
Zápis č. 20 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 20. 2. 2017 

 

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. 

 

Na jednání byli přítomni Tomáš Machálek – redaktor týdeníku Hutník, Milan Sabol – kronikář 

obce Písečná 

 

Schválení programu jednání 
 

1. Informace o stavu připravovaných investičních projektů – kanalizace. Chodník, 

autobusový záliv, sjezd u KD, schodiště na Výletišti, komunikace Grochol 

2. Dotační program na činnost spolků – projednání žádosti o dotaci 

3. Odměňování členů zastupitelstva – projednání návrhu podle novelizované vyhlášky 

4. Kotlíkové dotace – nastavení systému podpory občanů, výsledky dotazníkového šetření, 

objem prostředků pro podporu 

5. Studie rozšíření vodovodních řádů – projednání návrhu na ověření kapacity zdrojů, návrhy 

tras, náklady, financování 

6. Návrh na zřízení volnočasového klubu pro děti v obci 

7. Hasičská zbrojnice – nové dotační příležitosti, návrh na zpracování PD, projednání varianty 

zadání 

8. Smlouva o přeložce telekomunikačních sítí CETIN 

9. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Písečná -  projednání a schválení 

10. Různé 

 Program Dne obce Písečná 

 Navýšení členského příspěvku ve Sdružení obcí Jablunkovska 

 Členský příspěvek Regionální rada Třinec 

 Memorandum o spolupráci Místní akční plán pro ORP Jablunkov 

 Návrh na vyřazení majetku ZŠ Písečná 

 Veřejnoprávní smlouva město Jablunkov 

 Žádosti o podporu 

- Zuzana Janiczková podpora sportovní činnosti 

- Vydání knihy o partyzánském odboji Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska 

11. 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, Ing. Sikora, Ing. Byrtusová. 

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, Ing. 

Sikora, Ing. Byrtusová. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková a Mgr. Cienciala. 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: Mgr. Lysková a Mgr. Cienciala. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva ze dne 19. 12. 2016 

 

K bodu 1. schválilo: 

19/1.5 oddílný provozní model pro budoucí splaškovou kanalizaci v obci Písečná – 

zapracováno do žádosti o dotaci 

19/1.6 Poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod 

manželům Marku Sikorovi a Beatě Sikora Baron, oba bytem Písečná 247 

19/1.7 Smlouvu o poskytnutí dotace na instalaci domovní čistírny odpadních vod s Markem 

Sikorou a Beatou Sikora Baron, oba bytem Písečná 247 – smlouva podepsána oběma 

stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

19/1.8 Kupní smlouvu o prodeji spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 644/52, 924/6, 

p. č. 1079 v ceně 16,- Kč/m2 s Evženem Lyskem, bytem Písečná 15 – byl proveden 

vklad do katastru nemovitostí, řízení je již ukončeno 

19/1.9 jmenování p. Milana Sabola, bytem Jablunkov, Bezručova 258 kronikářem obce 

Písečná 

19/1.10 Smlouvu o dílo s p. Milanem Sabolem, bytem Jablunkov, Bezručova 258, na 

zpracování zápisu za rok 2012 do kroniky obce – finanční prostředky za zápis do 

kroniky byly zaslány na účet kronikáře 

19/1.11 Akční plán rozvoje obce Písečná na rok 2017 



19/1.12 rozpočtové opatření č. 6 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

19/1.13 rozpočet obce Písečná na rok 2017 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

19/1.14 rozpočtový výhled obce Písečná na období 2018-2020 

19/1.15 Smlouvu se společností Digis, s.r.o. se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava – smlouva byla uzavřena oběma stranami  

19/1.16 Smlouvu o právu provést stavbu č. FM/56/r/2016/Koc s Moravskoslezským krajem, 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

19/1.17 přijetí daru ve výši 10 000,- Kč ve formě peněžní poukázky pro příspěvkovou 

organizaci MŠ a ZŠ Písečná 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

19/2.1 Smlouvu o poskytnutí služeb občanům obce Písečná – rozvoz obědů funguje 

19/2.2 informace k přípravě žádosti o dotaci na realizaci projektu „Klubovna pro děti a 

mládež v obci Písečná“ – čeká se na vyhodnocení dotačního titulu 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 19 ze dne 19. 12. 2016. 

 

 

 

Informace o stavu připravovaných investičních projektů  

Kanalizace – starosta sdělil, že žádost o dotaci byla podána v termínu, nyní prochází formálním 

hodnocením, byly doloženy požadované podklady, následovat bude bodové hodnocení žádosti. 

Předpokládaný termín vyhodnocení výzvy je květen 2017. HRAT má provést výpočet stočného 

dle posledních metodik, cena stočného zatím nebyla předložena. Starosta dále informoval o 

absolvování konference v Praze.  

 

Chodník a dešťová kanalizace – starosta informoval, že na SmVaK je připraveno již poslední 

stanovisko, které je nutno doložit na MěÚ Jablunkov, aby mohlo být zahájeno územní řízení. 

Následovat pak bude stavební povolení. Celý proces vyřízení bude trvat cca 4 měsíce.  

 

Autobusový záliv, zastávka a chodník – starosta k tomuto uvedl, že je již vydáno stavební 

povolení, rozpočet stavby je 1 088 335,- Kč vč. DPH. V průběhu března 2017 bude MAS 

Jablunkovsko vyhlášena výzva na bezpečnost dopravy. Předpokládaná míra dotace je 85 % z 

uznatelných výdajů. Žádost o dotaci starosta navrhuje zadat agentuře HRAT.  

 

Sjezd z hlavní silnice na parkoviště u KD – starosta sdělil, že napojení parkoviště u KD by bylo 

možno provést dle projektové dokumentace a stavebního povolení stavby OÚ a MŠ Písečná. 

Stávající sjezd je nebezpečný, úzký, jsou zde špatné rozhledové poměry. Parkoviště u KD slouží 

pro zaměstnance školy a obce, rodiče a návštěvníky obchodu. Situační výkres polohy nového 

sjezdu je součástí materiálů. Starosta navrhuje oslovit firmy Lesostavby a Nehlsen Třinec 

k předložení cenových nabídek. Jedná se o zakázku malého rozsahu, cenový návrh bude 

předložen na dalším jednání ZO. Dále se starosta zmínil o stavbě měřícího pilíře pro přípojku 

NN k objektu OÚ a MŠ Písečná. Na základě požadavku společnosti ČEZ musí být realizována 

dle Smlouvy o připojení část přípojky NN k budoucí stavbě. Na přechodnou dobu musí být 

zapojen také elektroměr, který bude možno odpojit od sítě na 4 roky. Cenová nabídka bude 



předložena p. Motykou, odhadované náklady cca 30 000,- Kč.  

Dle starosta sdělil, že z důvodu nevyhovujících prostor obecního úřadu zadal Ing. Šňupárkovi  

studii, zda by bylo možné rozdělit stavbu objektu OÚ a MŠ na 2 etapy. Vyjádření Ing. Šňupárka 

by mohlo být připraveno na další jednání ZO.  

 

Schodiště v areálu Výletiště – starosta uvedl, že mezi garáží a Výletištěm není vybudováno 

schodiště. Při konání větších akcí jsou lavičky z garáže vynášeny po kluzkém travnatém 

povrchu a hrozí zde nebezpečí úrazu. Se schodištěm v tomto místě je počítáno 

v architektonickém návrhu Ing. Mendreka, v materiálech je přiložen situační plán. Starosta 

navrhuje schodiště realizovat samostatně ještě před vydáním stavebního povolení na celý 

uvažovaný záměr. Ing. Mendrek zpracuje dílčí stavební dokumentaci, na základě které by byla 

vyhlášena zakázka malého rozsahu. Stavební náklady jsou odhadovány cca na 100 000,- Kč. 

K realizaci by mohlo dojít v měsíci květnu, tak aby stavbou nebyla dotčena žádná obecní akce. 

 

Komunikace Grochol – starosta sdělil, že v současné době se zpracovává dokumentace pro 

stavební povolení. Od hasičů vzešel k této stavbě nový požadavek, a to vybudování obratiště 

vozidel, které ovšem nelze umístit do stávajícího sjezdu k RD p. Grochola. O umístění obratiště 

se jedná s majiteli sousedních pozemků. 

 

Výmalba objektů Výletiště a KD – starosta sdělil, že součástí materiálů jsou dvě cenové nabídky 

na výmalbu obou projektů. Výmalba bude provedena ve 2 vrstvách, následně bude nanesena 

vrstva laku.  

 

Doplnění VO – starosta uvedl, že by rád doplnil 2 světla VO u objektu Výletiště, cenový návrh 

bude zpracován panem Motykou.  

 

Starosta navrhuje vzít tyto informace na vědomí. Nebyl vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o stavu připravovaných 

investičních akcích.  

 

 

 

Dotační program na činnost spolků – projednání žádostí o dotaci 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jsou předkládány žádosti o dotace. K jednotlivým 

žádostem proběhne diskuse. Žádosti o dotaci a návrhy smluv jsou součástí materiálů, stejně tak 

přehled schválených žádostí z minulých let. 

 

Miroslav Ćmiel, předseda klubu důchodců Písečná – žádá o dotaci ve výši 20 000,- Kč na 

financování zájezdu klubu důchodců. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo 

se k hlasování o schválení.  

 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

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

bytem Písečná 12 na financování zájezdu Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, 

předsedovi Klubu důchodců Písečná. 

 

 

 

SDH Písečná – žádají o poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč na nákup cen a pohárů do soutěží 

a na nákup hasičských hadic. Starosta navrhuje schválit. Nebyly vzneseny připomínky, 

přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

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

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

hadic, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná. 

 

 

 

Spolek přátel, kultury a sportu v Písečné – žádají o poskytnutí dotací v celkové částce 21 000,- 

Kč (18 tis. Kácení máje a olympiáda spolků, 2 tis. Na turnaj ve stolním tenisu, 1 tis. na dětskou 

olympiádu ve stolních hrách). Žádosti o dotaci jsou podány jednotlivě a to pro lepší vyúčtování 

dotací. Starosta navrhuje schválit dotace v požadované výši. Bez připomínek, přistoupilo se ke 

schválení žádostí.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 21 000 Kč Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se 

sídlem Písečná 42, 739 91 na spolufinancování akcí Kácení máje a Olympiáda spolků, 

Dětská olympiáda ve stolních hrách a Turnaje ve stolním tenisu, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu 

na Písečné z.s. 

 

 



Konvent sester alžbětinek v Jablunkově – žádost o dotaci ve výši 30 000,- Kč na činnost 

domova Sv. Alžběty v Jablunkově. Starosta uvedl, že dle dostupných informací je v tomto 

domově umístěn jeden občan z Písečné. V minulých letech byla dotace poskytnuta ve výši 

15 000,- Kč, tuto částku navrhuje poskytnout i v letošním roce. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se 

sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 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. 

 

 

 

Myslivecké sdružení Potůčky – Písek – žádají o poskytnutí dotace ve výši 3 000,- Kč na 

dokrmování zvěře v zimním období. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku 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 spolku 

Potůčky – Písek. 

 

 

Český svaz včelařů, MO Jablunkov – žádají o dotaci ve výši 1 500,- Kč na činnost. K tomuto 

starosta dodal, že naše oblast byla postižena Varoázou a navrhuje schválit požadovanou dotaci. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 1 500 Kč Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Jablunkov, IČ 

63026091, se sídlem Jablunkov 844, 739 91 na nákup včelích matek a správu nemovitostí 

spolku, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Jablunkov. 



Svaz tělesně postižených, ZO Jablunkov – starosta k tomuto sdělil, že nebyla zaslána žádost o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná, byla zaslána písemná žádost o finanční 

prostředky. V r. 2016 měli zástupci spolku problém s vyúčtováním dotace, formuláře byly pro 

ně složité. Starosta navrhuje poskytnout svazu tělesně postiženým finanční příspěvek ve výši 

2 000,- Kč formou daru, následně bude provedena kontrola účetních dokladů vztahujících se 

k poskytnutému dar. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se o návrhu starosty. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč Svazu 

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

Jablunkov 446, 739 91 a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesné 

postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov 

 

 

 

Roman Janiczek – žádá o finanční příspěvek pro svou dceru Zuzanu Janiczkovou, příspěvek by 

byl použit na nákup nového kimona schváleného k účastni na mezinárodních soutěžích. 

Starosta dodal, že v žádosti nebyla uvedena požadovaná částka, navrhuje poskytnout příspěvek 

ve výši 5 000,- Kč formou daru.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč p. 

Romanu Janiczkovi, bytem Písečná 150, na sportovní činnost dcery a uzavření darovací 

smlouvy s p. Romanem Janiczkem, bytem Písečná 150. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek na podporu knihy – žádost zaslalo Sdružení pro rozvoj třinecka a 

jablunkovska. Jedná se o příspěvek na vydání knihy zaměřenou na partyzánský odboj v našem 

kraji. Starosta navrhuje podpořit vydání knihy symbolickou částkou ve výši 2 000,- Kč. 

Příspěvek bude poskytnut formou daru. 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 2 000 Kč 

Sdružení pro rozvoj třinecka a jablunkovska z.s. Bystřice 727, 739 95 na vydání knihy a 

uzavření darovací smlouvy se Sdružením pro rozvoj třinecka a jablunkovska z.s. 



Kotlíkové dotace – nastavení systému podpory občanů, výsledky dotazníkového šetření, 

objem prostředků pro podporu 
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že je předložen návrh na podporu občanů obce, kteří mají 

zájem žádat o dotaci v 2. výzvě Moravskoslezského kraje na instalaci kotle. Podpora pro občany 

by spočívala v poskytnutí pomoci při zpracování a podání žádosti o dotaci, poskytnutí 

bezúročné půjčky a pomoc s vyúčtováním dotace. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že o 

výměnu kotle má zájem cca 60 majitelů rodinných domů v obci. Podmínky výzvy se teprve 

tvoří, MŽP chce pro Moravskoslezský kraj uvolnit částku ve výši 900 mil. Kč. Dojde také ke 

zjednodušení podání žádosti, jelikož už nebude nutno realizovat mikroenergetická opatření.  

V souvislosti s 2. výzvou Moravskoslezského kraje starosta navrhuje pozastavit dotační titul 

obce na kotle 3. a vyšší třídy. K tomuto se vyjádřil Ing. Sikora. Dle jeho názoru není dobrým 

řešením zrušit dotační titul obce. Kotlíkové dotace kraje jsou pouze na výměnu starého kotle 

na pevná paliva, majitelé novostaveb tak nemají možnost od kraje dotaci získat. Mohou však 

získat dotaci od obce, pokud splňují podmínky pro dotaci. Místostarosta navrhuje změnit 

podmínky dotačního titulu obce, a to na nákup kotle pouze do novostaveb. Starosta tedy 

navrhuje ponechat dotační titul obce, podporovat novostavby v koupi ekokotle a informace o 

kotlíkových dotacích vzít na vědomí.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o podpoře občanů ve 2. výzvě 

kotlíkových dotací. 

 

 

 

Odměňování členů zastupitelstva 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že zvýšení odměny u členů zastupitelstva má oporu v 

nařízení vlády, které je v účinnosti od 1. 1. 2017. U neuvolněných členů zastupitelstva musí 

zastupitelstvo o zvýšení odměny rozhodnout s tím, že nařízení vlády stanoví maximální limit 

této odměny. Starosta navrhuje, aby byly odměny neuvolněných členů zastupitelstva navýšeny 

na limity, stanovené novým nařízením vlády s tím, že případné schválení zvýšení dle 

předloženého návrhu by bylo účinné od 1. 3. 2017. Dále starosta uvedl, že výše odměny pro 

starosty se zvedá dle zákona už od 1. 1. 2017. Místostarosta požaduje ponechat svou odměnu 

ve stávající výši. Ing Sikora požaduje ze své odměny vyškrtnout příplatek za předsedu výboru 

národnostní menšiny. Ostatní zastupitelé chtějí ponechat výši odměny bez navýšení.  

Nebyly vzneseny žádné dotazy, starosta navrhuje přistoupit k hlasování o předloženém návrhu.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  0  

PROTI:  5 (Cienciala, Sikora, Poloková, Lysková, Byrtusová) 

ZDRŽELO SE:  2 (Ćmiel, Kantor) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo návrh na odměňování neuvolněných členů 

zastupitelstva. 

 

 

 



Studie rozšíření vodovodních řadů 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k projednání je předložen návrh na zpracování studie 

rozšíření vodovodních řadů a ověření budoucí kapacity vodovodní soustavy s ohledem na 

stávající možnosti výstavby rodinných domů v obci. Cílem návrhu je ověřit další zásobování 

vodou v obci. Obec je zásobovaná vodou z vodovodního řádu provozovaného společností 

SmVaK, některé nemovitosti jsou zásobovány z vlastních studní. V obci je stále velké množství 

ploch určených k zástavbě rodinných domů. Ne všechny tyto plochy jsou řešeny vodovodním 

řadem. Starosta navrhuje ověření rozšíření vodovodních řadů, cenu tohoto rozšíření a případné 

možnosti financování. Studie by také mohla reagovat na stávající žádosti o změnu územního 

plánu, jehož platnost končí v r. 2020. Dle starosty může takováto studie stát cca 50 000,- Kč. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování technicko-ekonomické studie rozšíření 

vodovodních řadů. 
 

 

 

Návrh na zřízení volnočasového klubu v obci 

Starosta k tomuto bodu sdělil, že z dotazníkového šetření mezi občany vyplynul zájem o 

aktivity ve volném čase pro děti. Návrh volnočasového klubu vychází z požadavku rodičů 

přednesených na schůzi sdružení rodičů. Obec na základě toho provedla další dotazníkové 

šetření mezi dětmi základní školy v Písečné. Výsledky jsou součástí materiálů. Dále starosta 

uvedl, že je předložen odhad platového výměru pedagogického pracovníka, který by 

volnočasový klub pro děti vedl. Společně s pedagogem by s dětmi mohl pracovat např. i student 

pedagogické školy v rámci praxe nebo dobrovolníci z řad rodičů. Základnou pro činnost by 

byly prostory Výletiště a přilehlý areál. Otázkou ovšem zůstává, jakým způsobem tuto funkci 

zřídit. Mgr. Kantor navrhuje aktivitu zřídit jako volnočasovou činnost školy, upravit zřizovací 

listinu a mzdu pedagoga škole zaplatit. Dále probíhala diskuse k tomuto tématu. Z ní vyplynulo, 

že by se volnočasový klub spustil od září 2017 a docházka by byla zpoplatněna alespoň malým 

obnosem. Výhrady ke zřízení volnočasového klubu měl Mgr. Cienciala, který uvedl, že 

volnočasový klub by neměl suplovat výchovnou činnost rodičů, ostatní zastupitelé se zřízením 

klubu souhlasí. Starosta navrhuje vzít tyto informace na vědomí.  

 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o možnosti zřízení klubu volného 

času pro děti v obci Písečná. 

 

 

 

 

 



Hasičská zbrojnice – nové dotační příležitosti, návrh na zpracování PD, projednání 

varianty zadání 

Starosta k tomuto bodu sdělil, že již na jenom z minulých jednání ZO došlo ke schválení 

rekonstrukce vnitřních prostorů hasičské zbrojnice a bude podána žádost o dotaci na 

Ministerstvu pro místní rozvoj. Žádost již byla předložena, nyní se čeká na výsledky schválení 

dotace. Dále starosta uvedl, že v současnosti Ministerstvo zemědělství vyhlásilo nový dotační 

program na obnovu kulturních památek, v němž je možno získat finance na rekonstrukce 

hasičských zbrojnic. Tento dotační titul v současnosti nelze využít z důvodu chybějícího 

stavebního povolení, které je vyžadováno na úpravu střechy nebo nosných konstrukcí. Starosta 

navrhuje zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy ve stávající podobě, což je 

varianta č. 1 studie rekonstrukce HZ. V případě výstavby nové budovy HZ by současná stavba 

mohla být využita např. jako technické zázemí obce. Probíhala diskuse, z níž vyplynulo, že 

zastupitelé souhlasí s nutností budovu hasičské zbrojnice opravit. Starosta navrhuje schválit 

zpracování projektové dokumentace HZ. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 

hasičské zbrojnice. 

 

 

 

Smlouva o přeložce telekomunikačních sítí CETIN 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že je k projednání předložena smlouva o přeložce 

telekomunikačních sítí CETIN. Investice je vyvolaná stavbou chodníku. Jedná se o 

telekomunikační sloup v části obce Jižní konec. Smlouva je rozdělena do dvou částí. První 

plnění bude poskytnuto za přípravné práce. Druhé plnění bude provedeno až na základě 

realizace přeložky, která bude provedena při zahájení výstavby chodníku. Bez dotazů. 

Přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/MS/2017/00003 se společností CETIN a.s. 

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Písečná – projednání a schválení 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že zprávy byly součástí materiálů. Zpráva byla navržená 

po konzultaci s pracovníky MěÚ Jablunkov, odboru územního plánování a stavebního řádu. 

Povinnost schvalovat zprávy o uplatňování územního plánu vyplývá ze zákona. Starosta 

navrhuje schválit tuto zprávu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu obce Písečná. 

 

 

 

 

Program den obce Písečná 

Starosta uvedl, že součástí materiálů je tabulka s výdaji souvisejícími s akcí Den obce Písečná 

2017. Rozpočet v roce 2016 činil 136 395,- Kč, vč. cen do dětské olympiády, dárkových košů, 

fotbalových míčů atd. Rozpočet na rok 2017 je navržen ve výši 148 000,- Kč. V rámci dne obce 

bude organizován Běh Písečnou, kdy na tuto akci je vyčleněna částka 15 tisíc korun. Dále 

starosta vyjmenoval navrhovaný program dne obce. Ing. Sikora se dotazoval, proč i v letošním 

roce je plánován program s tak vysokými náklady, když není žádné výročí. Starosta uvedl, že 

dle jeho názoru lepší program přiláká daleko větší počet návštěvníků akce a tudíž mají spolky 

možnost vyššího zisku. V návrhu rozpočtu je s touto částkou již počítáno. Starosta obce 

navrhuje vzít na vědomí program Dne obce. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí program Dne obce Písečná 2017. 

 

 

 

Navýšení členského příspěvku SOJ 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se jedná o navýšení příspěvku o 7,- Kč/osobu/rok. 

Součástí materiálů je důvodová zpráva, ve které se hovoří o projektech SOJ. Navýšení 

členského příspěvku musí být schváleno všemi obcemi SOJ. Starosta doporučuje navýšení 

realizovat. Přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo navýšení členského příspěvku ve Sdružení obcí 

Jablunkovska na 21,60 Kč na občana a rok s účinností od 1. 1. 2017. 

 

 

 

Členský příspěvek Regionální rada Třinec  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že Regionální rada se zabývá jinými aktivitami než SOJ, 

pokrývá rozsáhlejší území a jeho členy jsou i podnikatelské subjekty. Zabývá se projekty se 

širším dopadem, jako je např. turistika, vysokorychlostní internet, rozvoj školství, 

zaměstnanost.  Vstup do Regionální rady byl schválen od 1. 1. 2017. Členský příspěvek na rok 



2017 je výši 6 317,- Kč. Starosta navrhuje schválit členský příspěvek. Přistoupilo se k hlasování 

o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek do Regionální rady Třinec na rok 

2017. 

 

 

 

Memorandum o spolupráci Místní akční plán pro ORP Jablunkov 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o dokument, který souvisí s plánováním 

v oblasti školství. Schválení tohoto memoranda je pouze formálním úkonem. Starosta navrhuje 

schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Memorandum o spolupráci při realizaci projektu 

„Místní akční plán pro ORP Jablunkov. 

  

 

 

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o vyřazení dle předloženého seznamu, jenž 

je součástí materiálů. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Písečná. 

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva Město Jablunkov 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že tato smlouva řeší zapisování údajů do informačního 

seznamu registru územní identifikace adres a nemovitostí. Jedná se o zápis zkolaudovaných 

budov v obci. Jedná se o poměrně složitý zápis, který je propojen s katastrem nemovitostí.  

Každý zápis bude zpoplatněn částkou 100,- Kč. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo sek lasování o návrhu starosty.  

 

 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení 

zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem 

Jablunkovem. 

 

 

 

Používání služebního automobilu k soukromým jízdám 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že od 1. 1. 2017 je služební automobil Fabia zlatá 

používán k rozvozu obědů. Řidič p. Fiedor zažádal o soukromé jízdy do místa bydliště, což 

denně činí 9 km. Zde by bylo auto garážováno, prováděna pravidelná údržba a servis. Projeté 

pohonné hmoty by byly hrazeny p. Fiedorem, dle spotřeby. K tomuto bodu probíhala diskuse.  

Informativní bod – bez usnesení.  

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 7 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že jde o úpravu navýšení výdajů o 1 000,- Kč, tato úprava 

byla provedena z kompetence starosty. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo 

se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

 

 

 

Vlajka pro Tibet 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že jde o akci zaměřenou na ochranu lidských práv. Dne 

10. března se vyvěsí Tibetská vlajka, kterou si lze bezplatně zapůjčit. Navrhuje schválit 

vyvěšení vlaky. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo připojení k mezinárodní kampani vlajka pro Tibet. 
 

 

 

 

 



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

 

 

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

 

   

Mgr. Bogdan Cienciala     ……………………………. 

 

  

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


