
Zápis č. 20 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 8. 2. 2021 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

 

Hosté: Milan Sabol 

 

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

Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné. 

 

Stanovení zapisovatele 
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu. 

 

Schválení programu jednání 

1. Informace o realizaci projektů – Chodník – II. etapa, Prodloužení vodovodních 

řadů, Renovace kříže, Multifunkční učebna v ZŠ Písečná 

2. Hodnocení cenových nabídek na vybavení Multifunkční učebny v ZŠ Písečná 

3. Podpora instalace defibrilátoru v centru obce – přednes p. Zatloukala z organizace 

Asklépios 

4. Program individuálních dotací – žádosti – Sdružení rodičů, Klub důchodců, Spolek 

přátel kultury a sportu, SDH Písečná, Domov sv. Alžběty Jablunkov 

5. Žádosti o dotace – Spolek na ochranu zvířat, Myslivecká sdružení 

6. Dotace na výměnu kotlů v rámci krajského programu – Moravskoslezský kraj  

7. Dodatek č. 14 k SOD se společností SMOLO CZ – načítání nádob do systému 

MESOH 

8. Zpracování variantní studie odkanalizování obce Písečná v okrajových částech 

9. Schválení podmínek pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Projektová 

dokumentace pro prodloužení vodovodní sítě a sítě veřejného osvětlení v obci 

Písečná 

10. Podmínky dotačního programu na stočné – vyjádření AK Hajduk, návrh na 

doplnění podmínek 

11. Darovací smlouva o darování pozemku obci Písečná – Marek Kadlubiec, Vít Lasota 

12. Aktualizace pasportu místních komunikací 

13. Smlouva o zřízení služebnosti – ČEZ Distribuce 

14. Rozpočtové opatření č. 8/2020 

15. Rozpočtové opatření č. 1/2021 

16. Různé 

- užívání místní komunikace k RD Brodek, Bojko, Verčimák, Kowollik 

- vlajka pro Tibet 

17. Diskuse 

18. Závěr 

 

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, Mgr. Cienciala a Ing. 

Byrtus. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

Cienciala a Ing. Byrtus. 

 

 

 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 12. 2020 

 

K bodu 1. schválilo: 
19/5 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2020 o místním poplatku za provoz 

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

komunálních odpadů se stanovením hodnoty ekobodu ve výši 7 Kč a stanovením 

poplatku ve výši 800 Kč na osobu a rok – zveřejněno na úřední desce, dle vyhlášky 

obec vybírá poplatky 

19/6 Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce 

Písečná s firmou Bojko Josef, IČO 14606682, se sídlem Písek 494, na zimní období 

2020/2021 – podepsáno oběma stranami, dle smlouvy prováděna zimní údržba 

19/7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k provádění zimní údržby komunikací a zpevněných 

ploch v obci Písečná s firmou Jan Ligocki, IČO 14606691, se sídlem Jablunkov 543, 

na zimní období 2020/2021 – podepsáno oběma stranami, následně vypovězeno, dnes 

na jednání předložena ke schválení nová smlouva 

19/8 Strategický plán rozvoje obce Písečná na období let 2021 – 2028 – dle tohoto plánu se 

řídí aktivity obce 

19/9 Akční plán investičních projektů na rok 2021 – bude zveřejněn ve zpravodaji a na 

webu obce 

19/10 Smlouvu o spolupráci při výstavbě a užívání stavby chodníku s Městem Jablunkovem, 

IČO 00296759, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – smlouva uzavřena 

19/11 Darovací smlouvu č. FM/23/j/2020/Ch o darování pozemku parc. č. 1091/1 v k. ú. 

Písečná u Jablunkova zastavěného hlavní obslužnou komunikací č. III/01150 

Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava – 

podepsáno a zasláno k podpisu na SSMSK 



19/12 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Lumíru Sikorovi, bytem 

Písečná 202, na předfinancování výměny kotle na pevná paliva a schvaluje Smlouvu 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování 

NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové 

dotace v MSK – 3. výzva, s p. Lumírem Sikorou, bytem Písečná 202 – smlouva 

uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

19/13 Rozpočtové opatření č. 7 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

19/14 Rozpočet obce Písečná na rok 2021 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

19/15 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2022 – 2023 – obec se řídí dle 

tohoto výhledu 

19/16 Finanční podporu sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 

LYDIE Český Těšín a spoluúčast na financování ve výši 2 900 Kč na rok na jednoho 

aktuálního uživatele služby s trvalým pobytem v obci Písečná – v současné době není 

tato služba využívána žádným občanem z Písečné 

19/17 úhradu nákladů ve výši 35 000 Kč na zpevnění části povrchu pozemku parc. č. 1347/8 

v rozsahu žádosti č. j. 453/2020 manželů Kowollikových – zpevnění bylo provedeno, 

stavba byla převzata 

19/18 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na zřízení kanalizační přípojky 

k rodinnému domu čp. 12 s Bc. Davidem Ćmielem, bytem Písečná 12 – smlouva 

uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

19/19  podání žádosti o dotaci na renovaci kříže v části Písečná – Jižní konec v dotačním 

titulu Ministerstva zemědělství v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a 

venkovských prvků pro rok 2021 – informace dnes na jednání 

19/20 jmenování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské rady – dnes revokace usnesení 

19/21 vyřazení zmařených investic obce Písečná dle předloženého návrhu 

19/22 Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se 

společností Smolo CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 

Třinec – Staré Město  - podepsáno oběma stranami 

19/23 Smlouvu č. 5/2021 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního 

systému pro odpadové hospodářství s firmou ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem 

Uherčice 125, 691 62 Uherčice – podepsáno a zasláno k podpisu, podle smlouvy bude 

provozováno od 1. 3. 2021 

19/24 Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se 

sídlem Uherčice 125, 691 62 Uherčice – podepsáno a zasláno k podpisu, podle 

smlouvy bude provozováno od 1. 3. 2021 

19/25 cenu vody pro stočné pro rok 2021 ve výši 47,06 Kč/m3 bez DPH a výši nájemného 

pro rok 2021 ze Smlouvy o provozování kanalizační sítě – dnes na jednání 

k projednání dotace na stočné 

19/26 poskytnutí finančního daru ve výši 4000 Kč ve finanční sbírce na nákup defibrilátoru 

Školícímu a Výcvikovému Centru Asklépios, z.s., IČO 22606904, se sídlem Bukovec 

234, 739 85 Bukovec, a uzavření darovací smlouvy se Školícím a Výcvikovým 

Centrem Asklépios, z.s. – darovací smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány 

na účet žadatele, dnes na jednání další informace 
  

  

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

19/27  informace o možných způsobech odkanalizování částí obce 

 ukládá starostovi: předložit cenové nabídky na zpracování revize stávajícího projektu 

centrální splaškové kanalizace v obci s cílem prověřit možnosti využití dotačních titulů 

– dnes předložena cenová nabídka 



19/28 úpravu polohy a vyústění dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 247/8 – cenová 

nabídka zatím nebyla předložena, čeká se na jaro, až budou vhodnější podmínky 

19/29 žádost č. j. 442/2020 manželů Nieslanikových o odkoupení části pozemku – manželům 

Nieslanikovým bylo odpovězeno 

19/30 informace o způsobu a nákladech na likvidaci sesuvu půdy na pozemku parc. č. 806 ve 

vlastnictví p. Bohuslava Szoloného – fa Arnošt Walach přislíbila cenovou nabídku 

19/31 Výroční zprávu Policie České republiky za rok 2019 

19/32 žádost obce Mosty u Jablunkova o sponzorský příspěvek na sportovní akci Beskydská 

lyže 2021 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 19 ze dne 11. 12. 2020 

 

 

Informace o realizaci projektů 

Chodník II. etapa – žádost o dotaci byla podána na SFDI, vyhodnocení v květnu 2021, stavební 

povolení zatím není vydáno  

 

Prodloužení vodovodního řadu – žádost o dotaci na SFŽP byla akceptována a formálně přijata, 

rozhodnutí zatím ještě není, v materiálech návrh na zahájení VŘ 

 

Multifunkční učebna ZŠ – probíhala administrace žádosti o dotaci, integrovaný regionální 

operační program ověřil způsobilost projektu a může být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Renovace kříže – žádost zpracovával HRAT, bohužel neúspěšně vzhledem k naplněnosti 

projektu. Alternativou je Nadace ČEZ nebo úhrada z vlastních zdrojů 

 

Výzva MAS Jablunkovsko – bude zveřejněna výzva na široké spektrum, které se týká veřejného 

prostranství, knihoven, kulturní zázemí – vyhlášení v dubnu 2021. Starosta uvádí, že zde by 

bylo možné podpořit úpravu a přípojku elektro u výletiště. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o průběhu dotačních projektů. 

 

 

Hodnocení cenové nabídky – Multifunkční učebna ZŠ  

Osloveny firmy Toras marketing, CompTech a HoralNET. Nejvýhodnější nabídku podala firma 

CompTech 288 154,24 Kč. Starosta navrhuje schválit pořadí nabídek a Smlouvu s vítěznou 

firmou. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu 

„Multifunkční učebna ZŠ Písečná“: 1.CompTech Servis s.r.o., IČO 28599021 se sídlem 

Dukelská 136, 739 91 Jablunkov; 2. HoralNET s.r.o., IČO 02649586, se sídlem Nádražní 

50, 739 91 Jablunkov; 3. Toras Marketing s.r.o., IČO 26860961, se sídlem Chotěbuzská 

284, 735 61 Chotěbuz.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností CompTech Servis 

s.r.o., IČO 28599021, se sídlem Dukelská 136, 739 91 Jablunkov na dodávku výpočetní 

techniky a provedení souvisejících prací v projektu Multifunkční učebna ZŠ Písečná, 

který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operační programu v rámci výzvy 

MAS Jablunkovsko. 

  

 

 

Podpora instalace defibrilátoru v centru obce 

Starosta připomenul, že na minulém jednání byl schválen finanční dar ve výši 4 000,- Kč na 

pořízení defibrilátoru. Smlouva byla podepsána, finanční prostředky zaslány na účet žadatele. 

Až následně starosta získal informace, že by se mělo jednat o pořízení defibrilátoru přímo do 

Písečné a co vše jeho instalace a provoz obnáší. Pozval na jednání p. Zatloukala, zástupce 

společnosti Asklépios, který projekt AED představil. Uvedl, roční udržitelnost jednoho 

defibrilátoru je cca 25 000,- Kč, financování projektu zajišťuje jejich organizace. Finanční 

prostředky se snaží získat pomocí darů a také z vyhlášených veřejných sbírek. Po instalaci 

defibrilátoru proběhne zaškolení osob. Obec hradí vstupní náklady – betonová základna a 

elektrický přívod a dále každoroční spotřebu elektřiny. Ve smlouvě bude uvedeno, že se obec 

finančně nezavazuje hradit provoz defibrilátoru a v případě zániku občanského sdružení 

zůstává AED v majetku obce. Probíhala diskuse, z níž vzešel návrh Ing. Byrtuse o zapojení se 

do projektu a umístit defibrilátor v obci. Starosta navrhuje schválit tedy instalaci defibrilátoru, 

čímž bude možné oficiálně spustit veřejnou sbírku na jeho provoz a detaily umístění řešit 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Benek, Byrtusová, Byrtus, Kantor, Sikora) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  2 (Cienciala, Ćmiel) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo umístění defibrilátoru v centru obce Písečná. 

 

 

 

Poskytnutí individuálních dotací a finančních darů 

 

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 

Žádají o individuální dotaci ve výši 35 000,- na provoz Domova Sv. Alžběty v r. 2021. Ing. 

Byrtus navrhuje schválit stejnou částku jako v r. 2020, tedy 30 000,- Kč. Starosta navrhuje 

schválit požadovanou částku, nechal však nejprve hlasovat o návrhu Ing. Byrtuse.   
 



Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Benek, Byrtus, Byrtusová, Cienciala, Sikora) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  2 (Ćmiel, Kantor) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 30 000 Kč Konventu sester alžbětinek v Jablunkově, IČ  00494330, se 

sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 91, na poskytování sociálních služeb seniorům 

v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace s Konventem sester alžbětinek v Jablunkově. 

 

 

Miroslav Ćmiel, Písečná 12 

Žádá o dotaci 20 000,- Kč. Dotace bude použita na financování zájezdu Klubu důchodců v r. 

2021. Bez připomínek, starosta navrhuje schválit. 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, 

bytem Písečná 12, na činnost Klubu důchodců Písečná v roce 2021, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s p. Miroslavem Ćmielem, 

předsedou Klubu důchodců Písečná. 

 

 

SRPŠ – Dětská olympiáda 

Žádají o dotaci 5 000,- Kč na Dětskou olympiádu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování 

o schválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 5 000 Kč Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem 

Písečná 42, 739 91, na Olympiádu pro děti v roce 2021, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná. 

 

 

SRPŠ  - Radovánky 

Žádají o dotaci 10 000,- Kč na financování atrakcí dětských radovánek. Bez připomínek, 

hlasovalo se o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se 

sídlem Písečná 42, 739 91, na Radovánky ZŠ a MŠ Písečná v roce 2021, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením rodičů 

při ZŠ a MŠ Písečná. 

 

 

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné 

K Žádají o dotaci 15 000,- Kč na financování olympiády spolků. Bez připomínek, přistoupilo 

se ke schválení.   
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 15 000 Kč Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 se 

sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání Olympiády spolků, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Spolkem přátel kultury a 

sportu na Písečné z.s. 

 

 

SDH Písečná – mladí hasiči 

Žádost o dotaci ve výši 10 000,- Kč na financování soutěží mladých hasičů. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 

64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na podporu mladých hasičů, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Písečná. 

 

 

SDH Písečná – hasičské soutěže 

Žádost o dotaci na financování cen a pohárů do hasičských soutěží. Bez připomínek, přistoupilo 

se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 

64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží 

pořádaných SDH Písečná, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 



individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná. 

 

 

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 

Žádost o dotaci na financování provozu v r. 2021 ve výši 20 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit 

částku 15 000,- Kč. Bez dalších návrhů, přistoupilo se k hlasování o schválení návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 15 000 Kč Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p. o., IČ 

00847038, se sídlem Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník, na částečnou úhradu 

provozních nákladů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace s Integrovaným sociálním ústavem Komorní Lhotka p. o. 

 

 

Charita Jablunkov 

Žádost o dotaci 24 000,- Kč na provoz Denního stacionáře a Centrum pomoci sv. Rafaela r. 

2021. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 24 000 Kč Charitě Jablunkov, IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 

91 Jablunkov, na podporu provozu sociální služby Denní stacionář a Centrum pomoci sv. 

Rafaela, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s 

Charitou Jablunkov. 

 

 

Český svaz včelařů, ZO Jablunkov 

Žádají o finanční dar ve výši 2 000 – 5000 Kč. Starosta navrhuje poskytnout dar ve výši 5 000,- 

Kč. Bez připomínek, 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 5 000 Kč 

Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, IČ 63026091, na činnost svazu v roce 2021, a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem včelařů, ZO Jablunkov. 

 

 

Myslivecký spolek Potůčky - Písek 

Žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč na dokrmování zvěře v zimním období 2021-2022. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč 

Mysliveckému spolku Potůčky – Písek, IČ48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u 

Jablunkova, na přikrmování zvěře v zimním období, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy s Mysliveckým spolkem Potůčky – Písek. 

 

 

Myslivecký spolek Stožek - Les 

Žádost o finanční dar ve výši 3 000,- Kč na dokrmování zvěře v zimním období 2021-2022. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč 

Mysliveckému spolku Složek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písečná 151, na zakoupení 

krmiva pro zvěř k zimnímu přikrmování, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s 

Mysliveckým spolkem Stožek – Les. 

 

 

Záchranná stanice Bartošovice 

Žádost o finanční dar na činnost v r. 2021. Návrh na poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč 

Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na 

provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy v roce 2021, a schvaluje uzavření 

darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín. 

 

 

Moravskoslezský kraj – žádost č. 1 

Žádost o dotaci na financování výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva v rámci 3. 

kotlíkové výzvy. Celkem 40 000,- Kč. Starosta navrhuješ schválit tuto žádost. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 

40 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na 



spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ 

realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 

138986/2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava. 

 

 

Moravskoslezský kraj – žádost č. 2 

Žádost o dotaci na financování výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva v rámci 3. 

kotlíkové výzvy. Celkem 70 000,- Kč. Starosta navrhuješ schválit tuto žádost. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 

70 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na 

spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ 

realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava. 

 

 

 

Dodatek č. 14 k SOD SMOLO CZ 

Jedná se o zajištění služby načítání dat ISNO IT. Dodatek řeší pronájem a servis čtecího zařízení 

částkou 1109,- Kč bez DPH měsíčně. Toto čtecí zařízení bude kupovat firma ISNO IT. Jedná se 

o 4 soupravy tabletu a čtecích pistolí, které bude svozová firma používat v obcích v regionu. 

Dále dodatek řeší načítání čárových a QR kódu vč. odesílání do systému v ceně 0,80 Kč bez 

DPH za obyvatele a měsíc. Obě částky bude obec hradit firmě SMOLO a ta bude dále přeposílat 

částku za pronájem čtecího zařízení společnosti ISNO IT. Probíhala rozsáhlá diskuse. Mgr. 

Cienciala upozornil, že se jedná o další navyšování odpadového systému. Nesouhlasí 

s příspěvkem na nákup čtecího zařízení a tím pádem s celým dodatkem. K tomu starosta uvedl, 

že pokud by dnes dodatek nebyl schválen, nebude v obci fungovat systém MESOH. Ing. Sikora 

navrhuje schválit tento dodatek a vyčkat zda do léta neproběhne úspěšně opakované výběrové 

řízení na novou odpadovou firmu. Mgr. Kantor dodal, že je důležité, aby si obec zachovala 

evidenci odpadů. Ing. Byrtus je pro schválení dodatku a začít co nejdříve projednávat nové 

výběrové řízení jako samostatný objekt a nečekat na společné výběrové řízení. Případně 

vypovědět smlouvu Smolu, zakoupit si vlastní sadu čtecího zařízení a oslovit např. Technické 

služby Jablunkov se svozem odpadů formou objednávky. Další dotazy ani připomínky nebyly 

vzneseny, navrhuje starosta schválit tuto smlouvu. Přistoupilo se k hlasování o jeho návrhu.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Benek, Byrtusová, Ćmiel, Kantor, Sikora) 

PROTI:  1 (Byrtus) 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2001 

se společností SMOLO CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem nám. Svobody 527, k zajištění 

služby načítání dat pro Motivační a evidenční systém společnosti ISNO IT s.r.o. 

 



Studie odkanalizování obce Písečná v okrajových částech 

Starosta přiblížil předmět plnění tohoto bodu. Předložena je cenová nabídka a referenční 

zakázky.  Data, která vzejdou ze zpracované analýzy, by měly být současně projednány 

s Moravskoslezským krajem a s povodím Odry. Navrhované řešení by taktéž mělo být 

projednáno na životním prostředí městského úřadu v Jablunkově. Mgr. Cienciala dodal, že je 

důležité, aby ve smlouvě o dílo bylo uvedeno, že dané navrhované řešení budou navazovat na 

dotační tituly. Studie by měla sledovat technickou proveditelnost, ale i financování projektu. 

Bez připomínek či návrhů, navrhuje starosta schválit zpracování analýzy pro řešení nakládání 

s odpadními vodami. Přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování ekonomické analýzy pro řešení 

nakládání s odpadními vodami společností ProVenkov s.r.o. dle nabídky ze dne 2. 2. 2021. 

 

 

 

Schválení podmínek pro výběrové řízení na ZKR – PD prodloužení vodovodní sítě a sítě 

veřejného osvětlení 

Starosta seznámil zastupitele s podmínkami pro zpracování projektové dokumentace na 

prodloužení vodovodu v úseku na Lazech, konečné a ke kapličce se zvoničkou. Ve všech těchto 

lokalitách se počítá s výstavbou rodinných domů a současně jsou zde domy, které jsou 

odkázány na svou vlastní studnu. Na Lazech se jedná ještě o prodloužení veřejného osvětlení. 

V roce 2017 firma Voding Hranice dělala technickoekonomická studie, společně s SmVaK byla 

ověřována proveditelnost a kapacita potrubí, propojení a tlakové poměry. Není však ověřena 

trasa a projednaná s majiteli pozemků. Starosta chce oslovi 5 firem s žádostí o zaslání cenové 

nabídky. Ing. Byrtus se dotazoval na nutnost stavebního povolení na vodovod. Starosta uvedl, 

že stavba vodovodu podléhá stavebnímu povolení, které spadá vodoprávní odbor MěÚ 

Jablunkov. Výstavba veřejného osvětlení spadá pod odbor územního plánování a stavebního 

řádu MěÚ Jablunkov. Žádné další nebyly vzneseny, navrhuje starosta schválit podmínky 

výběrového řízení zakázky malého rozsahu na prodloužení vodovodu a veřejného osvětlení. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podmínky zadávacího řízení pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Projektová dokumentace pro rozšíření vodovodní sítě a veřejného 

osvětlení v obci Písečná, I. etapa“. 

 

 

 

Podmínky dotačního titulu na stočné 

Zásady na poskytování dotací za stočné byly zpracovány Mgr. Ciencialou. Byly odsouhlaseny 

a rozšířeny o hlavičku smlouvy právníkem z AK Hajduk, který také připravil vzor smlouvy. 

Zásady korespondují s obsahem veřejnoprávní smlouvy. S pracovnicemi OÚ bylo dohodnuto, 

že termín pro podání žádosti o dotaci na stočné bude vždy do 30. 6. daného kalendářního roku. 



Zastupitelé mimo by měli mimo zásad také schválit pravomoc starostovi uzavírat veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na stočné. Bez dotazů a připomínek, přistoupilo se k hlasování o 

schválení. 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zásady poskytování finančního příspěvku občanům 

obce Písečná připojeným na kanalizaci na úhradu ceny za stočné. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pravomoc starosty obce uzavírat veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace v rámci poskytování úhrady ceny za stočné. 

 

 

 

Darovací smlouva  - Kadlubiec, Lasota 

Jedná se darovací smlouvu na části pozemků, které se nacházejí pod místní komunikací v části 

konečné u čp. 141. Starosta navrhuje schválit smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu darovací k darování části pozemku p. č. 

970/1 s Markem Kadlubcem, bytem Písečná 141 a k darování části pozemku p. č. 972/4 s 

Vítem Lasotou, bytem Lidická 522, Třinec. 

 

 

 

Aktualizace pasportu místních komunikací 

Mgr. Pavel Kantor navrhuje aktualizaci pasportu místních komunikací ve 3 částech obce, kde 

byla provedena výstavba komunikace: 

- Lazy – rekonstrukce MK směrem k p. Rusnokové čp. 236 

- Prodloužení komunikace k Lyskovi čp. 244 

- Prodloužení komunikace ke |Grocholovi čp. 248 

Dnes na jednání dán návrh na prodloužení pasportu. Obec osloví odbornou firmu a zajistí 

pasport místních komunikací v souladu se zákonem. Pasportizaci je nutno provést, aby došlo k 

zaměření veškerých pozemků pod cestou. Starosta navrhuje schválit rozšíření pasportu dle 

předloženého návrhu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí aktualizaci pasportu místních komunikací 

obce Písečná.  

 

 

 

Místní komunikace k Brodkovým 

Obecní úřad Písečná jako silniční správní úřad řeší umístění cedule zákazu vjezdu a zákazu 

vstupu na soukromý pozemek v části Písečná Žihla, který však slouží jako příjezdová 

komunikace k rodinným domům a je v pasportu místních komunikací. Zástupce advokátní 

kanceláře doporučuje starostovi navrhnout Brodkovým dohodu a pokud nebudou souhlasit, tak 

se obrátit na vyvlastňovací úřad. Krajním řešením zákazu vjezdu bude přivolání Policie ČR. 

Tento bod jednání je dáván zastupitelům na vědomí.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o užívání komunikace na pozemku 

v části Písečná – Žihla.  

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce 

Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – zemní vedení NN v lokalitě Lazy, 

úplata 1 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se k 

hlasování o schválení smlouvy.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu č. IV-12-8015518/01 o zřízení věcného 

břemene – služebnosti podzemního vedení NN O, 4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 
 

 

 

 

 

Zimní údržba 

Obec schválila smlouvu na provádění zimní údržby s p. Janem Ligockim. Ten však ukončuje 

svou živnost. Předložena smlouva s p. Václavem Ligockim. Jedná se o jinou firmu, rozsah i 

plnění zůstává stejné. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o schválení.  
 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo k provádění zimní údržby 

komunikací a zpevněných ploch v obci Písečná s firmou Václav Ligocki, IČO 07189176, 

se sídlem Jablunkov 1148, na zimní období 2020/2021. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Dochází k navýšení v příjmové části – daňové příjmy obce, a ve výdajové části – územní plán, 

individuální dotace a rezerva. K navýšení výdajů v odpadové části dnes dojít nemusí, je zde 

dostatečná rezerva, k úpravám může dojít až v polovině roku. Starosta navrhuje schválit. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1. 

 

 

 

Vlajka pro Tibet 

Žádost spolku Lunghta o vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2021. Obec se již několik let 

připojuje ke kampani „Vlajka pro Tibet“, starosta navrhuje, aby se vlajky vyvěsila i letos. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro 

Tibet“. 

 

 

 

Vyřazení majetku ZŠ Písečná 

Předložen návrh na vyřazení majetku ZŠ Písečná, jehož pořizovací hodnota byla vyšší než 

3 000,- Kč. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení žádosti.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Písečná, Písečná 42, dle předloženého návrhu. 

 



Změna územního plánu – žádost Matěj Čmiel 

Úřad obdržel žádost o změnu územního plánu na pozemek v lokalitě Jižní část. Starosta se 

s dotazem, zda ještě mohou být zařazeny do pořízení územního plánu nové žádosti, obrátil na 

Ing. Bencúrovou. Ta zatím neodpověděla. Starosta však nedoporučuje schválit zařazení 

pozemku do ploch určených k výstavbě nových domů a navrhuje vzít tuto žádost na vědomí. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere žádost č. j. 82/2021 o změnu územního plánu. 

 

 

 

Zastoupení zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Písečná 

Na minulém jednání byla schválena jako zástupce školské rady za zřizovatele Ing. Marie 

Byrtusová. Požádala starostu, aby byl jmenován někdo na její místo. Tuto funkci se rozhodl 

přijmout Ing. Byrtus. Starosta navrhuje nejprve schválit revokaci usnesení z minulého jednání 

a následně schválit členem školské rady Ing. Byrtuse. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo revokaci usnesení č. 19/20 o jmenování Ing. Marie 

Byrtusové jako člena školské rady. 

 

 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo jmenování Ing. Radka Byrtuse členem školské rady 

za zřizovatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Benek   ……………………………. 

 

 

  

Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

   

 

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


