
Zápis č. 16 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 9. 2016 

 

Účast: 

- Přítomno 5 členů zastupitelstva obce, omluveni Mgr. Lysková a Mgr. Cienciala 

 

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 – projednání podání nové žádosti o dotaci v Operačním 

programu životní prostředí 

2. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – projednání úpravy 

3. Schválení mandátní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci s agenturou HRAT Třinec s.r.o. 

– z jednání ZO vypuštěno 

4. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

5. Obecně závazná vyhláška – Požární řád 

6. Projednání pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu „Nákup 

vozidla pro potřeby obce Písečná“ 

7. Schválení kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu 

8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu č. IV-12-8012343/011 – ČEZ Distribuce 

9. Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické vytápění – Bc. Dagmar Chobolová 

10. Různé 

- ZŠ a MŠ Písečná – žádost o souhlas s vyřazením majetku DHM 

- Odchyt toulavých psů, podmínky spolupráce s MěP Jablunkov, povinné označování psů 

- Rozvážka obědů pro občany 

11. Diskuse 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

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 a Ing. 

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



Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

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

Poloková a Ing. Byrtusová. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Mgr. Kantor. Žádné další návrhy 

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

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Mgr. Kantor. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva ze dne 18. 7. 2016 

 

K bodu 1. schválilo: 
15/1.5 Strategický plán rozvoje obce Písečná na období 2015 – 2020 – zatím nezveřejněn, 

bude tak učiněno do konce září 

15/1.6 Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 2/2016 – vyhláška bude platná 

od 1. 1. 2017 

15/1.7 revokaci usnesení č. 12 bod 12/1.8 z 25. 4. 2016 o schválení směnné smlouvy 

s Ivonou Mitrengovou, bytem Písečnou 103 

15/1.8 Směnnou smlouvu s Ivonou Mitrengovou, bytem Písečná 103 – smlouva podepsána 

oběma stranami, vloženo do KN  

15/1.9 záměr pronájmu nemovitosti čp. 40 – vzhledem k vysokému pronájmu se od tohoto 

záměru upustilo 

15/1.10 pořadí cenových nabídek na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Písečná: 1. 

Friedmann Ladislav, Návsí 490; 2. Adam Pyszko, Návsí 1066 – rozšíření sociálního 

zařízení bylo provedeno, nyní je již v souladu s požadavky hygieny 

15/1.11 Darovací smlouvu mezi TŽ Třinec a.s., Průmyslová 1000, Třinec a ZŠ a MŠ Písečná, 

příspěvková organizace o darování stavebnice pro mateřskou školu – stavebnice je 

již ve školce 

15/1.12 převedení částky ve výši 44 455,- Kč z provozního příspěvku na investiční transfer 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná – převedená částka sloužila k nákupu nové 

myčky do školní kuchyně 

15/1.13 rozpočtové opatření č. 2 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

15/1.14 záměr zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas výstavby sportovně-

relaxačního parku v areálu Výletiště – čeká se na cenovou nabídku p. Mendroka 

 

 



K bodu 2. vzalo na vědomí 

15/2.1  informace o podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele ve výběrovém 

řízení Splašková kanalizace Písečná – I. etapa k Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže – ÚOHS návrh zamítnul, předkladatel návrhu na přezkoumání nesložil 

povinnou kauci, rozhodnutí nabylo právní moci 

15/2.2  žádost o finanční dar spolku Hafiáda, z.s.- písemně odpovězeno v souladu 

s unesením 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 15 ze dne 18. 7. 2016. 

 

 

 

Splašková kanalizace Písečná I. etapa – projednání nové žádosti o dotaci v operačním 

programu životní prostředí 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na minulém jednání byly podány informace o podání 

námitky proti zrušení výběrového řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tato 

námitka byla zamítnuta z důvodu nedodržení zákonných podmínek. Rozhodnutí ÚOHS je již 

pravomocné. V současnosti už tedy nejsou zákonné důvody, které by bránily vyhlášení nového 

výběrového řízení. Vyskytly se však jiné důvody, které by bránily dokončit stavbu v termínu do 

konce roku 2017 – je nutno upravit prováděcí dokumentaci stavby; realizace stavby je nutná od 

nejnižšího výškového bodu kvůli zajištění odtoku vody ze staveniště, s čímž souvisí nutnost 

mít povolenou stavbu dešťové kanalizace a chodníku (toto nebude dříve než v únoru 2017); 
dále projektant nedoporučuje zahajovat stavbu v zimních měsících a riskovat velmi krátkou 

lhůtu pro dokončení stavby. Posunutí termínu dokončení stavby do konce roku 2018 není dle 

informací z Ministerstva zemědělství možné. Starosta dodal, že z uvedených důvodů vyplývá, 

že obec není schopna dodržet podmínky pro poskytnutí dotace v programu Ministerstva 

zemědělství. Dále informoval, že byla vyhlášena nová dotační výzva na výstavbu kanalizací 

v rámci Operačního programu životní prostředí, výše dotace dle bodového hodnocení 

jednotlivých projektů. V tomto dotačním titulu lze získat navíc cca 3,5 mil. Kč, jelikož 

uznatelnými náklady jsou podružné kanalizační řády. Starosta navrhuje schválit usnesení 

o podání žádosti o dotaci v OPŽP ve výzvě 42. Žádost o dotaci by zpracovávala agentura HRAT 

Třinec, se kterou již obec spolupracuje. Jejich cenová nabídka bude předložena a bude vycházet 

z podmínek nové výzvy. Cena za zpracování žádosti o dotaci bude vyšší, jelikož žádost v OPŽP 

je náročnější a obsahuje více povinných příloh. Ing. Sikora se dotazuje, zda se do žádosti 

o dotaci dá zapracovat i stavba chodníku. Starosta odpověděl, že chodník není v této dotaci 

uznatelným výdajem. Zakázka na Splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci s chodníkem 

by mohly být zpracovány v jednom výběrovém řízení, ale rozdělena do dvou částí. Dále 

probíhala diskuse k cenovým hodnotám rozpočtu. Na závěr starosta uvedl, že tímto usnesením 

se odstupuje od záměru využití dotace z MZe a celý projekt se odsouvá. Poté se přistoupilo 

k hlasování o schválení zpracování a podání žádosti v OPŽP.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu 

Splaškové kanalizace Písečná v Operačním programu životní prostředí, výzva č. 42 

 

 

 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předložena upravená Směrnice pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. Úprava je provedena na základě dřívějších negativních 

zkušeností s výběrovými řízeními s kritériem nejnižší cena, a to zejména v oblasti zakázek na 

zpracování projektové dokumentace. Snahou je zjednodušení celého procesu a také možnost u 

zakázek menšího rozsahu spolupracovat s osvědčenými dodavateli. Směrnice vychází z praxe 

okolních obcí a nastavené úrovně jsou podobné v okolních obcí regionu. Po schválení směrnice 

bude nově možné, při dodržení základních zásad pro výběr, přímo zadat zakázku do 200 000,- 

Kč (dříve jen do 50 000,- Kč). Zakázka v rozsahu 200 000,- až 500 000,- Kč bude moci být 

schválena na základě dvou cenových nabídek, pořadí uchazečů schvaluje zastupitelstvo obce. 

Zakázka nad 500 000,- Kč bude muset být podložena 3 cenovými nabídkami, hodnotící komisí 

a schválením zastupitelstva obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo s k hlasování 

o schválení směrnice. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu 

č. 1/2016 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předkládána nová obecně závazná vyhláška 

o nočním klidu. Vyhlášku zpracoval Mgr. Kantor. Metodika Ministerstva vnitra, která 

obsahovala i vzor vyhlášky, byla již dříve zaslána v elektronické podobě. Ve vyhlášce jsou 

stanoveny významné společenské akce obce, které nemají stanovenou dobu nočního klidu. 

Jedná se o Silvestra, Kácení máje, Dětské radovánky, Hasičskou soutěž a Den obce. Ing. Sikora 

požádal o doplnění Noční hasičské soutěže, která se koná v měsíci květnu.  

Starosta navrhuje vydat také opatření, která omezí používání hlučných přístrojů o nedělích a 

vyzval k diskusi. Z té vyplynulo, že obec vydá vyhlášku o regulaci hluku o nedělích. Vyhláška 

dnes bude vzata na vědomí. Bude zaslána ke kontrole na Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru 

ke kontrole a schválena na dalším jednání ZO. Bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o 

nočním klidu. 
 

 



Obecně závazná vyhláška – Požární řád 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se jedná o obecný výčet o hlášení požárů v obci, 

informace o Jednotce sboru dobrovolných hasičů a požární ochraně obce. Veškeré informace 

byly již ve staré vyhlášce, je ovšem nutno ji aktualizovat vzhledem k tomu, že obsahovala již 

neplatné paragrafy některých zákonů. Tato vyhláška také bude vzata na vědomí a zaslána ke 

kontrole na MVČR. Bez připomínek.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 

Požární řád obce Písečná. 

 

 

 

Projednání pořadí uchazečů ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu „Nákup 

vozidla pro potřeby obce Písečná“ 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že oslovil dva prodejce osobních automobilů v regionu 

a požádal o zaslání cenových nabídek. Nižší cenovou nabídku zaslala společnost Karireal 

Třinec. Druhou cenovou nabídku zaslala společnost autodružstvo Frýdek-Místek. Cenové 

nabídky a protokol z jednání hodnotící komise jsou součástí materiálů. Starosta navrhuje 

schválit pořadí uchazečů. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu 

„Nákup automobilu pro potřeby obce Písečná“: 1. Karireal a.s., Frýdecká 272, Třinec; 

2. Autodružstvo Frýdek-Místek, Beskydská 704, Frýdek-Místek 

 

 

 

Schválení kupní smlouvy na dodávku osobního automobilu 
Starosta k tomuto bodu sdělil, že na základě schválení pořadí uchazečů a zaslání nižší cenové 

nabídky společnosti Karireal Třinec navrhuje schválit Kupní smlouvu na nákup osobního 

automobilu Škoda Fabia s touto společností. Bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo kupní smlouvu se společností Karireal a.s., Frýdecká 

272, Třinec na dodávku osobního automobilu 

 



Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu č. IV-12-8012343/011 – ČEZ Distribuce a.s. 
Starosta k tomuto bodu sdělil, že se jedná o stavbu zemní přípojky nízkého napětí v lokalitě 

Písečná – Závrší. Přípojka bude zhotovena k novostavbě rodinného domu. Jedná se o smlouvu 

úplatnou. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8012343/011 s ČEZ 

Distribuce a.s. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na ekologické vytápění – Bc. Dagmar Chobolová 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že žadatelka o dotaci předložila podklady na nákup a 

instalaci automatického kotle na tuhá paliva DAKON DOR N 15 Automat CZ, třídy 4. Výše 

dotace činí 30 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit dotaci p. Chobolové. Nebyl vzneseny 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty. 

 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci 

ekologického vytápění Bc. Dagmar Chobolové, bytem Matěje Kopeckého 486/9, 708 00 

Ostrava - Poruba 

 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění 

s Bc. Dagmar Chobolové, bytem Matěje Kopeckého 486/9, 708 00 Ostrava - Poruba 

 

 

 

Žádost o souhlas s vyřazením DHM  - ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že došlo k poruše myčky ve školní kuchyni. Její oprava 

je nerentabilní, proto škola zakoupila novou myčku. Vyřazení staré myčky musí schválit 

zastupitelstvo, jelikož její pořizovací cena byla vyšší než 40 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit 

vyřazení DHM dle předloženého seznamu ZŠ a MŠ Písečná. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  

 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná dle předloženého návrhu. 

 

 

Žádost ZŠ a MŠ Písečná o převedení částky z rezervního fondu 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že Základní a Mateřská škola Písečná podala žádost o 

převedení částky ve výši 120 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace na fond 

investic a čerpání investičního fondu na financování údržby a oprav ZŠ a MŠ Písečná. Starosta 

dodal, že škola musela v letošním roce provést opravu střešní krytiny. Bez připomínek. 

Přistoupilo se k hlasování o schválení žádosti ZŠ a MŠ.  

 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo převedení částky ve výši 120 000,- Kč z rezervního 

fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná do fondu investic a čerpání investičního 

fondu na financování údržby a oprav majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná.  

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že rozpočtovým opatřením č. 3 došlo k celkovému 

navýšení příjmů o 35 000,- Kč a celkovému navýšení výdajů o 23 000,- Kč. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového opatření.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 3 

 

 

 

Odchyt psů 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jednal s vedením města Jablunkova o odchytu psů 

Městskou Policií Jablunkov. MěP Jablunkov s touto službou souhlasí, ovšem podmínkou je 

povinné označování psů. Dle starosty má povinné označování psů čipováním význam, pokud 

budou takto označeni psi ve všech obcích Jablunkovska. V záležitosti označování psů nejsou 

zatím okolní obce ve shodě. Dále starosta uvedl, že pokud by odchyt volně pobíhajících psů 

nebyl řešen MěP Jablunkov, muselo by se hledat jiné řešení. Jako příklad uvedl, že by se muselo 

několik lidí vyškolit k odchytu psů. Toto by však znamenalo další finanční náklady na mzdy 

těchto pracovníků. K tomuto tématu probíhala diskuse.   

Bez usnesení. 

 

 

 

 



Rozvážka obědů pro občany 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v současné době školní kuchyně v Písečné vaří nad 

kapacitu jídelny a paní ředitelka by uvítala, kdyby došlo k ukončení vaření pro cizí strávníky. 

Starosta k tomuto bodu dále uvedl, že jednal s vedoucí školní jídelny v Jablunkově, která mu 

přislíbila, že v případě zájmu obce by bylo možno odebírat 30 obědů pro cizí strávníky. Dle 

získaných informací je v obci v současné době odebíráno cizími strávníky cca 26 obědů. Dále 

starosta podal informace o současné donášce obědů ze školní jídelny. Jedním z důvodů, proč 

starší obyvatelé trvale žijící v Písečné nadále zůstanou v domácím prostředí a nebudou 

umísťováni v sociálních zařízeních, je dle názoru starosty právě možnost donášky obědů. 

Některé obce s rozvozem obědů spojují i další sociální služby, např. donášku nákupů. K dotazu, 

kdo by rozvoz obědů prováděl, starosta odpověděl, že by mohl být zvednut pracovní úvazek 

Evě Bednaříkové. Ta by si musela ve lhůtě do 1 roku udělat řidičák. Mezitím by na přechodnou 

dobu rozvážku obědů vykonávala referentka obecního úřadu. Dále starosta dodal, že na nový 

systém rozvážky obědů by se najelo od nového roku. Do té doby by se musel provést průzkum, 

jak velký zájem by o obědy byl a také by se musel zvážit systém placení dovážky obědu. Dále 

probíhala diskuse, během níž starosta navrhl vzít tyto informace na vědomí.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o rozvážení obědů pro občany.  

 

 

 

Stolní kalendář na rok 2017 

Starosta k tomuto bodu uvedl, že pro úspěšný ohlas kalendářů na rok 2016 bude obec pět 

vydávat kalendář. Tentokrát už bude kalendář zpoplatněn. Otázkou zůstává, v jaké částce. 

Náklady na 1 kalendář v loňském roce byly 72,- Kč. Odhaduje se, že v letošním roce zůstane 

cena podobná. Z diskuse vyplynulo, že by si občané hradili kalendář částkou 50,- Kč za kus.  

Tento bod byl pouze informativní, bez usnesení.  

 

 

Informace o průběhu dalších projektů 

Chodník a dešťová kanalizace 

K tomuto starosta uvedl, že se dne 22. 9. 2016 uskuteční schůzka s občany, kde bude 

projednávána trasa chodníku. Všem vlastníkům pozemku, kteří budou nějakým způsobem 

dotčeni stavbou, byly rozneseny smlouvy a souhlasy. Dále sdělil, že projektantka v nejbližší 

době doloží Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele. Stavení povolení ještě nebude 

vydáno. Otázkou však zůstává, zda vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele již nyní, nebo vyčkat 

na výsledky žádosti o dotaci na kanalizaci. Pokud by nedošlo k získání dotace, muselo by se 

výběrové řízení na zhotovitele rušit. 

 

Cesta u Grochola  

K tomuto starosta uvedl, že se čeká na vydání územního rozhodnutí. 

 

Autobusová zastávka a záliv 

K tomuto starosta uvedl, že u tohoto projektu je podána žádost na vydání územního 

rozhodnutí. 



Přístavba ZŠ, obecní úřad a mateřská škola 

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné vhodné dotační tituly, ve kterých by mohla obec žádat 

o dotaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Władyslaw Sikora   ……………………………. 

 

   

Mgr. Pavel Kantor    ……………………………. 

 

  

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


