozvoje kapacit MŠMT 

a IROP 

5. Finanční spoluúčast obce na Kotlíkových dotacích Moravskoslezského kraje – Smlouva o 

spolupráci 

6. Hasičská zbrojnice – zpracování PD rekonstrukce, pořízení praporu pro SDH Písečná při 

příležitosti 90. výročí založení 

7. Změna Obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady 1/2016 vyplývající ze změny 

zákona o místních poplatcích 

8. Smlouva o zápůjčce a darování štěpkovače – Sdružení obcí Jablunkovska 

9. Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické vytápění – Štěpán Ruttkay 

10. Smlouva o směně pozemků – Milan Sikora 

11.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu 

provést stavbu – ČEZ Distribuce 

12.  Smlouva o poskytnutí dotace na činnost JSDH – Moravskoslezský kraj 

13.  Zavedení služby Senior Taxi v Písečné – projednání podmínek provozování 

14.  Smlouva o prodeji části pozemku p. č. 710/1 o výměře 147 m2 – Daniel Szkandera 

15.  Rozpočtové opatření č. 6 

16.  Návrh rozpočtu na rok 2016 

17.  Různé 

18.  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. Byrtusová a Mgr. 

Lysková. 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 Mgr. Lysková. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: p. Poloková a Ing. Sikora. 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 Ing. Sikora.   

 

 

 

Plnění usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva ze dne 5. 10. 2015 

K bodu 1. schválilo: 
 

8/1.5 zpevnění povrchu komunikace na pozemku p. č. 132/8 v délce cca 114 m a zahrnutí 

záměru do plánu oprav komunikací pro rok 2016 – cenovou nabídku předložil p. 

Worek z firmy Lesostavby a.s., jedná se o projekční ceny, každá z cest by cenově 

vyšla na 430 tis. Kč. Bude potřeba zpracovat položkový rozpočet a na MěÚ 

Jablunkov ověřit, zda bude potřeba vyřídit stavební povolení  

8/1.6 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 – smlouva 

byla podepsána oběma stranami, z vyjádření SmVaK vyplynulo, že se nebudou 

moci připojit v plánovaném místě 

8/1.7 záměr provedení odvodnění komunikace na pozemku p. č. 132/8 a zahrnutí do plánu 

oprav komunikací pro rok 2016 

8/1.8 pořízení zařízení na měření hluku – hlukoměr byl zakoupen, bylo provedeno jedno 

měření, k porušení nočního klidu nedošlo, parametry byly na hranicích  

8/1.9 položení dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 46 a p. č. 1111 v k. ú. Písečná dle 

cenové nabídky firmy Milan Kantor – stavba byla realizována 



8/1.10 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 – oprava byla 

naceněna fa Lesostavby a.s. 

8/1.11 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 – AK Hajduk připravila smlouvu, která je dnes na jednání 

8/1.12 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin, a.s. 

se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ 140 00 – smlouva uzavřena, podepsána 

oběma stranami 

8/1.13 zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná se 

zapracováním pozměňovacích návrhů – zásady byly zveřejněny 

8/1.14 peněžitý dar ve výši 2000,- zájmovému spolku BabyBox pro odložené děti – 

STATIM na instalaci zařízení v Nemocnici Třinec – Sosna – smlouva byla 

podepsána oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet 

8/1.15 změnu zásad dotačního programu „Domovní ČOV, kanalizační přípojky“ 

s účinností od 1. 1. 2016 

8/1.16 rozpočtové opatření č. 5 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

 

 

 

2. Vzalo na vědomí 
 

8/2.1 stížnost na porušování nočního klidu z objektu Výletiště 

8/2.2 odborné vyjádření k obvyklé ceně pozemků v k. ú. Písečná u Jablunkova 

8/2.3 žádost organizace Strom života – mobilní HOSPIC o finanční podporu – písemně 

odpovězeno 

8/2.4 informace o stavu projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

8/2.5 informace o stavu projektu OÚ a MŠ Písečná – dnes na jednání ZO 

 

 

 

3. Neschválilo 

 

8/ 3.1  úpravy dešťové kanalizace na pozemku p. č. 509 v části Písečná – Žihla – žadateli 

písemně odpovězeno 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 8 ze dne 5. 10. 2015 

 

 

 

 

 



Žádost o výpomoc s pitnou vodou 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se na něj obrátil p. Daniel Kurek se žádostí o výpomoc 

při zásobování pitnou vodou. P. Kurek není napojen na vodovodní řád SmVaK, pitnou vodu 

odebírá se soukromé studny. Vzhledem k letošnímu suchu však již mají vody nedostatek. 

Obrátil se tedy na starostu, zda by nezvážil dotační titul k výstavbě nových studní. Starosta 

uvedl, že by musel zjistit, kolik novostaveb rodinných domů nebylo připojeno k SmVaK a 

muselo si nechat vykopat vlastní studnu. Dále dodal, že se ještě s podobnou žádostí nesetkal. 

Dále probíhala diskuse, ve které Ing. Sikora navrhnul, aby se případně projednal příspěvek na 

studnu p. Kurka, ale neschvaloval se žádný dotační titul. Starosta dále dodal, že prověří možnost 

připojení RD č. 163 k vodovodnímu řádu a navrhuje vzít žádost p. Kurka na vědomí. 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost o finanční příspěvek na řešení 

problému se zásobováním pitnou vodou pana Daniela Kurka, bytem Písečná 163 

 

 

 

Finanční analýza investičních možností obce 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o materiál, který by měl pomoci při 

rozhodování o realizaci projektů a možnostech jejich financování. Tuto finanční analýzu 

zpracovala firma BeePartner a.s. Vyplývá z ní, že obec nebude schopna zvládnout výstavbu 

všech plánovaných projektů, aniž by se zadlužila vysokou jistinou. Dle starosty obec může 

zvládnout výstavbu splaškové kanalizace a chodníku s dešťovou kanalizací. V případě, že by 

výrazně snížila jejich cena vlivem výběrového řízení, mohlo by se uvažovat i o výstavbě OÚ a 

MŠ písečná. Výsledky výběrového řízení však budou známy v průběhu měsíce dubna nebo 

května příštího roku. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí a brát na tuto analýzu 

zřetel při rozhodování schvalování projektů. Nebyl vznesen žádný jiný návrh, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty. 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí finanční analýzu investičních možností obce. 

 

 

 

Splašková kanalizace Písečná 
Přítomnost veřejnosti – p. Černý. K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že o dotaci na 

splaškovou kanalizaci bylo požádáno v rámci titulu Ministerstva zemědělství, kde míra 

podpory se pohybuje mezi 60-65%. 4. 11. 2015 bylo ministerstvem zemědělství sděleno, že 

žádost byla zařazena do programu. 1. 12. 2015 byla obdržena výzva k předložení žádosti o 

evidenci akce a žádost o registraci akce a poskytnutí státní podpory. Rozhodnutí je pak 

provedeno na základě výběrového řízení na zhotovitele, kdy je známá vysoutěžená cena. Z této 

ceny se pak vypočítává hlavní míra dotace, která se uvede do rozhodnutí poskytnutí státní 

finanční podpory. Dále starosta uvedl, že v závislostech na těchto sděleních začal jednat o 

agentuře na organizaci výběrového řízení. Oslovil firmu HRAT a BeePartner, obě z Třince. Ty 

předložily cenové nabídky, které jsou součástí materiálů.  Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo 



schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Splašková kanalizace – I. Etapa, 

schválit pořadí firem v zakázce malého rozsahu a schválit pověření k podpisu smlouvy s firmou 

BeePartner na zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení v projektu Splašková 

kanalizace písečná – I. etapa.  K tomuto dále dodal, že dle jeho názoru by se měly podnikat i 

nadále kroky. Dokud nedojde k podpisu smlouvy, je možno nadále zvažovat rizika, případně 

nepodepsat smlouvu o dílo. Podpis smlouvy o dílo může být vázán na poskytnutí dotace, což 

může být jednou z podmínek výběrového řízení. Dále probíhala diskuse k technickému řešení 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí firem v zakázce malého rozsahu Zpracování 

žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení v projektu Splašková kanalizace Písečná – 

I. etapa: 1. BeePartner, a.s., Třinec;2. HRAT, s.r.o., Třinec 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pověření starosty obce k podpisu smlouvy na 

zpracování žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení v projektu Splašková kanalizace 

Písečná – I. etapa se společností BeePartner, a.s., Třinec 

 

 

 

OÚ a MŠ Písečná – zpracování žádosti o dotaci 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že v současnosti jsou vyhlášeny 2 dotační tituly, kde je 

možno žádat o dotaci na stavbu MŠ a OÚ. Jde o fond rozvoje kapacit předškolního a základního 

vzdělávání na MŠMT. Termín předložení žádosti s aktuálními údaji je do 21. 12. 2015. Žádost 

již byla podána v roce 2014, kdy jsme však nebyli úspěšní. Dále starosta sdělil, že dle informací 

z fondu rozvoje ministerstva školství, je možno žádost o dotaci podat i na IRPO. Míra podpory 

je zde ve stejné výši, tzn. 85% uznatelných výdajů, žádost je nutné předložit do 22. 4. 2016. 

Dále starosta informoval, že podal žádost na KÚ moravskoslezského kraje o dotaci na přípravu 

projektové dokumentace MŠ a OÚ. Podmínkou ovšem je, že žádost o dotaci musí být 

předložena do některého z fondu EU nebo některého z jiných státních programů. Co se týče 

kapacity MŠ, dodal starosta, že bude obtížné prokazovat nutnost navýšit kapacitu, jelikož vývoj 

počtu narozených dětí v letech 2012-2015 má stagnující tendenci, cca 10 dětí ročně. Bude 

problematická i snaha otevřít samostatné oddělení s polským jazykem vyučovacím, ve školním 

roce 2014/2015 navštěvovaly polskou mateřskou školu 7 dětí, v letošním roce jsou to pouze 3 

děti s trvalým pobytem v Písečné. Nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhnul starosta 



schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT. Přistoupilo se tedy k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci ve Fondu rozvoje kapacit 

základních a mateřských škol vyhlašovaném Ministerstvem školství a do IROP v rámci 

výzvy č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání. 
 

 

 

 

Finanční spoluúčast obce na kotlíkové dotaci MSK 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že součástí materiálů je prezentace Moravskoslezského 

kraje k novému dotačnímu titulu, který bude vyhlášen v prosinci 2015, a od února 2016 budou 

přijímány žádosti o dotaci. K projednání je také předložena smlouva s Moravskoslezským 

krajem. Jde o finanční spoluúčast obce v rámci tzv. Kotlíkových dotací. Tato smlouva upravuje 

míru finanční podpory poskytovanou obcí. Starosta navrhuje, aby obec přispíval 10% 

uznatelných nákladů, maximálně však 10 000,- Kč. Stávající dotační program obce by zůstal 

v platnosti. Žadatel by však nemohl předložit žádost v obou dotačních programech, což by bylo 

doplněno do dotačních zásad obce. V roce 2015 podpořila obec výměnu pouze 2 kotlů. Zapojení 

do tohoto programu starosta doporučuje vzhledem k dlouhodobé tradici v podpoře 

ekologických forem vytápění. Probíhala diskuse. Dle názoru starosty budou žadatelé spíše žádat 

o dotaci kraj, vzhledem k vysoké míře poskytnuté dotace. Z tohoto důvodu navrhuje schválit 

tuto smlouvu.  

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o spolupráci při realizaci programu 

„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s finanční spoluúčastí obce na poskytované 

dotace ve výši 10% maximálně však 10 000,- Kč na celkových uznatelných nákladech 

 

 

 

Hasičská zbrojnice – zpracování PD rekonstrukce, pořízení praporu pro SDH Písečná při 

příležitosti 90. výročí založení 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že předkládá návrh na zadání zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci požární zbrojnice. Tento návrh je podáván zejména z toho 

důvodu, že v budoucnu mohou být vyhlášeny programy s vysokou mírou podpory na tyto 

projekty a obec by měla být připraveny tuto možnost využít. Ing. Sikora navrhuje zpracování 

PD odložit, dle jeho názoru je pravděpodobnost rekonstrukce během příštích 5 let velmi malá, 

jelikož jsou plány finančně náročné a důležitější projekty. Starosta dodal, že výstavba nové 

hasičské zbrojnice je v současnosti nereálná vzhledem ke značně vysokým nákladům. 

Ministerstvo vnitra připravuje na rok 2016 vyhlášení dotačního titulu na rekonstrukci 

hasičských zbrojnic, proto navrhuje schválit zpracování PD. 

Dále starosta uvedl, že v roce 2016 budou hasiči slavit 90. výročí založení. U této příležitosti 

chtějí hasiči pořídit slavnostní prapor. Starosta navrhuje, aby byl SDH poskytnut finanční dar 



ve výši 30 000,- Kč na nákup tohoto praporu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se k hlasování o návrhu starosty.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 

projektové dokumentace rekonstrukce požární zbrojnice. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo finanční dar ve výši 30 000,- Kč na pořízení 

slavnostního praporu SDH Písečná, IČ 64121895, se sídle Písečná 42, při příležitosti oslav 

90. výročí založení. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pověření starosty obce k uzavření smlouvy 

o poskytnutí daru SDH Písečná na pořízení slavnostního praporu.   

 

 

 

Změna obecně závazné vyhlášky o poplatku za odpady 1/2016  vyplývající ze změny 

zákona o místních poplatcích 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že na základě změny zákona o místních poplatcích je 

nutno změnit obecně závaznou vyhlášku o poplatku za odpady. Úpravou dochází k vypuštění 

okruhu osob, které zákon osvobozuje od úhrady poplatku. Starosta navrhuje schválit obecně 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů č. 1/2016 

 

 

 

Smlouva o výpůjčce a darování štěpkovače 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že štěpkovač byl pořízen v rámci projektu SOJ a náklady 



na jeho pořízení byly z 90% hrazeny z dotace. Obec má štěpkovač zapůjčen na období 5 let, 

poté přejde do majetku obce. Starosta navrhuje schválit smlouvu. 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 výpůjčce a darování štěpkovače se 

Sdružením obcí Jablunkovska, se sídlem ul. Dukelská 600, Jablunkov 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické vytápění 
Starosta k tomuto bodu jednání sdělil, že žadateli o poskytnutí dotace jsou manželé Ruttkayovi, 

bytem Písečná 241. Do své novostavby RD si pořídili kotel VIADRUSHERCULES GREEN 

ECO THERM-JUNIOR. Přiloženými doklady potvrdili, že pořízený kotel splňuje ČSN EN 

303-5 třídy 3, dotace tedy bude poskytnuta ve výši 20 000,- Kč. Navrhuje schválit tuto smlouvu. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na instalaci 

ekologického vytápění Štěpánovi a Lucii Ruttkayovými, bytem Písečná 241 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na 

ekologické vytápění Štěpánovi a Lucii Ruttkayovými, bytem Písečná 241 
 

 

 

Smlouva o směně pozemků – Milan Sikora 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, se se jedná o smlouvu směnnou a zároveň kupní, týkající 

se pozemků v části Písečná – Závrší. Jedná se o smlouvu mezí obcí a p. Milanem Sikorou. 

Kupní cena 50,- Kč na 1m2 je v souladu s odborným posudkem. Smlouvou dojde ke směně 

obecních nově zaměřených pozemků parc. Č. 264/75 a parc. Č. 264/82 dle geometrického plánu 

č. 974- 42/2015 za nově zaměřené pozemky p. Milana Sikory parc. Č. 236/2, parc. Č. 247/12 a 

parc. Č. 264/38 dle geometrického plánu č. 974-42/2015. Starosta navrhuje schválit tuto 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0   

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Směnnou smlouvu s p. Milanem Sikorou, bytem 

Písečná čp. 32 
 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu 

provést stavbu 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o přípojku NN, která kříží obecní pozemek 

v části Písečná – konečná. Jedná se o zřízení věcného břemene za úplatu 1 000,- Kč. K tomuto 

bodu nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se ke schvalování. 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011207/2 Písečná 

– Sikora NNk, se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost JSDH – Moravskoslezský kraj 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o dotaci na školení členů jednotek SDH. 

Školení již proběhlo, nyní dochází k jeho vyúčtování a žádosti o dotaci. Kraj touto smlouvu 

poskytuje dotaci ve výši 4 800,- Kč. Starosta navrhuje schválit. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost JSDH 

Písečná s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava 

 

 

 

Zavedení služby taxi senior v písečné – projednání podmínek provozování 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se na něj stále obrací důchodci se žádostí o zřízení 

této služby. Z tohoto důvodu předkládá návrh k projednání o zřízení této služby v Písečné. 

Služba by byla poskytována seniorům starším 70 let nebo osobám se ZTP nebo ZTP/P bez 

ohledu na věk. Tito občané by se mohli taxi službou přepravovat do Jablunkova nebo Návsí k 

lékaři, popř. Do Jablunkova na úřady, nákupy, hřbitov apod. Starosta již oslovil TAXI COOL, 

která již tuto službu provozuje v Jablunkově. V rámci této služby by nabídli cenu 60,- Kč v 

jednom směru. Občan by si z této částky hradil 50%, zbývající část by doplácela obec. Občané 

by v této službě byli registrováni, taktéž jejich jízdy by se musely zaznamenávat. Starosta 

navrhuje schválit tuto službu a v rozpočtu na rok 2016 vyčlenit částku na taxi senior 10 000,- 

Kč. 

Výsledek hlasování 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zavedení služby Senior taxi v Písečné dle podmínek 

v předloženém návrhu. 

 

 

 

Smlouva o prodeji části pozemku p. č. 710/1 o výměře 147 m2 – Daniel Szkandera 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že žadatel p. Szkandera má oplocenou část obecního 

pozemku a rád by jej odkoupil. K tomuto oplocení došlo již v minulosti. Veškeré náklady, vč. 

zaměření a sepsání smlouvy bude hradit žadatel. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Kupní smlouvu s p. Danielem Szkanderou, bytem 

Písečná č. ev. 01 o prodeji části pozemku p. č. 710/1 o výměře 147 m2 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že rozpočtovým opatřením č. 6 došlo k celkovému 

navýšení příjmů o 632 338,- Kč a celkovému snížení výdajů o 162 500,- 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. 6 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

Starosta k tomuto bodu jednání uvedl, že předložený návrh rozpočtu na rok 2016 byl po dobu 

15 dnů vyvěšen na úřední desce obce, aby se k němu případně mohli vyjádřit občané obce. Tato 

povinnost vyplývá ze zákona. Příjmy na rok 2016 ve výši 9 017 500,- Kč, převod rezervy z roku 

2015 ve výši 13 500 000,- Kč. Výdaje na rok 2016 ve výši 5 877 000,- Kč, rezerva z minulých 

let ve výši 16 640 500,- Kč. Starosta navrhuje schválit rozpočet na rok 2016. Nebyly vzneseny 

připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočet obce na rok 2016 

 

 

 

Žádost o dotaci MŠMT 



K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k žádosti o dotaci fondu školních kapacit si 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyžádalo usnesení, kde je uvedeno, že ZO 

schválilo podání žádosti o dotaci ve fondu rozvoje kapacit a zajištění spolufinancování akce ve 

výši 15%. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení usnesení.  

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci MŠMT z programu 133 310 

na projekt „Obecní úřad a Mateřská škola Písečná, oddělení pro 28 dětí“ a 

spolufinancování projektu ve výši 15% celkových nákladů projektu 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

   

Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

  

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


