
Zápis č. 19 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 12. 2016 

 

Účast: 

- Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Ing. Marie Byrtusová omluvena 

 

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. 

 

Na jednání byli přítomni Ing. Marian Razima - ředitel společnosti HRAT s.r.o., Tomáš Machálek 

– redaktor týdeníku Hutník, Milan Sabol 

 

Schválení programu jednání 
 

1. Splašková kanalizace Písečná – návrh budoucího provozního modelu, informace o přípravě 

žádosti o dotace 

2. Smlouva o poskytnutí dotace na ČOV – Marek Sikora, Písečná čp. 247 

3. Smlouva kupní o pořízení spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 924/6, 644/52, 1079 – 

nabyvatel obec Písečná, prodávající Evžen Lysek, Písečná čp. 15 

4. Jmenování p. Milana Sabola, bytem Jablunkov, ul. Bezručova čp. 258 kronikářem obce, 

projednání smlouvy o dílo na zpracování zápisu do kroniky obce za rok 2012 

5. Akční plán rozvoje obce na rok 2017 

6. Rozpočtové opatření č. 6 

7. Návrh rozpočtu na rok 2017 

8. Rozpočtový výhled na období 2018-2020 

9. Různé 

 Smlouva o zajišťování rozvozu obědů mezí obcí a občany 

 Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice 

 Projekt přeshraniční spolupráce Brenna, PL – fitness hřiště v areálu Výletiště 

10. Diskuse 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

 

Návrhová komise 
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Mgr. Lysková a Mgr. 

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



Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

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

Mgr. Lysková a Mgr. Cienciala. 

 

 

 

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:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: p. Poloková a Ing. Sikora. 

 

 

Plnění usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva ze dne 14. 11. 2016 

 

K bodu 1. schválilo: 

18/1.5 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000,- Kč 

s Moravskoslezským krajem na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ – smlouva byla podepsána, částka převedena na účet 

moravskoslezského kraje 

18/1.6 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2016 Požární řád – OZV již v platnosti 

18/1.7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2016 o nočním klidu - OZV již v 

platnosti 

18/1.8 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2016 o místním poplatku za provoz 

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

komunálních odpadů – OZV vejde v platnost od 1. 1. 2017 

18/1.9 návrh zpracování projektové dokumentace sportovně-relaxačního parku v areálu 

Výletiště a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s  Ing. arch. Czeslawem 

Mendrekem smlouva podepsána 

18/1.10 zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci interiéru hasičské zbrojnice v dotačním 

programu MMR ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017“ – bližší info 

dnes na jednání 

18/1.11 rozpočtové opatření č. 5 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

18/1.12 vstup obce Písečná do Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci od 

1. 1. 2017 – dopis o přistoupení zaslán 

18/1.13 podmínky pro rozvoz obědů v katastru obce Písečná od 1. 1. 2017 – dnes 

v materiálech návrh smlouvy na vědomí  

 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

18/2.1 rozpočtové opatření č. 4 



18/2.2 žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích 

18/2.3 žádost o úpravu silnice č. j. 418/2016 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 18 ze dne 14. 11. 2016. 

 

 

 

Splašková kanalizace Písečná I. etapa – návrh budoucího provozního modelu, informace 

o přípravě žádosti o dotace 
Starosta uvedl, že k tomuto bodu jednání byl přizván Ing. Marian Razima, ředitel agentury 

HRAT, aby mohl zodpovědět případné dotazy členů zastupitelstva. Starosta dále uvedl, že 

v současné době je zpracovávána žádost o dotaci v operačním programu životní prostředí. Tato 

žádost musí obsahovat i návrh budoucího provozního modelu kanalizace a finanční analýzu, ze 

které vzejde výše stočného na kanalizaci. Finanční analýza bude předkládána až před podpisem 

smlouvy se SFŽP, v tuto chvíli nebude součástí žádosti o dotace. Po dobu udržitelnosti projektu, 

což je 10 let, je nutno držet výši ceny stočného. V rámci zpracování žádosti o dotaci byla od 

SmVaK vymodelována cena stočného, se kterou se bude ve finanční analýze pracovat. Cena 

stočného na vstupu do kanalizace města Jablunkova dle SmVaK činí 27,80 Kč bez DPH. 

Modelace ceny byla součástí materiálů jednání. Součástí materiálů byla metodika zpracovaná 

společnosti SmVaK. Metodika se týkala modelů provozování kanalizace. Jedná se o model 

samostatný, kdy obec si provozuje kanalizaci sama. Druhým modelem je oddílný model 

provozování, tzn., že obec vlastní kanalizaci, ale provozuje ji jiná firma na základě koncesní 

smlouvy. Starosta dále upřesnil jednotlivé provozní modely a informoval zastupitele o 

provozování kanalizací v jiných obcích jablunkovska. Dále starosta předal slovo Ing. Razimovi, 

který jednotlivé provozní modely více přiblížil a podal informace o projektech kanalizace 

v Písku a Bocanovicích. Probíhala diskuse, v níž Ing. Razima uvedl, že dle jeho názoru bude 

nutné občanům připojených na kanalizaci kompenzovat nějakým způsobem vysokou cenu 

stočného. Starosta uvedl, že jako vhodnou kompenzaci by bylo na zvážení zaplatit lidem celou 

přípojku ke kanalizaci. Starosta navrhuje schválit provozní model oddílný, kdy vlastníkem je 

obec a na základě koncesního řízení uzavře provozní smlouvu s provozovatelem kanalizace, 

který zajišťuje veškeré služby s provozováním a čištěním odpadních vod. Smlouva by byla 

uzavřena po dobu udržitelnosti projektu. Nebyly vzneseny žádné další připomínky, přistoupilo 

se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo oddílný provozní model pro budoucí splaškovou 

kanalizaci v obci Písečná. 

 

 

 

 



Smlouva o poskytnutí dotace na ČOV – Marek Sikora, Písečná čp. 247 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o rodinný dům v lokalitě Písečná – Lazy, kde 

lze podle zásad dotaci na ČOV poskytnout. Manželé Sikorovi nainstalovali čističku odpadních 

vod a žádají o dotaci. Starosta navrhuje schválit dotaci ve výši 30 000,- Kč. Nebyly vzneseny 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

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

domovní čistírny odpadních vod s Markem Sikorou a Beatou Sikora Baron, oba bytem 

Písečná 247 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na instalaci domovní 

čistírny odpadních vod s Markem Sikorou a Beatou Sikora Baron, oba bytem Písečná 247 

Dále starosta informoval o novém dotačním titulu na domovní ČOV, kdy majitelem čistírny je 

občan a obec je provozovatelem. Dle starosty by toto mohla být jedna z možností 

odkanalizování obce etapa č. 2. a 3.  

 

 

 

Smlouva kupní o pořízení spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 924/6, 644/52, 1079 – 

nabyvatel obce Písečná, prodávající Evžen Lysek, Písečná čp. 15 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se jedná o odkup 1/8 spoluvlastnického podílu 

pozemku p. č. 924/6, 644/52, a 1079. Cena za 1m2 16,- Kč, celková cena 4 888,- Kč. 

Prodávající je p. Evžen Lysek, bytem Písečná 15. Jelikož jsou tyto pozemky zatíženy exekucí, 

musí být obec spoluvlastníkem těchto pozemků, aby bylo možno vydat stavební povolení na 

dešťovou kanalizaci a chodník. Starosta navrhuje schválit kupní smlouvu s p. Lyskem. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo kupní smlouvu o prodeji spoluvlastnického podílu k 

pozemkům p. č. 644/52, p. č. 924/6, p. č. 1079 v ceně 16,- Kč /m2 s Evženem Lyskem, bytem 

Písečná 15. 

 

 

 

 

 



Jmenování p. Milana Sabola, bytem Jablunkov, Bezručova čp. 258 kronikářem obce, 

projednání smlouvy o dílo na zpracování zápisu do kroniky obce za rok 2012 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v minulosti kroniku psala Mgr. Ivona Ćmielová, poté 

Mgr. Alena Neslaníková. V současné době není kronika vedena. P. Sabol, který je starostou 

navrhován na nového kronikáře, vede kroniku pro Spolek přátel kultury a sportu na Písečné. 

Zápis do kroniky za rok 2012, který zpracoval p. Sabol, je součástí materiálů. Starosta navrhuje 

schválit p. Sabola kronikářem obce a poté s ním uzavřít smlouvu na zpracování kroniky. 

Smlouva by vždy byla schvalována na zpracování 1 roku kroniky. Odměna za zpracování 1 

roku kroniky by činila 3 000,- Kč. Mgr. Cienciala se dotazoval, zda musí kronika obsahovat 

usnesení zastupitelstva. Starosta odpověděl, že ano, bude však zveřejněno až na konci kroniky 

jako příloha. Nebyly vzneseny žádné další dotazy, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo jmenování p. Milana Sabola, bytem Jablunkov, 

Bezručova 258, kronikářem obce Písečná 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o dílo s p. Milanem Sabola, bytem 

Jablunkov, Bezručova 258, na zpracování zápisu za rok 2012 do kroniky obce 
 

 

 

Akční plán rozvoje obce na rok 2017 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ze strategie obce vyplývá vypracování akčního plánu 

obce, jak se strategie obce plní. Starosta zpracoval plán za rok 2017, kdy popsal jednotlivé 

projekty – splašková kanalizace Písečná, projekt chodníku a dešťové kanalizace, prodloužení 

vodovodního řádu, autobusová zastávka a chodník s dešťovou kanalizací, výstavby místní 

komunikace ke Grocholovi, výstavba schodiště u objektu výletiště k fotbalovému hřišti, 

rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice, zpracování projektové dokumentace sportovně-

relaxačního parku, zpracování projektové dokumentace místní komunikace k Bohdanu 

Lyskovi. Ke každému z projektů starosta uvedl podrobnosti a postup k realizaci. Mgr. Cienciala 

uvedl, že by se nemělo dále pracovat s finanční náročnými projekty, aby vše obec zvládla 

zaplatit. Starosta uvedl, že všechny tyto projekty jsou rozpracovány již delší dobu. S dalšími 

novými projekty se v současnosti nepočítá. Navrhuje schválit akční plán na rok 2017. Bez 

dalších připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Akční plán rozvoje obce Písečná na rok 2017. 



Rozpočtové opatření č. 6 

Starosta k tomuto bodu sdělil, že jelikož se jedná o konečný rozpočet obce za rok 2016, jsou 

změny provedeny v mnoha položkách. Celkové příjmy jsou 10 434 800,- Kč, celkové výdaje 

činí 6 028 000,- Kč. Rozpočet obce je součástí materiálů.  

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 6 

 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017 

Starosta k tomuto bodu sdělil, že návrh rozpočtu na rok 2017 je součástí materiálů, společně 

s komentářem k rozpočtu. Během jednání byla v rozpočtu vložena oprava, a to průtoková 

dotace pro ZŠ a MŠ Písečná ve výši 604 488,- Kč a vrácení půjčky ve výši 120 000,- Kč od ZŠ 

a MŠ Písečná, která byla poskytnuta v roce 2016. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtu. 

  

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočet obce na rok 2017. 

 

 

 

Rozpočtový výhled na období 2018-2020 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že rozpočtový výhled pracuje i s uvažovanou žádostí o 

dotaci. Rozpočtový výhled musí být sestaven ze zákona, jelikož se jedná o výhled na období 

2018-2020, nelze jej sestavit přesně. Rozpočtový výhled je součástí materiálů. Nebyly 

vzneseny dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  

 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtový výhled obce Písečná na období 

2018 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 



Smlouva o zajištění rozvozu obědů 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že je dána na vědomí smlouva na rozvoz obědů občanům 

v Písečné. Tato smlouva je součástí materiálů. O komerční rozvoz obědů zatím není v obci 

zájem. Smlouva bude uzavřena mezí obcí a žadatelem, podepisovat ji bude starosta. Bez dalších 

dotazů, přistoupilo se k hlasování.  

 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí Smlouvu o poskytnutí služeb občanům obce 

Písečná. 

 

 

 

Rekonstrukce interiéru hasičské zbrojnice 

Materiály k tomuto bodu zpracoval Mgr. Kantor. Uvedl, že dotace na rekonstrukci interiéru HZ 

budou ve výši cca 700 000,- Kč, část rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu obce.  Rekonstrukce 

se bude týkat úpravy vnitřních prostor budovy – nová elektroinstalace, výměna oken a dveří vč. 

zárubní, oprava schodiště a skladu s rozvodem vody, omítky, malby, rekonstrukce sociálního 

zařízení vč. obkladů a dlažeb, instalace nových krbových kamen. Jednotlivé položky jsou 

součástí materiálů.  Dotaci nelze využít na rekonstrukci garáže. Žádost o dotaci musí být podána 

do 31. 12. 2016. Starosta navrhuje vzít tyto informace na vědomí.  

 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace k přípravě žádosti o dotaci na 

realizaci projektu „Klubovna pro děti a mládež v obci Písečná“. 

 

 

 

Projekt přeshraniční spolupráce - Brenna 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že součástí záměru studie areálu výletiště je fitness hřiště. 

To by mohlo být vybudováno z projektu přeshraniční spolupráce s polskou obcí Brenna. Dotace 

ve výši cca 20 000 euro musí být využita na společnou akci s touto obcí. Starosta navrhuje 

zorganizovat Olympiádu spolků v roce 2018, kdy by tato obec byla pozvána. Z dotace by byly 

pořízeny prvky na fitness hřiště v hodnotě cca 200 000,- Kč. Obec Brenna má zájem z této 

dotace financovat podobou aktivitu jako obec Písečná.   

 

Informativní bod – bez usnesení. 

 

 

 

Odměňování členů zastupitelstva obce 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že od 1. 1. 2017 se zvyšují odměny pro členy 

zastupitelstev obcí o 4 %. U starosty dochází ke zvýšení odměny automaticky ze zákona, u 

ostatních členů zastupitelstva po schválení. Dále informoval, že před rokem také došlo ke 

zvýšení odměn, které však členové zastupitelstva odmítli. K případnému navýšení dojde až po 



případném schválení. Mgr. Cienciala požádal o sestavení historie výše odměn členů 

zastupitelstva a předložení do příštího jednání ZO.   

 

Informativní bod – bez usnesení.  

 

 

 

Smlouva o dílo se společností DIGIS, spol. s.r.o.  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že po společnosti Digis bylo požadováno, aby byly 

zpřístupněny mapy okolních obcí, vč. územního plánu, které v programu Digis pracují. Tento 

požadavek byl již splněn. Součástí materiálů je návrh smlouvy společnosti Digis, v němž je 

kromě každoročních služeb návrh na vložení pasportu veřejného osvětlení do AMEServeru.  

Starosta navrhuje schválit vložení VO do AMEServeru. Rozšíření aplikace o modul VO 

navrhuje vyjmout, v současné době není nutné tuto službu mít, možná do budoucna pro p. 

Motyku. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta navrhnul uzavřít smlouvu se společností 

Digis, a to bez položky č. 3.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností DIGIS, s.r.o. se sídlem 

Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

  

 

 

Náklady obcí na odpady 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že tento bod je pouze informativní. V rámci sdružení 

SOJ je prováděn srovnávací projekt. Bude docházet k porovnávání nákladů a množství třídění 

obcí dle nastavení systému, místních poplatků a dle třídění. Starosta informoval o inteligentním 

systému třídění odpadů tzv. ISNO, který v současné době zkouší v Hrádku a Milíkově. Paušální 

poplatky za odpad uložený na skládkách budou vyšší, cílem je dosáhnout co nejvyššího třídění 

odpadů.  

 

Informativní bod – bez usnesení.  

 

 

 

Smlouva o právu provést stavbu 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se jedná o smlouvu mezi obcí Písečná a 

Moravskoslezským krajem, zastoupeným správou silnic moravskoslezského kraje. Smlouvu je 

nutno mít schválenou pro stavební řízení projektu Autobusová zastávka, chodník a přechodu 

pro chodce u ZŠ. Tato smlouva je součástí materiálů. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.   

 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o právu provést stavbu č. 

FM/56/r/2016/Koc s Moravskoslezským krajem, se sídle 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

 

Svaz tělesně postižených – žádost o finanční příspěvek  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v letošním roce Svaz tělesně postižených žádal o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná. Dle jejich názoru je žádost a celkové 

vyúčtování prováděno složitou formou. Starosta navrhuje, aby veškeré dotace do výše 5 000,- 

Kč byly poskytovány formou finančního daru, který by také podléhal kontrole vyúčtování, ale 

celý proces by byl jednodušší. Probíhala diskuse, ze které vyplynulo, že e tato žádost bude 

projednána na dalším jednání ZO v r. 2017.  

 

Informativní bod – bez usnesení.  

 

 

 

ZŠ a MŠ Písečná – přijetí daru formou peněžní poukázky 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že ZŠ Písečná obdržela z Moravskoslezského kraje 

v Ostravě nákupní poukaz ve výši 10 000,- Kč. Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace 

musí přijetí tohoto daru schválit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke 

schválení.  

 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo přijetí daru ve výši 10 000,- Kč ve formě peněžní 

poukázky pro příspěvkovou organizaci MŠ a ZŠ Písečná.  

 

 

 

Závěrem starosta ještě podal informace o revizích kotlů. Obec zprostředkovala pro občany 

možnost revize kotle na tuhá paliva. Do dnešního dne bylo do tohoto seznamu zapsáno 95 

žadatelů.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

   

Ing. Władyslaw Sikora     ……………………………. 

 

  

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


