
Zápis č. 1 

z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 31. 10. 2018 

 

 
Zasedání Zastupitelstva obce Písečná bylo zahájeno v 16.30 hodin dosavadním starostou obce 

Písečná Bc. Davidem Ćmielem.  

Před zahájením zasedání bylo všem nově zvoleným členům zastupitelstva obce předáno 

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.  

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a to tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 

15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Tato lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 a žádný návrh nebyl podán. Informace o ustavujícím 

zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Písečná v souladu s § 93 odst. 

1 zákona o obcích po dobu nejméně 7 dnů, a to od 23. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Současně 

byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, je tedy 

zastupitelstvo usnášeníschopné.  

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy, že odmítnutí složit 

slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení 

slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce Písečná a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ Jmenovitě vyzval jednotlivé členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením 

slova „Slibuji“ a podpisem na připraveném podpisovém archu. Žádný člen zastupitelstva obce 

neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

 

 

Stanovení zapisovatele 

Předsedající schůze pověřil Petru Rathouskou zpracováním zápisu. 

 

Návrhová komise 

Předsedající schůze podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová a 

Mgr. Kantor. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, a proto dal předsedající o členech 

návrhové komise hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 



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

Byrtusová a Mgr. Kantor. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Předsedající schůze podal návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala a Ing. Sikora. Žádné 

další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o návrhu předsedajícího. 

      

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

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

 

 

2. Schválení programu jednání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce v tomto znění: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2. Schválení programu 

3.   Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolněni 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

4. Zřízení výboru finančního, kontrolního, pro národností menšiny  

a) určení počtu členů výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba předsedy výboru pro národností menšiny 

e) volba členů finančního výboru 

f) volba členů kontrolního výboru 

g) volba členů výboru pro národností menšiny 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

6. Schválení pořadí uchazečů veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná a 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

7. Hodnocení nabídek na výkon TDI a koordinátora BOZP stavby Přístavba a rekonstrukce 

ZŠ a MŠ Písečná a schválení Příkazní smlouvy na výkon TDI a koordinátora BOZP 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

1. Volba starosty a místostarosty 
 

a) určení počtu místostarostů 

Zastupitelstvo obce může zvolit více než jednoho místostarostu. Vzhledem k velikosti naší 

obce a zkušenostem z předcházejícího volebního období navrhuje předsedající, aby byl zvolen 

pouze jeden místostarosta. Další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení jednoho místostarosty.  

 

 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění.  

Funkce starosty i místostarosty může být ze zákona vykonávána dlouhodobě ve dvou 

variantách a to jako uvolněná, to znamená, že starosta nebo místostarosta je pro výkon své 

funkce dlouhodobě uvolněn ze svého dosavadního zaměstnání, vykonává pouze funkci 

starosty nebo místostarosty a pobírá odměnu za výkon této funkce. Odměna je stanovena 

nařízením vlády. Předsedající navrhuje, aby funkce starosty byla vykonávána i nadále jako 

uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná. Uvolněná funkce starosty je pro fungování 

obce prospěšnější, starosta se může plně věnovat výkonu své funkce, je k dispozici občanům a 

není zatěžován výkonem svého zaměstnání i výkonem funkce. Předsedající navrhuje, aby byl 

starosta pro výkon funkce uvolněn. O funkci neuvolněného místostarosty se hlasovat nemusí. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o výkonu funkce uvolněného 

starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) 

zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn. 

 

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Předsedající informoval, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty a 

místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu volby musí schválit zastupitelstvo. 

V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené 

hlasovací urny. Následně budou hlasy předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude 

umožněno výsledek hlasování zkontrolovat. Návrh na tajné hlasování nebyl podán, 

přistoupilo se tedy k volbě starosty a místostarosty.  

 



d) Volba starosty  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby přednesli návrhy na funkci starosty a vyzval je 

k diskusi. Člen zastupitelstva Mgr. Pavel Kantor navrhl zvolit do funkce starosty Bc. Davida 

Ćmiela. Jiný návrh nebyl podán, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení starosty obce Písečná Bc. Davida Ćmiela. 

 

Po zvolení do funkce starosta poděkoval přítomným zastupitelům za projevenou důvěru. 

 

 

 

e) Volba místostarosty 

Starosta obce vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Starosta 

Bc. David Ćmiel vznesl návrh, aby funkci místostarosty vykonával Mgr. Pavel Kantor. Jiné 

návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se tedy k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:         0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení místostarosty obce Písečná Mgr. Pavla 

Kantora. 

 

Po zvolení do funkce poděkoval Mgr. Kantor všem za projevenou důvěru.  

 

 

 

4. Zřízení finančního, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny                                

Starosta uvedl, že podle zákona o obcích zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní 

výbor. Pokud na území obce žije alespoň 10 % občanů hlásících se k jiné národnosti než 

české, zřizuje zastupitelstvo obce také výbor pro národností menšiny. Příslušníci národnostní 

menšiny musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru. Zastupitelstvo určuje počet členů 

výborů, jejich počet je lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenné.  

Členem výboru může být člen zastupitelstva obce, ale i jiné osoby. Předsedou výboru může 

být pouze člen zastupitelstva obce. Členem kontrolního a finančního výboru nemůže být 

starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce obecního úřadu.   

 

a) Určení počtu výborů 

Starosta navrhuje, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro 

národností menšiny a všechny výbory byly tří členné. Nebyly vzneseny žádné další návrhy, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a 

výboru pro národnostní menšiny, všechny výbory zřizuje tříčlenné. 

 

 

 

b) Volba předsedy finančního výboru 

Starosta navrhuje zvolit za předsedu finančního výboru Mgr. Bogdana Ciencialu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 (Benek, Byrtus, Byrtusová, Ćmiel, Kantor, Sikora) 

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení předsedy finančního výboru Mgr. Bogdana 

Ciencialy. 

 

 

 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Starosta navrhuje zvolit za předsedu kontrolního výboru Ing. Radka Byrtuse. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 (Benek, Byrtusová, Cienciala, Ćmiel, Kantor, Sikora) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení předsedy kontrolního výboru Ing. Radka 

Byrtuse. 

 

 

 

d) Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny 

Starosta navrhuje zvolit za předsedu výboru pro národnostní menšiny Ing. Władyslawa 

Sikoru. Jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

  

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 (Benek, Byrtus, Byrtusová, Cienciala, Ćmiel, Kantor) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Sikora) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení předsedy výboru pro národnostní menšiny 

Ing. Władyslawa Sikory. 

 



e) Volba členů finančního výboru 

Starosta navrhuje zvolit za členy finančního výboru Tomáše Beneka a Ing. Władyslawa 

Sikoru. Nebyly vzneseny jiné návrhy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 (Byrtus, Byrtusová, Cienciala, Ćmiel, Kantor) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  2 (Benek, Sikora) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení členů finančního výboru: Tomáše Beneka a 

Ing. Władyslawa Sikoru. 

 

 

 

f) Volba členů kontrolního výboru 

Za členy kontrolního výboru starosta navrhuje zvolit Tomáše Beneka a Ing. Marii Byrtusovou. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení členů kontrolního výboru: Tomáše Beneka 

a Ing. Marii Byrtusovou. 

 

 

g) Volba členů výboru pro národnostní menšiny 

Starosta navrhuje zvolit Mgr. Bogdana Ciencialu a Ing. Marii Byrtusovou za členy výboru pro 

národností menšiny. Přítomná paní Marta Cieslarová vznesla návrh, aby se členkou tohoto 

výboru stala paní Alžběta Kurková, která také byla přítomna na dnešním jednání. Paní 

Kurková tuto nominaci přijala a Mgr. Cienciala se své kandidatury do této funkce vzdal v její 

prospěch. Další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o prvním a poté o druhém 

návrhu.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  0  

PROTI:  4 (Benek, Cienciala, Ćmiel, Sikora) 

ZDRŽELO SE:  3 (Byrtus, Byrtusová, Kantor) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: 

Mgr. Bogdana Ciencialy a Ing. Marie Byrtusové.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: 



Ing. Marie Byrtusové a Alžběty Kurkové. 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Starosta uvedl, že pro stanovení odměny s účinností od 1. 11. 2018 je doporučováno přijetí 

usnesení, které obsahuje datum účinnosti volby starosty, místostarosty, předsedů a členů 

výborů do funkce. Bez stanovení termínu by nová výše odměny byla stanovena od 

31. 10. 2018 a musela by se na tento jeden den přepočítávat. Po konzultaci s Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje je navrženo přijetí tohoto usnesení, které bude předcházet 

schválení odměňování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zvolení starosty, místostarosty, předsedů a členů 

výborů do funkcí s účinností od 1. 11. 2018 

 

 

Pravidla odměňování členů zastupitelstva obce se řídí nařízením vlády č. 318/2017 Sb. Dle 

tohoto nařízení, které je platné od 1. 1. 2018 je navrženo, aby místostarosta pobíral odměnu za 

funkci v základní výši 16 985,- Kč před zdaněním, kdy se nejedná o maximální částku, kterou 

může dle nařízení vlády pobírat. Tato částka je snížena zhruba na 60 % a odpovídá vytíženosti 

místostarosty při výkonu neuvolněné funkce. Předseda výboru bude dle návrhu pobírat 

odměnu ve výši 3 068,- Kč před zdaněním, předseda výboru pro národností menšiny 2557,- 

Kč před zdaněním, kdy sám Ing. Sikora požádal, aby pobíral menší částku s ohledem na 

vytížení při výkonu této funkce. A dále aby členové výboru finančního, kontrolního a výboru 

pro národnostní menšiny pobírali 2557,- Kč před zdaněním. Výše odměny je stanovena dle 

přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a odvíjí se od počtu obyvatel k 1. 1. 2018. Odměna pro 

uvolněného starostu je stanovena ze zákona a nepodléhá schválení zastupitelstvem. Výši 

odměny stanoví již zmiňované nařízení vlády.  Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a 

návrh na odměňování členů zastupitelstva obce Písečná byly součástí materiálů. Odměna 

neuvolněným členům zastupitelstva bude poskytována za funkci, za kterou náleží nejvyšší 

odměna, s výjimkou předsedy výboru pro národností menšiny a nebude poskytována za 

souběh funkcí. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na 

uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce.  K tomuto bodu jednání dále starosta uvedl, že odměňování bylo navrženo 

pro členy do funkce. Paní Kurková však členem zastupitelstva není, tudíž se její odměna 

nestanoví nařízením vlády, ale podle návrhu schváleného zastupitelstvem. Navrhuje na dalším 

jednání zastupitelstva doplnit dnešní usnesení, a to usnesením, které se bude zabývat 

odměňováním nečlena zastupitelstva jako člena výboru pro národnostní menšiny. 

Odměňování by pak bylo stanoveno od 1. 12. 2018. S takovýmto postupem byl vyjádřen 

souhlas. Nebyly vzneseny žádné další návrhy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

výši odměn za výkon ve funkcích dle návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0  

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo stanovení svým neuvolněným členům za výkon 

funkce měsíční odměny v následujících částkách: 

 - místostarosta 16 985,- Kč 

 - předseda výboru 3 068,- Kč 

 - předseda výboru pro národnostní menšiny Ing. Władyslaw Sikora 2 557,- Kč 

 - člen výboru 2 557,- Kč 

 

Odměna bude poskytována za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna, s výjimkou 

předsedy výboru pro národnostní menšiny, a nebude poskytována za souběh funkcí. 

Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka za 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce. 

 

 

 

6. Schválení pořadí uchazečů veřejné zakázky Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ 

Písečná a uzavření smlouvy o dílo na realizaci výstavby 

Starosta uvedl, že následující body jednání byly na program zařazeny vzhledem k časové tísni 

s realizací projektu. Součástí materiálů jsou protokoly z jednání hodnotící komise a také návrh 

Smlouvy o dílo s vítěznou firmou ZOWADA Group a.s.. Starosta přiblížil veřejnosti blíže 

postup a výsledky veřejné zakázky. K tomuto vznesl svou připomínku Ing. Byrtus, který 

uvedl, že do budoucna doporučuje změnit současné znění čl. 3 předmětu smlouvy, bod č. 2 

odst. f)  -zpracování a prokazatelné projednání organizace výstavby - na znění – Seznámení 

s investorem a prokazatelné zapracování požadavku investora. K tomuto bodu dále probíhala 

diskuse mezi zastupiteli, ze které vyplynulo, že nyní již nelze měnit znění smlouvy, jelikož by 

došlo ke změně zadávacích podmínek. Do budoucna při vyhlašování zakázky na investici 

může být tento bod jinak formulován.  Starosta navrhuje schválit pořadí uchazečů a uzavření 

smlouvy o dílo. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek veřejné zakázky „Přístavba a 

rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. Zowada Group a.s., Návsí 1002, 739 92 Návsí; 2. 

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec; 3. Strojírny a stavby Třinec, a.s., 

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

„Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ se společností Zowada Group a.s., IČ 

05092850, se sídlem Návsí 1002, 739 92 Návsí. 

 

 

 

7. Hodnocení nabídek na výkon TDS a koordinátora BOZP stavby Přístavba a 

rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná a schválení Příkazní smlouvy na výkon TDS a 

koordinátora BOZP 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v rámci zakázky malého rozsahu na výkon TDS a 

koordinátora BOZP byli osloveny 3 subjekty, a to p. Miroslav Slezák z Frýdku-Místku, 

společnost Tispol z Třanovic a společnost BENEPRO z Českého Těšína. Termín pro 

předložení nabídek byl stanoven na 29. 10. 2018. Společnost Tispol nabídku nepodala, ostatní 

nabídky byly součástí materiálů. Nejvýhodnější nabídku podal pan Miroslav Slezák. Starosta 

navrhuje schválit pořadí uchazečů a následně Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora 

BOZP. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Výkon 

technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě Přístavba a 

rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“: 1. Miroslav Slezák, Nad Přehradou 2445, 738 01 

Frýdek-Místek; 2. BENEPRO a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru 

stavebníka a koordinátora BOZP stavby „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ 

s Miroslavem Slezákem, IČ 47196408, Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek. 

 

Na závěr jednání probíhala diskuse.  

Ing. Sikora – zveřejňování úplných zápisů z jednání zastupitelstva není povinné ze zákona, 

bude nutné, aby si nově zvolené zastupitelstvo tuto povinnost odhlasovalo? Starosta uvedl, že 

metodika ministerstva vnitra doporučuje, aby si nově zvolené zastupitelstvo znovu schválilo 

kompetence, které již v minulosti mělo svěřené a vyhrazené, aby byly znovu schvalovány. Na 

příštím jednání tedy mohou být tyto kompetence opět schváleny.  

 

P. Cieslarová – dotaz na zveřejnění smluv schvalovaných na jednání zastupitelstva. Starosta 

k tomuto uvedl, že smlouvy lze najít na profilu zadavatele a na portálu veřejných smluv.  

 

Mgr. Cienciala poděkoval veřejnosti za přítomnost. Dále se dotázal na řešení stavu pitné 

vody. K tomuto vedla rozsáhlá diskuse, z níž vyplynulo, že starosta požádá vedení společnosti 

SmVaK o svolání jednání na místě společně se zastupiteli obce, aby bylo předvedeno, jakým 



způsobem probíhá kontrola kvality vody. Na úřad bylo společností SmVaK zasláno 

vysvětlení, proč k poruchám na kvalitě vody dochází. Starosta dodal, že toto vyjádření bude 

otisknuto ve zpravodaji obce, aby bylo dostupné všem občanům.  

 

Starosta navrhuje další termíny jednání zastupitelstva obce a to 19. 11. 2018 a 17. 12. 2018. 

 

Žádný z členů zastupitelstva obce neměl další příspěvek do diskuse. Následovalo 

fotografování. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

   

Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

  

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


