
Zápis č. 12 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 25. 4. 2016 

 

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. Splašková kanalizace Písečná – informace o průběhu výběrového řízení 

2. Chodník a inženýrské sítě – vypovězení smlouvy o dílo, výběr zhotovitele PD 

3. Příkazní smlouva o výkonu autorského dozoru – MEDIUM projekt v.o.s. 

4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady č. 1/2016 

5. Smlouva směnná s GP – Ivona Mitrengová 

6. Smlouva o spolupráci – REGIO 

7. Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické vytápění – Jiří Suszka 

8. Rozpočtové opatření č. 1 

9. Různé 

10. 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, Mgr. Cienciala a Ing. 

Sikora. 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. Sikora. 

 



Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová a Mgr. Lysková. Žádné další 

návrhy nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová a Mgr. Lysková 

 

 

 

Plnění usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva ze dne 29. 2. 2016 

K bodu 1. schválilo: 
 

11/1.5 poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,- Kč manželům Kurkovým, bytem 

Písečná 163, na financování nákladů spojených s vybudováním domovní studny  

11/1.6 Smlouvu o finančním daru s manželi Daniel a Dorotou Kurkovými, bytem Písečná 

163 – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky byly zaslány na účet 

11/1.7 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MSM Projekt s.r.o., se 

sídlem Hlavní 1040/120, 746 07 Opava – smlouva byla podepsána, další informace 

na jednání dne 25. 4. 2016 

11/1.8 Příkazní smlouvu se společností Energy Benefit Centre, a.s., se sídlem Křenova 

438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, k zpracování žádosti o navýšení dotace na 

zateplení ZŠ a MŠ Písečná – smlouva byla uzavřena, prozatím plnění nejsou žádná, 

nejsou informace o navýšení dotace 

11/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000,- Kč p. 

Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná12 na 

financování zájezdu Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace p. Miroslavem Ćmielem, předsedovi 

Klubu důchodců Písečná – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky byly 

vyplaceny v hotovosti 

11/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 5 000 Kč Sdružení 

hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 

42, 739 91 na spolufinancování jednodenního výletu mládeže a nákup pohárů a 

věcných cen pro soutěžící, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS - Sboru dobrovolných hasičů 

Písečná – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky zaslány na účet žadatele 

11/1.11 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Svazu 

tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov, IČ 73214493, se sídlem 

Jablunkov 446, 739 91 na financování činnosti spolku a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Svazu tělesně postižených 

v ČR z.s., místní organizace Jablunkov  

11/1.12 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku 

přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se sídlem Písečná 12, 739 91 

na spolufinancování akce Kácení máje a Olympiáda spolků a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a 

sportu na Písečné z.s. – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky zaslány na 

účet žadatele 



11/1.13 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč 

Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se sídlem Bezručova 395, 

Jablunkov 739 91 na financování provozu a poskytování sociálních služeb Domova 

sv. Alžběty v Jablunkově a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově – smlouva byla 

podepsána, peněžní prostředky zaslány na účet žadatele 

11/1.14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč 

Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem Písek 288, 739 

84 Písek u Jablunkova na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení 

Potůčky – Písek – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky vyplaceny v 

hotovosti 

11/1.15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč 

Mysliveckému sdružení Stožek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písek 176, 739 84 

Písek u Jablunkova na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení 

Stožek – Les – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky vyplaceny v hotovosti 

11/1.16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 700 Kč Českému 

svazu včelařů, o. s., základní organizace Jablunkov, IČ 63026091, se sídlem 

Jablunkov 844, 739 91 na podporu a činnost spolku, chovu včel a pořízení 

plemenného materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Jablunkov – 

smlouva byla podepsána, peněžní prostředky zaslány na účet žadatele  

11/1.17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Českému 

rybářskému svazu, z. s., místní organizace Jablunkov, IČ 10850247, se sídlem 

Jablunkov 1241, 739 91 na zarybnění chovných a lovných toků ve správě ČRS MO 

Jablunkov a na pořádání soutěže v rybolovné technice a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému 

svazu z.s., místní organizace Jablunkov – smlouva byla podepsána, peněžní 

prostředky zaslány na účet žadatele 

11/1.18 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 6 000 Kč Mgr. Evě 

Lyskové, bytem Písečná 169 na zajištění závodu „Běh na Bahenec“, zakoupení 

medailí, triček s potiskem, cen pro vítěze a zaplacení časomíry a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Mgr. Evou Lyskovou, 

bytem písečná 169 – smlouva byla podepsána, peněžní prostředky vyplaceny v 

hotovosti 

11/1.19 dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska – dodatek byl podepsán 

11/1.20 dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN ze 

dne 17. 3. 2014 se společností Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 

Praha 4 – dodatek byl podepsán 

11/1.21 veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti 

speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s Městem Jablunkov, 

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – Město Jablunkov zatím nezaslalo smlouvu zpět 

11/1.22 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/4/i/2016/Ch 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava – 

smlouva byla podepsána 

11/1.23 členský příspěvek na rok 2016 ve výši 5 000 Kč MAS Jablunkovsko,  z. s. se sídlem 

Bystřice 334 – příspěvek byl zaslán na účet MAS Jablunkovsko 

11/1.24 vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého 

návrhu  



11/1.25 zřízení Komise pro sport, kulturu a volný čas – komise prozatím nebyla svolána 

 

 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí 

11/2.1 informace o průběhu projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

11/2.2 informace o novém dotačním titulu na financování rekonstrukcí požárních zbrojnic 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 11 ze dne 29. 2. 2016 

 

 

 

Splašková kanalizace – informace o průběhu výběrového řízení 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů byla zpráva o hodnocení nabídek 

a návrh zadavatele o přidělení zakázky. Rozhodnutí o přidělení zakázky zatím nebylo vydáno. 

Dále starosta dodal, že se domnívá, že tato zakázka není v pořádku, ačkoli se to tak na první 

pohled nejeví. Požádal právníka o vyjádření k výběrovému řízení, ten nedoporučuje jeho 

zrušení, právně je vše v pořádku. Nyní by obec měla schválit pořadí uchazečů a podepsat 

smlouvu s vítěznou firmou. Pokud by obec chtěla zastavit celé výběrové řízení, jedinou 

možností by bylo nezískání dotace z ministerstva zemědělství. Dále starosta podal informace 

o celém průběhu výběrového řízení a k tomuto tématu probíhala diskuse. Starosta navrhuje vzít 

tento bod jednání na vědomí.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o průběhu projektu „Splašková 

kanalizace Písečná – I. etapa“. 

 

 

 

Chodník a inženýrské sítě – vypovězení smlouvy o dílo 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na minulém jednání ZO byl schválen dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo a firma MSM Project měla k 31. 3. 2016 dodat kompletní dokumentaci pro 

územní řízení. Zhotovitel projektu dokumentaci nedodal a přestal komunikovat. Starosta se 

pokoušel zástupce firmy kontaktovat, bohužel bezúspěšně. Navrhuje proto odstoupit od 

smlouvy se společností MSM Project se sídlem v Opavě z důvodu hrubého porušení smluvních 

podmínek. Součástí materiálů je návrh na odstoupení od smlouvy, který vypracoval Mgr. 

Jakubík z advokátní kanceláře.  

Dalším krokem bude vybrat novou firmu na zhotovení projektové dokumentace chodníku a 

inženýrských sítí. V loňském roce se výběrového řízení zúčastnily 4 firmy. Dnes starosta oslovil 

další 2 firmy v pořadí, zda by byly schopny projekt připravit v požadovaném termínu a za jakou 

cenu. 

K tomuto bodu dále starosta uvedl, že zahájil jednání s firmou Kpstatika s.r.o. se sídlem 



v Jablunkově.  Za zpracování projektové dokumentace nabídli cenu 353 310,- Kč vč. DPH, 

přislíbili zajištění stavebního povolení nejpozději do počátku listopadu. Starosta navrhuje 

uzavřít smlouvu s touto firmou. V této souvislosti bude nutné připravit směrnici pro zadávání 

zakázek malého rozsahu. Probíhala diskuse ke směrnici o zadávání veřejných zakázek. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty o odstoupení od 

smlouvy.  

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo odstoupení od Smlouvy o dílo se společností MSM 

Project s.r.o., se sídlem Hlavní 1040/120, 746 07 Opava, z důvodu hrubého porušení 

smluvních podmínek.  

 

 

 

Obecně závazná vyhláška – poplatek za odpady 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předkládána ke schválení nová obecně závazná 

vyhláška o odpadech. Vyhláška s vyznačenými změnami byla součástí materiálů. Změna 

vychází z názoru odboru dozoru Ministerstva vnitra. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo 

se k hlasování o schválení vyhlášky.   

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním 

poplatku za odpady. 

 

 

 

Příkazní smlouva o výkonu autorského dozoru 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že autorský dozor stavby by měl provádět autor projektu 

Medium Projekt v.o.s. Sice v současné době ještě není zahájena stavba dešťové kanalizace, 

přesto starosta navrhuje schválit smlouvu o výkonu autorského dozoru, aby se v budoucnu již 

mohlo podle ní pracovat. Dále starosta uvedl, že nebude nutné, aby autorský dozor byl přítomen 

na stavbě každý kontrolní den, bude dojíždět dle potřeby. Dále starosta podal stručné informace 

k výběrovému řízení na TDI stavby. Toto výběrové řízení bude zrušeno a později vyhlášeno 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Příkazní smlouvu o výkonu autorského dozoru 

stavby „ Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“ se společností MEDIUM projekt v.o.s., 

Pernerova 168, 531 54 Pardubice. 
 

 

 

 



Smlouva směnná a kupní – Ivona Mitrengová 

Materiály k tomuto bodu jednání připravil místostarosta, který sdělil, že se jedná o pozemek 

p. č. 264/24 v majetku obce, který však leží mimo MK a zasahuje do pozemku Mitrengových. 

Parcela č. 234/2 ležící pod místní komunikací je v majetku p. Mitrengové. Touto smlouvou se 

směnují pozemky o výměře 233m2. Zbylou část pozemku ve vlastnictví obce o výměře 62,5 m2 

p. Mitrengová odkoupí za částku 80,- Kč/ m2.  Cena za 1 m2 tohoto pozemku by dle znaleckého 

posudku měla být v částce 165,-Kč/ m2. Tuto cenu však Mitrengovi odmítli zaplatit, jelikož část 

pozemku je ve svažitém nepřístupném terénu a je tedy nevyužitelný a nechtějí ho. Dle domluvy 

pak přistoupili právě na cenu 80,- Kč/1m2. Záměr směny a prodeje byl zveřejněn na úřední 

desce obce. Tato cena byla konzultována se znalcem p. Petrášem. 

Starosta dodal, že se jedná o poslední část pozemku pod místní komunikací p. č. 264/24, která 

není ve vlastnictví obce, a navrhuje tuto smlouvu schválit. Nebyly vznesen připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Směnnou smlouvu s Ivonou Mitrengovou, bytem 

Písečná 103 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické vytápění – Jiří Suszka 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že žádost o poskytnutí dotace na ekologické vytápění 

podal pan Jiří Suszka, který si pořídil kotel 4. emisní třídy k vytápění rodinného domu čp. 64. 

Výše dotace bude poskytnuta v částce 25 224,- Kč. Starosta navrhuje schválit smlouvu 

o poskytnutí dotace. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení 

poskytnutí dotace a schválení smlouvy o poskytnutí dotace.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace ve výši 25 224,- Kč na instalaci 

ekologického vytápění p. Jiřímu Suszkovi, bytem Písečná 64 a schvaluje Smlouvu o 

poskytnutí dotace na ekologické vytápění s p. Jiřím Suszkou, bytem Písečná 64. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1  
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že je předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 1, 

kde zdůvodnění je obsaženo v příloze (návrh je součástí zápisu). Hovořil o položkách rozpočtu, 

ve kterých došlo k úpravě, přičemž v diskusi měli členové zastupitelstva možnost vznášet 

připomínky a dotazy k jednotlivým úpravám. O schválení rozpočtového opatření proběhlo 

hlasování. 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1 

 

 

 

Smlouva o spolupráci - REGIO 
Starosta k tomuto bodu uvedl, že společně s dalšími obcemi se obec Písečná zapojuje do 

projektu profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska, se zaměřením na zvýšení 

efektivity veřejné správy. Podíl na přípravě žádosti je v částce do 5 000,- Kč. V případě 

realizace projektu bude obec hradit 5% z částky za plánovanou aktivitu. Dále starosta více 

přiblížil jednotlivé projekty a aktivity.  K tomuto bodu probíhala informační diskuse. Starosta 

navrhuje schválit smlouvu o spolupráci. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se 

k hlasování.  

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  2 (Poloková, Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci s REGIO – 

Výzkumné a rozvojové centrum,  z.ú., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba 

 

 

 

Oprava kapličky Matky Boží Čenstochovské 
Starosta k tomuto bodu uvedl, že se jedná o kapličku stojící na pozemcích p. Lubojackého 

z Písečné a sourozenců Labajových z Jablunkova. Tito zaslali na obec žádost o opravu této 

kapličky. Sbírka na opravu kapličky matky Boží Čenstochovské bude také vyhlášena v kostele. 

Starosta navrhuje poskytnout finanční dar a využít zbývajících finančních prostředků ze sbírky 

na kapli sv. Izidora. Doklady k vyúčtování daru na opravu kapličky budou doručeny do 

31.10.2016. Ing. Sikora vznesl připomínku k využití financí ze sbírky na kapli sv. Izidora. Tyto 

finance navrhuje ponechat a použít na automatizaci zvonění. Starosta navrhuje poskytnout na 

opravu kapličky finanční dar ve výši 20 000,- Kč. Nebyly vzneseny další připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení finančního daru.   

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč na 

rekonstrukci kapličky Matky boží Čenstochovské na pozemku parc. č. 466/2 žadatelům 

Františku Lubojackému, bytem Písečná 39, Michalu Labajovi a Denise Labajové, oba 

bytem Jablunkov, ČSA 68 a schváluje Smlouvu o finančním daru ve výši 20 000,- Kč na 

rekonstrukci kapličky Matky boží Čenstochovské na pozemku parc. č. 466/2 žadatelům 

Františku Lubojackému, bytem Písečná 39, Michalu Labajovi a Denise Labajové, oba 

bytem Jablunkov, ČSA 68 

 

 

 

Smlouva darovací – finanční dar Nieslanikovi 



K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že navrhuje schválení finančního daru paní Aleně 

Nieslanikové na překlenutí tíživé sociální situace v souvislosti s úmrtím manžela Milana 

Nieslanika. Nebyly vzneseny připomínky, 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 20 000,- Kč paní 

Aleně Nieslanikové, bytem Písečná 122 a schvaluje smlouvu o finančním daru s Alenou 

Nieslanikovou, bytem Písečná 122 

 

 

 

Smlouva o partnerství - MAP 
Starosta k tomuto bodu uvedl, že se jedná o smlouvu Místní akční partnerství. Tato smlouva o 

partnerství se uzavírá mezi zapojenými obcemi Jablunkovska. Obec Písečná je zřizovatelem 

příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Písečná. Škola i obec se musí zapojit do 

přípravy tzv. místních akčních plánů vzdělávání. Pokud bychom se do projektu nezapojili, 

nebylo by možné čerpat dotace pro školu. Starosta dodal, že účelem této smlouvy je upravit 

vzájemnou spolupráci příjemce a partnerů, kteří společně realizují místní akční plán ORP 

Jablunkov. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování.  

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná uzavření Smlouvy o partnerství. 

 

 

 

Žádost o finanční dar na Babybox 
Starosta k tomuto bodu uvedl, že se jedná o žádost o finanční dar na výměnu stávajícího 

Babyboxu v Ostravě. V minulosti jsme již přispěli na Babybox v Havířově a v Třinci. Navrhuje 

vzít tuto žádost na vědomí.   

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost o poskytnutí finančního daru na 

Babybox.  

 

 

Pravomoci starosty 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na doporučení auditora navrhuje, aby byla schválena 

pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření v objemu do 100 000,- Kč na oddíl paragraf 

v příjmech a výdajích v rámci jedno rozpočtové opatření, neomezeně pak v daňových příjmech, 

transferech a rezervách na účtu v příjmové a výdajové části. Toto opatření je zejména z toho 



důvodu, že koncem roku je nutné uhradit nepředpokládané platby, kterými však dochází 

k porušení rozpočtových pravidel. Jako příklad starosta uvedl poplatek za odpady či obdržení 

dotace. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o pravomoci starosty.  

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo převedení pravomocí na starostu obce Písečná 

k provádění rozpočtových opatření v objemu 100 000,- Kč na oddíl paragraf v příjmech 

a výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření a neomezeně v daňových příjmech, 

transferech a rezervách na účtu v příjmové i výdajové části.  

 

 

 

Členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova 
Starosta uvedl, že se jedná o členský příspěvek na rok 2016 ve výši 2 000,- Kč a navrhuje jeho 

schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:    0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na 

rok 2016 ve výši 2 000,- Kč.  

 

 

 

Členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska 
Starosta uvedl, že se jedná o členský příspěvek na rok 2016 ve výši 14 337,- Kč, navrhuje jeho 

schválení. Bez připomínek. Přistoupilo se k hlasování. 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:    0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska na 

rok 2016 ve výši 14 337,- Kč.  

 

 

 

Členský příspěvek Svaz měst a obcí ČR 
Starosta k tomuto bodu uvedl, že navrhuje schválit členský příspěvek na rok 2016 a to ve výši 

3 955,- Kč. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:    0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR na rok 2016 

ve výši 3 955,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Eva Lysková  ……………………………. 

 

   

Ing. Marie Byrtusová   ……………………………. 

 

  

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


