Zpravodaj
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------------------------------------------------------------------------------------

číslo 1 / DUBEN 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovo na úvod
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych navázal na svůj poslední úvodník napsaný na sklonku loňského roku, ve
kterém jsem zmiňoval projekt Výletiště. Konec roku byl pro tento projekt ve znamení
dobrých zpráv. Výbor Regionální rady ROP Moravskoslezsko, což je jeden z fondů
rozdělujících prostředky z EU, rozhodl o financování našeho projektu Výletiště Písečná.
V těchto dnech dokončujeme podklady nutné pro podpis smlouvy o dotaci v celkové výši
6 miliónů Kč, která by měla tvořit až 85 % z celkových nákladů na výstavbu objektu. Náš
projekt byl jedním z posledních, na který se ještě z unijních peněz v daném programu
dostalo. Nemáme samozřejmě ještě dotaci na účtu a k jeho úspěšné realizaci je před námi
stále kus práce spočívající v úpravách stavební projektové dokumentace, vyhlášení
výběrového řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, samotná stavební
realizace projektu a spousta kontrol ze strany poskytovatele dotace. Jen krátce připomenu,
že objekt bude umístěn v blízkosti sportovního areálu a bude zahrnovat společenskou
místnost, sociální zařízení, krytý taneční parket a kryté posezení. Na webových stránkách
obce si můžete prohlédnout plánovanou podobu objektu.
Prvním investičním záměrem, který ale začneme realizovat je dlouho očekávaná a
potřebná rekonstrukce Kulturního domu. V průběhu dubna zahájíme práce na rekonstrukci
vnitřních prostor, které spočívají v rekonstrukci sociálních zařízení, položení nové podlahy
sálu, výměny oken, dveří, rekonstrukci elektroinstalace včetně nových svítidel,
rekonstrukci kuchyně včetně nového vybavení a výměny zdroje tepla. Právě v těchto
dnech vyhodnocujeme výběrové řízení na stavbu, předpokládané náklady dosáhnou výše 3
miliónů Kč. S rekonstrukcí KD pro letošní jaro a léto ztrácíme zázemí nutné pro pořádání
kulturních a společenských akcí. Společně se všemi spolky hledáme způsob, jak
zorganizovat naše tradiční akce, čímž mám na mysli dětské radovánky, hasičskou soutěž a
den obce. Všechny tyto akce s velkou pravděpodobností proběhnou v pozměněné podobě.
Celou rekonstrukci KD, věřím, dokončíme v příštím roce, kdy se plánuje nová
hydroizolace obvodových zdí budovy, zateplení objektu a výměna střešní krytiny.
Zpřístupnění KD a jeho plné využití předpokládáme v měsíci říjnu letošního roku.
Další aktivitou, o které Vás chci informovat, je spuštění programu dotací na instalaci
domovních čistíren odpadních vod, zemních filtrů nebo kanalizačních přípojek.
Zastupitelstvo se rozhodlo podpořit občany, kteří chtějí likvidovat odpadní vodu
z rodinných domů v souladu se zákonem o nakládání s odpadními vodami. Málokdo si
dnes uvědomuje, že tzv. trativody jsou dnes zakázaným způsobem likvidace splašků. Ze
zákona je dovoleno pouze odvádění splaškové vody do nepropustné žumpy s vyvážením
na ČOV do Třince, čištění přes vícekomorový septik s dočištěním v zemním filtru a nebo
čištění na domovní čistírně s vypouštěním do vodoteče eventuálně utrácení přes vsakovací
zařízení. Jiné způsoby nejsou dovoleny a odbor životního prostředí MěÚ Jablunkov může
nepovolený způsob pokutovat. Na jiném místě zpravodaje přinášíme konkrétní podmínky
dotačního programu.
Komplexní pozemkové úpravy jsou další přínosnou aktivitou, která stojí za zmínku. Při
splnění určitých předpokladů je bude v naší obci realizovat Pozemkový úřad FrýdekMístek. Pozemkové úpravy se provádějí za součinnosti obce a ve spolupráci s občany
obce, bez jejichž souhlasu a zájmu není možné pozemkové úpravy provádět.
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Pozemkové úpravy se týkají především zemědělských pozemků v tzv. zjednodušené
evidenci. Pozemkové úpravy vedou k zaměření skutečného stavu pozemků, k jejich
případnému scelování, novému uspořádání, vyrovnání hranic apod. Žádosti o provedení
komplexních pozemkových úprav budou v průběhu roku k dispozici na Obecním úřadu
Písečná. Více se dočtete na jiném místě zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na sobotní odpoledne dne 21.4.2012, kdy se poprvé
uskuteční akce s názvem Den země v Goralii. Všechny obce, které jsou organizované ve
Sdružení obcí Jablunkovska, organizují dobrovolnickou obecní akci zaměřenou na úklid lesů,
potoků, turistických stezek a jiných veřejných prostranství. Pro všechny účastníky bude
připraveno malé poděkování v podobě posezení u táboráku s občerstvením.
Slunečné jaro Vám přeji.

David Ćmiel, starosta

Vážení spoluobčané,
počasí posledních dnů nám všem dává zřetelně najevo, že se blíží doba jarního
úklidu našich zahrádek a venkovních prostor našich obydlí, stejně tak doba
vyžadující pravidelnou údržbu trávníků a, ač to možná zní paradoxně, i doba příprav
na zimu příští. Jarní počasí je nepochybně očekáváno všemi domácími kutily, kteří
budou moci opustit nevzhledné sklepy či dílny svých příbytků a věnovat se svým
různorodým zálibám na čerstvém vzduchu.
Příchod příznivého počasí je však nevyhnutelně spojen s nárůstem hluku
z provozování různé zahradní techniky a nářadí – sekaček, křovinořezů, brusek,
kotoučových či motorových pil atd., případně též hluku z jiných zdrojů naší činnosti.
Zastupitelstvo obce se v minulém roce zabývalo několika podněty od občanů na
opakované obtěžování hlukem původem ze sousedství. V této souvislosti apelujeme
na Vás – občany naší obce, abyste byli ohleduplní k Vašim sousedům a neobtěžovali
Vaše okolí nadměrným hlukem nad nezbytně nutnou míru, případně nevhodnou
dobu, zejména ve dnech svátků.

Věříme, že záležitost se dá řešit v rámci standardních mezilidských vztahů,
aniž by zastupitelstvo obce bylo nuceno přijímat závaznou obecní vyhlášku
regulujicí tyto činnosti.
Obecní úřad

Informace obecního úřadu ...
Očkování psů a koček
Dne 11. 4. 2012 (středa) proběhne v obci Písečná očkování proti vzteklině psů a
koček starších 6 měsíců. Majitelé si uhradí náklady na vakcínu přímo na místě ve
výši 120,- Kč. Bude rovněž možnost očkování proti psince a nákup odčervovacích
prostředků. Očkování bude probíhat na těchto místech:
 autobusová zastávka konečná
 Kulturní dům Písečná
 Žihla – u obchodu
 Kulturní dům Písečná

9.00 hod.
9.30 hod.
10.00 hod.
17.30 hod.

Připomínáme majitelům psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za psy na rok
2012, ať tak neprodleně učiní. Poplatek ve výši 80,- Kč za jednoho psa je dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích splatný do konce
měsíce března b.r.

CzechPOINT
Změna ve správním poplatku za přijetí žádosti o vydání výpisu
z evidence Rejstříku trestů
Zákon č. 357/2011, který novelizuje zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
přináší mimo jiné změnu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a v
Sazebníku tohoto zákona. Změna se týká navýšení správního poplatku za přijetí
žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, který se zvyšuje z 50,- Kč na
100,- Kč za přijetí žádosti.
Tato změna vstoupila v platnost od 1. 1. 2012.

CESTOVNÍ DOKLADY
Upozorňujeme rodiče, že od 27. 6. 2012 mohou děti překročit státní hranice pouze
se svým vlastním cestovním dokladem (cestovní pas, občanský průkaz).
Dosavadní zápisy dětí v cestovních pasech rodičů jsou platné do 26. června 2012
s tím, že není dotčena platnost dokladů pro jejich držitele.
Halina Janiczková, MěÚ Jablunkov
odbor vnitra a živnostenský úřad
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Z odpadového hospodářství

Statistika obyvatel za rok 2011
Přistěhovalo se
Narodilo se
Zemřelo

37
11 holčiček

18

Odstěhovalo se

5

Sňatků

4

4 ženy

stanoviště sběru
u kulturního domu

hodina
12.30 - 13.00

7 mužů

na konečné

13.15 - 13.45

Žihla - naproti bývalé ETY

14.00 - 14.30

7 kluků
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu 5. 5. 2012

Celkem v obci přibylo 39 obyvatel
a k 1. 1. 2012 čítá naše obec 927 obyvatel.
■■■■■■■■■

Další zajímavé údaje, týkající se předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a
bytů 2011 za naši obec jsou k dispozici na obecních stránkách
www.obecpisecna.cz
Jsou to údaje, na jejichž zpracování se i sami občané obce vyplněním
sčítacích formulářů podíleli.
Předkládané údaje jsou součástí prvních, předběžných výsledků zpracování, a
to podle místa trvalého bydliště sčítaných osob. Údaje jsou tak srovnatelné s
předchozími sčítáními (2001 a 1991) a výsledky těchto sčítání byly
přepočteny na územní strukturu krajů, okresů, správních obvodů i obcí
platnou k 1. 1. 2011.
Předběžné výsledky jsou v plném rozsahu z různých pohledů zveřejněny i na
internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz
Definitivní výsledky SLBD budou dle stávajícího harmonogramu zpracování
k dispozici do konce roku 2012.

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: barvy a ředidla včetně obalů jimi
znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čisticí a odmašťovací prostředky,
oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy),
monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové
teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasicí přístroje s obsahem freonů,
televizory, rádia a počítače.
Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 5. 5. 2012
stanoviště

objem kontejneru

na konečné
u kulturního domu

40 m3
2 kontejnery 40 m3

Žihla – naproti bývalé ETY

9.30 – 17.00

40 m3

Upozornění: Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny pouze v jeden
den, a to na uvedených místech a v uvedeném čase!
V případě, že dojde k naplnění kontejnerů a odpad do nich nebude možné uložit,
využijte sběrného dvora firmy Nehlsen v Jablunkově na Bělé. Uložení odpadu mimo
kontejnery lze považovat za založení černé skládky a může být postihováno. Rovněž
upozorňujeme, že sběr velkoobjemového odpadu je určen pro občany s trvalým
bydlištěm v obci Písečná.
Do kontejneru na objemný odpad je zakázáno odkládat nebezpečný odpad (zejména
chladničky, televize a rádia).
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Provozí doba sběrného dvoru
společnosti Nehlsen Třinec s.r.o. v Jablunkově
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 16.30
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
7.30 – 12.00

Kytička jubilantům
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
kteří oslavili a oslaví v měsících lednu, únoru, březnu
a dubnu svá životní jubilea.
Leden
01. 01.
01. 01.
11. 01.
25. 01.

Jana Byrtusová
Jan Cieślar
Rudolf Cieslar
Bronislava Lubojacká

80 let
60 let
60 let
65 let

Písečná 96
Písečná 177
Písečná 21
Písečná 75

Únor
13. 02.
20. 02.
23. 02.

Marie Macoszková
Marie Klusová
Anna Mitrengová

70 let
80 let
65 let

Písečná 68
Písečná 80
Písečná 13

Upozornění: V pátek 30. 3. 2012 byl proveden poslední svoz
popelnic na popel.

Březen
10. 03.
11. 03.

Jan Rusnok
Marie Boturová

60 let
99 let

Písečná 80
Písečná 171

Popelové nádoby firmy Nehlsen nebudou od občanů odebrány, prosíme
proto občany, aby si tyto nádoby uschovali pro použití
v příští topné sezoně.

Duben
16.04.
18.04.
21.04.
30.04.

Anna Podškubková
Anna Zajacová
Anna Byrtusová
Jan Neslaník

70 let
85 let
90 let
65 let

Písečná 188
Písečná 36
Písečná 28
Písečná 183

Telefonní číslo: 725 530 227
■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

V lokalitě Kempa bude opět prováděn sběr separovaného odpadu
v pytlích – papír, plast – přímo od rodinných domů.

Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, elánu, spokojenosti
a pohody do dalších let.
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Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
Starosta obce Písečná, vyhlašuje veřejnou výzvu dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších změn a doplňků, na obsazení pracovního místa:

referent v samostatné a přenesené působnosti obce Písečná
Podrobné informace jsou vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu Písečná a na
elektronické úřední desce www.obecpisecna.cz.

Den Země v Goralii
Zveme všechny občany na společnou akci všech členů Sdružení obcí Jablunkovska,
a tudíž i naší obce, u příležitosti Dne Země, která se bude konat v sobotu 21. dubna
od 14.00 hodin.
Smyslem této akce je přispět ke zvelebení “rázovité” krajiny a vyčistit společné
příkopy, vodní toky, lesy a jiná místa v obci.
Po ukončení úklidu bude pro všechny brigádníky připraveno občerstvení
“u táboráku”.
Bližší informace k průběhu akce podá starosta obce.
Obecní úřad Písečná

Dovybavení kapličky sv. Izidora
V létě 2011 proběhla rekonstrukce kapličky Sv. Izidora, financována z dotace
Moravskoslezského kraje. Další dovybavení kapličky bylo financováno z prostředků
dobrovolné sbírky našich občanů.
Děkujeme ještě jednou všem dárcům.
Na vánoce jsme vyzdobili interiér kapličky novým krásným stolem, byl to dar od
pana Jana Byrtuse, majitele stolárny v Písečné a také jsme přidali pěknou dřevořezbu
Jana Pavla II., kterou věnoval pan Miroslav Byrtus.

Ohlédnutí za minulým funkčním obdobím
školské rady
Vážení spoluobčané, Školská rada Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové
organizace má za sebou další funkční období.
Toto období trvalo od voleb dne 23.10.2008 do dalších voleb konaných
1.11.2011. Funkční období člena školské rady je 3-leté a je dobrovolné, to znamená, že za
výkon funkce člena školské rady nepřísluší žádná odměna. V tomto období pracovala
školská rada ve složení: za rodiče Soňa Beneková a Jitka Klapsiová, za učitele Mgr. Sylva
Sikorová a Mgr. Marie Szotkowská, kterou nahradila z důvodu odchodu na mateřskou
dovolenou od ledna 2010 Mgr. Jarmila Lysková. Za zřizovatele Ing. Jan Krzok a Libor
Szotkowski, kterého nahradil po volbách do obecního zastupitelstva od ledna 2011 Mgr.
Pavel Kantor. Školská rada se scházela pravidelně 2krát ročně, na jednání byla vždy
pozvána i ředitelka základní školy. Předsedou byl Ing. Jan Krzok a místopředsedkyní paní
Soňa Beneková. Na svých jednáních školská rada schvalovala výroční zprávy o činnosti
školy, školní řád. Projednávala čerpání rozpočtů za minulé roky a návrhy rozpočtů na další
roky, zprávu ze školní inspekce a další záležitosti základní školy. Prostory základní školy
na tělocvik a další aktivity jsou již nedostatečné a proto doporučila svým usnesením
zřizovateli přístavbu základní školy.
Tímto chci poděkovat zástupcům rodičů paní Soně Benekové a Jitce Klapsiové za
odvedenou práci ve školské radě, které již v dalších volbách nekandidovaly. Rovněž chci
poděkovat paní učitelce Mgr. Marii Szotkowské a popřát ji hodně zdraví a radosti při
plnění rodičovských povinností. Také děkuji panu Liborovi Szotkowskému za odvedenou
práci.
Dne 1.11.2011 se konaly další volby do školské rady. Za rodiče bylo navrženo 6
kandidátů a tři z nich Mgr. Ivona Ćmielová, Lucie Sikorová a Ing. Dagmar Haratíková
měli stejný počet 12 obdržených hlasů. Proto bylo provedeno losování, ze kterého vyšlo že
členy školské rady jsou zvolení Mgr. Ivona Ćmielová a Ing. Dagmar Haratíková. Za
učitele byly znova zvoleny Mgr. Sylva Sikorová a Mgr. Jarmila Lysková. Za zřizovalele
zůstávají Ing. Jan Krzok a Mgr. Pavel Kantor. Na svém prvním jednání dne 13.12.2011
projednali Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2010/2011, hospodaření
s rozpočtem v roce 2011 a inspekční zprávu České školní inspekce. Schválili Výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 a zvolili Ing. Jana Krzoka předsedou a
Ing. Dagmar Haratíkovou místopředsedkyní školské rady. Přeji všem novým a staronovým
členům školské rady hodně zdaru a úspěchů při jednáních ve prospěch a zvyšování úrovně
Základní školy v Písečné.
Rovněž přeji všem spoluobčanům krásné prožití velikonočních svátků.
Ing. Jan Krzok, předseda školské rady

Oběma dárcům děkujeme za jejich dary.
Stanislav Byrtus
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Zpráva o činnosti Svazu tělesně postižených v České
republice, a. s. MO Jablunkov, za rok 2011
Jablunkovský Svaz tělesně postižených občanů je organizace, která do své
působnosti zahrnuje i spádové obce – Návsí, Hrádek, Bocanovice, Bukovec, Písek, Písečnou,
Hrčavu, Mosty u Jablunkova, Horní i Dolní Lomnou a Milíkov.
Naše organizace má v současné době 110 členů a třináctičlenný výbor, který se
schází každou první středu v měsíci od 1300 do 1500 hod. v přízemí budovy č. p. 600, (vchod
z hlavní silnice s bezbariérovým vstupem). Do této místnosti také dojíždí pracovnice Centra
pro zdravotně postižené z Frýdku-Místku paní Vítečková, která úřaduje vždy každé první
úterý v měsíci od 830 do 1430 hodin. Jedná se o poradenské služby, vyřizování slev na telefon
pro držitele průkazek ZTP/P, prodej kompenzačních pomůcek a baterií do naslouchadel. Tyto
služby se nám daří poskytovat díky podpoře Městského zastupitelstva a vedení města
Jablunkov.
A nyní pár řádků k naší vnitřní činnosti v roce 2011.
V lednu jsme vypracovali Plán práce pro letošní rok.
V březnu se konala v sále restaurace „U Mrózka“ v Návsí Výroční schůze za účasti 71 členů.
Za Městský úřad Jablunkov byla přítomná paní Alena Závadová, Dis., která odpovídala v
diskuzi na dotazy, které ji byly kladeny.
Nesmíme zapomenout i na členy Bystřické organizace, se kterou máme velmi dobré
vztahy. Vždyť 10 až 12 členů její organizace přijíždí rok co rok na naši výroční schůzi, v čele
s jejich předsedou panem ing. B. Babilonem.
Taky musíme vzpomenout na bohatou tombolu, která díky členům výboru, kteří
chodili od Bukovce, Písku, Žihly, Jablunkova a Návsí obchod k obchodu a díky trpělivosti
vysvětlování na co to a ono potřebujeme, získali sponzorské dary. Měli jsme opravdu štěstí, i
malý dárek naše členy potěšil. Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům od Bukovce
až po Návsí za sponzorské dary.
Dne 12. května jsme pořádali zájezd do Loštic u Olomouce do výrobny
tvarůžek. Zde jsme shlédli krátký film o historii výroby a prohlédli si malé muzeum a taky
firemní prodejnu. Při zpáteční cestě jsme navštívili Svatý kopeček u Olomouce, kde jsme si
prohlédli baziliku navštívení Panny Marie a parčík. Zájezd se všem líbil a už se těší na další.
Dne 10. června se uskutečnil u naší chatky v Městském lese „Sportovní den se
smažením vaječiny“. Akce byla úspěšná, děkujeme obci Návsí za sponzorský dar na ceny.
Vaječina chutnala po sportovním zápolení o to víc.
I přestože brigády 11. 6. se zúčastnili téměř jen členové výboru, udělalo se spousta
práce kolem naší chatky – úprava terénu a zpevnění břehu proti sesypání. Taky se natřel krov
proti dřevomorce a opravily se lavičky. Práce až nad hlavu.
Srpen je měsíc, který dá zabrat nejen nám, ale všem kterým připravuji na akci
„Gorol“ spoustu jídla, pití atd. Také my se snažíme v naší chatce upéct dobré placky, jelito se
zelím, ale ne vždy se nám to daří prodat. Konkurence je velká!
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Září je trochu volnějším, ale již pomalu připravujeme členskou schůzi, která byla
v říjnu v restauraci „U Mrózka“ v Návsí. Povídáme si se členy, co je třeba zlepšit, kam si
zajet na Setkání členů 11 obcí a jak se členům žije. Letošní setkání se konalo v Písku
v restauraci „U Labaje“, kde se nás sešlo 61 členů. Každý člen dones malý dárek do
tomboly a při hudbě pana Labaje utekl čas velice rychle.
Dne 14. 10. se uskutečnily návštěvy dlouhodobě nemocných, vozíčkářů.
Tyto návštěvy provedly dvě skupiny členů výboru, celkem 21 návštěv. Po takovém setkání
si člověk řekne – díky, že se můžeme pohybovat po vlastních. Malý dárek přineseme,
slovem povzbudíme, jen to zdraví jím vrátit nemůžeme. Jejich život je opravdu těžký.
Každoročně také navštěvujeme členy starší 80 let. Ti by mohli napsat kroniku. Je
s podivem, jak se všichni zajímají o dění v naší organizaci.
Do konce roku nás čeká ještě splnit mnoho úkolů. Například musíme všem
organizacím, které nám poskytly finanční dar zaslat kopie účtů a tím doložit, jak jsme
hospodařili s jejich dary, atd.
Na závěr Vám přeji pevné zdraví a hodně úspěchů v roce 2012.
Těšíme se na Vás.
K. Lysek, předseda organizace

Komplexní pozemkové úpravy
v obci Písečná
Vážení občané, vlastníci zemědělské půdy
v obci Písečná,
v souvislosti s připravovaným zahájením komplexních
pozemkových úprav (KPÚ) ve Vaší obci považujeme za
účelné Vás v krátkosti seznámit se základními principy
procesu a pokusíme se zdůraznit zásadní podstatu a přínos
pozemkových úprav.
Potřeba pozemkových úprav
Venkovská krajina v naší republice a tedy i v obci Písečná prošla vlivem a působením
člověka složitým vývojem, na kterém se ve velké míře podílely politické a hospodářské
vlivy. V důsledku velkoplošného obdělávání půdy pak došlo k zániku polních cest,
přirozených liniových a dalších krajinných prvků. Neudržované a nerespektované
vlastnictví pozemků způsobilo, že původní vlastnické parcely dosud evidované v Katastru
nemovitostí České republiky neodpovídají skutečnému stavu v terénu. Mnohé polní
komunikace byly vybudovány na pozemcích vlastníků, a tyto pozemky stále nejsou
vlastnicky vypořádány. Vzhledem k tomu, že v obci Písečná je stále platná katastrální
mapa v měřítku 1 : 2 880, jejíž tvorba a podklady sahají hluboko do historie, tak ani
soulad aktuálního stavu v terénu s mapovým operátem není zdaleka ideální, v mnoha
místech zcela neodpovídá skutečnosti.
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Pozemkové úpravy z hlediska zákona
Na základě rozboru současné situace připravuje Pozemkový úřad Frýdek-Místek ve
spolupráci s obecním úřadem v Písečné podklady pro zahájení KPÚ, které mohou uvedené
problémy v obci zdárně řešit. Ve smyslu zákona (č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech …), se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu uspořádávají
vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi
prostorově i funkčně upravují, scelují nebo dělí, zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků
a vyrovnání hranic. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu
a zúrodnění půdního fondu, je kladen důraz na zvýšení ekologické stability krajiny a vodní
hospodářství. Zpřístupnění zemědělských pozemků bývá řešeno v rámci pozemkových úprav
zejména návrhem cestní sítě, souvisejících propustků, brodů.
Zpracovatel, účastníci řízení a předmět pozemkových úprav
Pozemkový úřad Frýdek-Místek provádí výběrové řízení na zpracovatele návrhu KPÚ,
zahajuje a vede správní řízení o pozemkových úpravách. Zpracovatelem je odborná projekční
a geodetická firma vlastnící potřebná oprávnění. Účastníkem pozemkových úprav jsou
všichni vlastníci zemědělské půdy v obvodu pozemkových úprav, který je zpravidla určen
katastrální hranicí obce s tím, že území v zastavěné části, tzv. intravilánu bude vyčleněno a
pozemky v něm nebudou předmětem řešení. Jedná se tak o komplexní
činnost na území téměř celého katastru obce.
Činnosti a postup prací v průběhu pozemkových úprav
Návrhu pozemkových úprav předchází podrobný průzkum terénu včetně vyhodnocení všech
zjištěných skutečností. Podrobný průzkum je zaměřen na zkoumání terénu z hlediska
dopravního systému, vodohospodářských poměrů, z hlediska optimalizace druhů pozemků
dle současného stavu a v neposlední míře se zaměřuje na složky životního prostředí a
ekologie.
Důležitým podkladem pro tvorbu návrhu pozemkových úprav je zaměření skutečného stavu
terénu v obvodu pozemkové úpravy, přičemž se zjistí, zda odpovídá skutečný stav terénu
zákresu v katastrální mapě. Projekční firma pak následně zpracuje podle podkladů z katastru
nemovitostí tzv. nárokové listy pro vlastníky, obsahující parcelní čísla, výměry a ocenění
pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav. Poté navrhne tzv. plán společných
zařízení zahrnující novou síť polních cest, vodohospodářská opatření, prvky protierozní
ochrany a územního systému ekologické stability. V návaznosti na tento plán vyhotoví
vlastní návrh pozemkových úprav, který bude spočívat v novém uspořádání pozemků,
možných směnách pozemků a ve vyrovnání hranic, odstranění původních parcel
pozemkového katastru (PK) apod. Zde je důležité zdůraznit, že v průběhu pozemkových
úprav bude navrhované uspořádání pozemků opakovaně předkládáno a konzultováno
s dotčenými vlastníky s tím, že jakékoliv změny vlastnických hranic budou navrženy
vždy a jen se souhlasem vlastníka a po dohodě s vlastníkem sousedních pozemků,
v případě nesouhlasu zůstanou pozemky zcela v původním stavu, v rámci pozemkových
úprav budou pouze vytyčeny.
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Celý proces pozemkových úprav je záležitostí dlouhodobou, trvající cca 3 - 4 roky, je
ukončen schválením návrhu pozemkových úprav a zápisem do katastru nemovitostí,
kterým proběhne obnova katastrálního operátu. Veškeré náklady spojené s pozemkovými
úpravami ze zákona hradí stát.
Shrnutí cílů a výsledků pozemkových úprav
Kvalitně a úspěšně provedené pozemkové mohou být jedním z důležitých předpokladů a
nástrojů pro zvýšení kvality života v obci. Pro zdárný průběh jednotlivých činností je
nezbytná úzká spolupráce místních občanů, jako vlastníků zemědělské půdy a znalců
místních podmínek.
Pozemkové úpravy nabízejí velké šance a možnosti, jak vhodně uspořádat vlastnické
vztahy k zemědělským pozemkům a umožnit tak racionální hospodaření s jasně
vymezenými právy a povinnostmi k jednotlivým pozemkům. Současně budou mít
vlastníci, na základě schváleného návrhu pozemkových úprav, možnost požádat o
vytyčení vlastnických hranic svých pozemků, včetně stabilizace plastovými mezníky
– hrazeno ze státních prostředků.
Značným přínosem je obnovený katastrální operát odpovídající reálnému stavu území,
vzešlý na základě detailního zaměření území.
V souladu s navrhovanými opatřeními v plánu společných zařízení jsou pozemkové
úpravy mimo jiné nástrojem k zajištění ochrany zemědělské půdy před škodami
způsobenými vodní a větrnou erozí, nástrojem k minimalizaci povodňových škod, chápou
půdu jako důležitý výrobní prostředek venkova.
Svým způsobem tak dávají konkrétní podobu krajině, svou komplexností se podílejí na
rozvoji regionu a v neposlední řadě jsou podkladem pro územní plánování.
Žádosti o pozemkové úpravy
V souvislosti s připravovanou akcí, jejíž zahájení se dle návrhového harmonogramu
předpokládá v letošním roce, budou k dispozici na obecním úřadu v Písečné žádosti o
provedení „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Písečná“. Vámi (jako vlastníky
zemědělské půdy v obci) podané žádosti jsou dalším důležitým faktorem, který umocňuje
potřebu a důležitost pozemkových úprav a napomáhají k snadnějšímu prosazení Vašich
požadavků a návrhů ve smyslu výsledné kvality tak rozsáhlého díla, jakým jsou
komplexní pozemkové úpravy.
Zároveň podotýkáme, že žádosti o vytyčení hranic pozemků (podané od r. 1991 do
současnosti, evidované pozemkovým úřadem) vrácených během restitučního procesu
původním vlastníkům, budou v závěrečné fázi pozemkových úprav v rámci vytyčovacích
prací dle Vašeho zájmu vypořádány.
V případě, že máte k připravované KPÚ dotazy, rádi Vám je zodpovíme na Pozemkovém
úřadě Frýdek-Místek, 4. května č. 217, popř. na tel. č. 558 442 556 (Ivo Češek).
Ing. Vladimír Skotnica
Pozemkový úřad Frýdek-Místek
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Zásady k dotačnímu programu
„Domovní ČOV, kanalizační přípojky“















Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace
Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Obec Písečná, Písečná 42,
739 91 Jablunkov.
Cíl programu
Zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby
domovních ČOV, zemních filtrů, přípojek na kanalizační řad náhradami za
septiky a žumpy.
Vymezení okruhu příjemců
Žadatelem a příjemcem dotace může být fyzická osoba – vlastník budovy, ke
které je ČOV, kanalizační přípojka zřízena.
Žádost podává vlastník nemovitosti napojený na ČOV, kanalizační přípojku.
V případě napojení více nemovitostí podávají žádost vlastníci společně
s uvedením poměrných nákladů.
V případě více vlastníků jedné napojené nemovitosti mohou vlastníci
zplnomocnit jednoho k podání žádosti a zajištění všech úkonů spojených
s vyřízením žádosti.
Smlouva o udělení dotace bude podepsána s každým žadatelem zvlášť.
Lokalizace programu
Příjemce dotace musí ČOV, kanalizační přípojku realizovat na území obce
Písečná pro budovu určenou k trvalému bydlení na území obce Písečná, ve
které jsou ke dni podání žádosti trvale hlášené osoby.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Výše dotace činí 70 % uznatelných materiálových nákladů, nejvýše však
však 30.000,- Kč na jedno číslo popisné, ke kterému je ČOV, kanalizační
přípojka zřízena.
Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti závazky po dni splatnosti (dluh)
vůči obci Písečná.
Uznatelný náklad projektu
Uznatelnými náklady projektu jsou materiálové náklady technologické.
Příkladem je samotná domovní čistírna odpadních vod, kanalizační přípojka,
přívodní potrubí, odpadové potrubí, šachtice, přívodní kabel pro napájení el.
zařízení čističky, zemní filtr, náplň zemního filtru. Náklady musí být
vynaloženy v přímé souvislosti s výstavbou ČOV, kanalizační přípojky a
v množství odpovídajícím projektové dokumentaci.
Neuznatelný náklad projektu
Neuznatelnými náklady jsou jiné než výše uvedené náklady. Příkladem
neuznatelných nákladů je cena výkopových prací, montáže, projekčních prací,
zásypového písku, dlažby, náklady na opravu septiku, náklady na větší množství
potrubí než bylo nezbytně nutné dle projektu a podobně.
Zastupitelstvo má právo neuznat některé náklady, pokud vysloví pochybnosti
o jejich velikosti a účelnosti.
Předkládání žádosti o dotaci
Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:
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- žádost o poskytnutí dotace na vzorovém formuláři
- rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod
a ke stavbě ČOV, kanalizační přípojky
- kolaudační souhlas vodoprávního úřadu o povolení k užívání ČOV,
kanalizační přípojky
- kopie faktury a doklad o zaplacení faktury
- souhrnná tabulka s uvedením nákladů
Termín a adresa podání žádosti
Žádosti lze podávat osobně nebo doporučenou poštou na adresu:
Obecní úřad Písečná, Písečná 42, 739 91 Jablunkov.
Žádosti lze podávat průběžně od 1. 3. 2012 do 30. 9. 2014 a budou
vyhodnocovány postupně v termínech zastupitelstva obce Písečná.
Žádost se podává po uvedení ČOV, kanalizační přípojky do provozu,
nejpozději však do jednoho roku od kolaudace ČOV, kanalizační přípojky.
Žádat o dotaci může žadatel, který zkolaudoval ČOV, kanalizační přípojku
po 1. březnu 2012.
Vyhodnocování žádostí
Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska věcné správnosti a úplnosti po
přijetí žádosti. V případě potřeby bude žadatel vyzván obecním úřadem
k doplnění nebo upřesnění. Pokud tak žadatel neučiní do 60 dnů od doručení
výzvy, bude žádost odložena a vyřazena z dalšího posuzování.
Úplná žádost bude předložena na posouzení uznatelnosti a účelnosti nákladů
spolu s návrhem smlouvy a výše dotace ke schválení zastupitelstvu obce.
Uzavření smlouvy a vyplacení dotace
Po schválení je žadatel vyzván k podpisu smlouvy a do 30 dnů od podpisu je
mu vyplacena dotace. Dotace je vyplacena na účet uvedený žadatelem. Ve
výjimečných a zdůvodněných případech lze finanční prostředky vyplatit
jiným způsobem.
Kontrola přijetí dotace
Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, musí být prokazatelně funkční
minimálně 20 let od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace předloží jedenkrát ročně protokol o rozboru vyčištěných
vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu. Protokol o rozboru vyčištěných vod
po dobu 20 let předloží v kopii na Obecní úřad Písečná.
Poskytovatel má právo na kontrolu funkčnosti ČOV, kanalizační přípojky
fyzickou kontrolou. V případě zjištění nesplnění podmínek přiznání dotace
může poskytovatel požadovat vrácení celé nebo poměrné části dotace.
V případě, že obec Písečná bude realizovat kanalizační řad, nemůže být
současně poskytnuta dotace na kanalizační přípojku.
Závěrečné ustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Seznam příloh
 žádost o dotaci
 souhrnná tabulka pro výpočet účelové dotace
Účinnost
Tento dotační program byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.12/1.6
ze dne 20. prosince 2011 a nabývá účinnosti dne 1. března 2012.
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Usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 20. 12. 2011

Usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 31. 1. 2012

Zastupitelstvo obce Písečná
Zastupitelstvo obce Písečná

1. Schválilo
12/1.1
12/1.2
12/1.3
12/1.4
12/1.5
12/1.6
12/1.7
12/1.8
12/1.9
12/1.10
12/1.11
12/1.12
12/1.13
12/1.14

program jednání
návrhovou komisi: p. Kaleta, Mgr. Kantor
ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Krzok
plnění usnesení č. 11 ze dne 22. 11. 2011
finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč na rekonstrukci rodinného domu
čp. 83; ukládá starostovi: připravit smlouvu o poskytnutí účelového
finančního daru
podmínky programu na podporu výstavby domovních ČOV a kanalizačních
přípojek ve znění pozměňovacích návrhů
podání žádosti o dotaci na přípravu projektové dokumentace splaškové
kanalizacev obci Písečná
zadávací podmínky výběrového řízení na stavbu „Výletiště Písečná –
multifunkční centrum kulturního, společenského, spolkového a sportovního
života“ ve znění pozměňovacích návrhů
Dodatek č. 1 Smlouvy mandátní na provádění technického dozoru a BOZP
na stavbě „ZŠ Písečná – půdní vestavba“
návrh na odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva obce Písečná
s účinností od 1. 1. 2012
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce – Písečná – SmVaK, elektrická přípojka NNk,
IP-12-8011741-1
příspěvek na zatrubnění příkopu ve výši 4 000,- Kč na základě žádosti č.j.
210/11
rozpočtové opatření č. 9
rozpočtové provizorium na rok 2012

13/1.1
13/1.2
13/1.3
13/1.4
13/1.5
13/1.6
13/1.7
13/1.8
13/1.9
13/1.10
13/1.11
13/1.12
13/1.13
13/1.14
13/1.15
13/1.16

2. Neschválilo
12/2.1
12/2.2

1. Schválilo
program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
ověřovatele zápisu: Mgr. Kantor, p. Szotkowski
plnění usnesení č. 12 ze dne 20. 12. 2011
uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Petrem Řehou, bytem Sviadnov, Na Závodí
68, na zpracování změn a doplnění stavební projektové dokumentace
objektu Výletiště
uzavření Smlouvy mandátní na administraci projektu Výletiště se
společností HRAT s.r.o. se sídlem v Třinci
Dohodu o narovnání s firmou Milan Holec, stavební firma s.r.o.
Smlouvu o dílo se společností Digis s.r.o.
Smlouvu o poskytnutí účelového finančního daru s paní Janou
Borkovcovou, bytem Písečná 83, ve znění pozměňovacích návrhů
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova kapličky sv. Izidora v Písečné“
s firmou R+M stavební s.r.o. se sídlem v Jablunkově
vyřazení movitého majetku dle návrhu ZŠ a MŠ Písečná
zproštění poplatku za odpady za nezletilou Karolínu Byrtusovou za rok
2011
rozpočtové opatření č. 10
Smlouvu o právu provést stavbu s manželi Danielem a Andreou
Janiczkovými
záměr uzavření nájemní smlouvy dle nabízených podmínek mezi firmou
CompTech Servis, Jablunkov a ZŠ a MŠ Písečná na umístění anténního
systému
předávací protokol nemovitého majetku – technického zhodnocení budovy
„Půdní vestavba ZŠ Písečná“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Obnova kapličky sv. Izidora v Písečné“
žádost č.j. 235/11 o prodloužení splatnosti půjčky na ekologické vytápění

3. Vzalo na vědomí
12/3.1
12/3.2

zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Písečná
žádost KČT oblast Moravskoslezská o finanční příspěvek na obnovu
Bezručovy chaty na Lysé hoře
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Usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva obce
Písečná ze dne 13. 3. 2012

Rozpočet na rok 2010 - příjmy

Zastupitelstvo obce Písečná
1. Schválilo
14/1.1
14/1.2
14/1.3
14/1.4
14/1.5
14/1.6
14/1.7
14/1.8
14/1.9
14/1.10
14/1.11
14/1.12
14/1.13
14/1.14
14/1.15

program jednání
návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Kantor, p. Szotkowski
ověřovatele zápisu: Ing. Krzok, Mgr. Cienciala
plnění usnesení č. 13 ze dne 31. 1. 2012
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s manželi
Josefem Sikorou, bytem Písečná 172 a Ing. Jolanou Sikorovou, bytem Písečná
78, ve výši 26 117,- Kč
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících, poskytnutí kompenzace za veřejné služby se společností Veolia
Transport Morava a.s.
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na činnost Klubu důchodců Písečná
v roce 2012
finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených,
MO Jablunkov
finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zarybnění Českému rybářskému
svazu, MO Jablunkov
finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na obnovu inventáře včelínu a obnovu
zařízení Českému svazu včelařů, ZO Jablunkov
finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč Mysliveckému sdružení Potůčky –
Písek na zakoupení krmiva pro zvěř
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2012 ve výši 13 534,Kč
rozpočet obce na rok 2012
žádost ZŠ a MŠ Písečná o přidělení zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2011 do rezervního fondu a fondu odměn
podmínky výběrového řízení stavby Rekonstrukce Kulturního domu Písečná –
etapa č. 1 a č. 2

2. Vzalo na vědomí
14/2.1
14/2.2

žádost o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice
zprávu o hospodaření s rozpočtem obce Písečná v roce 2011
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Daňové příjmy
Par.
Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1343
1361
1511
Nedaňové příjmy
2460
3392
3412
3631
3722
3723
6171
6310
Přijaté dotace
4112
4116
4222
Financování
8115

text
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob z kap.výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Příjmy ze zájmové činnosti (pronájem KD)
Sportovní zařízení v majetku obce
Veřejné osvětlení
Příjmy ze sběru a svozu kom. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů (plast, sklo, papír)
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu
Ostatní neinvestiční dotace
Investiční přijaté transfery od krajů
Převod rezervy z roku 2011

Příjmy celkem

1200
35
100
1200
2700
335
10
0,5
13
137
10
25
15
9,5
17
60
10
30
300,2
20,1
550
7590,5
14367,8
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Rozpočet na rok 2010 - výdaje
Paragraf Položka
2212
Silniční hospodářství
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3113
5321 Základní škola - přísp.na žáky docház. do jiné obce
3117
5331 Základní škola - příspěvek na provoz
3117
5163 Základní škola - pojištění budovy
3117
6121 Základní školy - budovy, stavby
3326
Poříz., zachov., obnova hodnot kult. a hist. pověd.
3392
Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
3399
Sbor pro občanské záležitosti
3412
Veřejné sportoviště
3429
Zájmová činnost a rekreace - Výletiště
3631
Veřejné osvětlení
3721
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Sběr a svoz ostatního odpadu
3745
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
4222
Veřejně prospěšné práce
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstvo
6171
Místní správa (obecní úřad)
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Výdaje celkem

Rezerva

Víceúčelové hřiště opět v provozu

981,4
47,3
100
600
3,7
459,6
37
209
60
60
177
120
15
430
75
10
24,2
60
873
777
53,6
100
3,5
5276,3
9091,5
14367,8

Od měsíce dubna je opět v provozu víceúčelové hřiště.
Správci pro tento rok jsou pan Bohuslav Lysek a pan Milan Nieslanik.
Telefonní kontakt na správce: 720 160 426
Provozní doba je každý den od 8.00 do 20.00 hodin
(v jarních a podzimních měsících zkrácena dle viditelnosti).
Cena za 1 hodinu pronájmu je 70,- Kč,
při zaplacení 10 hodin a více 60,- Kč.

placená inzerce

KAMIENIARSTWO „GNEJS”
nagrobki-liternictwo-dodatki
Oferujemy Państwu profesjonalne wykonywanie nagrobków,
terminowość i przystępne ceny. Przy każdym zamówieniu przyjeżdżamy
na cmentarz i służymy fachową poradą.
Wędrynia – ul. Jabłonkowska, między salonem Hondy a Suzuki
poniedziałek-piątek 8-16
sobota 8-13

604-381-258
www.kamieniarstwo-gnejs.eu
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JÍTE A PŘITOM
HUBNETE...
www.LINIEBOX.cz

Jarní slunce, pohoda,
k tomu dobrá nálada.
Malované vajíčko,
pomlázkou pak maličko...
K svátkům jara tohle patří,
ať se vám všem dobře daří!

Naše firma začala dovážet krabičkovou dietu od firmy LINIEBOX. Bližší informace na
www.liniebox.cz . Objednávky přijímáme vždy do čtvrtka 14:00 h na
ostravsko@liniebox.cz , info@maflex-cz.cz , tel 739307319, 558367281 nebo na
recepci hotelu Grůň 558339447, www.hotelgrun.cz

starosta, zastupitelé
a zaměstnanci obce

Nabízíme rozvoz jídel pro oblast Ostrava, Třinec a okolí.
Jak probíhá rozvoz jídel
Rozvoz objednávek po trase Brno- Mosty u Jablunkova je realizována vždy v neděli mezi
17.30h - 22h. Trasa závozu je Brno-Ostrava-Frýdek - Místek-Havířov-Karviná-Český
Těšín-Třinec –Mosty u Jablunkova. Kdekoliv na uvedené trase je rovněž možné předat
objednávku klientovi na předem dohodnutém místě.
Předání objednávek klientům probíhá buď v místě jejich bydliště, nebo dle telefonické
domluvy.
Dopravné za 1 týdenní program kdekoli po uvedené trase činí 150,- Kč a hradí se v hotovosti
v okamžiku předání objednávky. Možnost osobního odběru na hotelu Grůň, neplatíte
dopravné.
MAFLEX-CZ s.r.o., Hotel Grůň
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