
Zápis č. 29 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 2. 2018 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

 

Hosté – Milan Sabol, kronikář 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 vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Informace o realizaci projektu Splašková kanalizace  - I. etapa a Chodník a inženýrské 

sítě Písečná 

2. Veřejná zakázka Výběr TDI a koordinátora BOZP Splašková kanalizace Písečná – I. 

etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná 

3. Projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace v rámci vyhlášeného programu 

obce 

4. Vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby Obecní úřad Písečná. 

5. Různé 

6. 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, Mgr. Cienciala, Ing. Sikora. 

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, Mgr. 

Cienciala a Ing. Sikora.  

 

 

 



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

 

 

Plnění usnesení č. 28 z jednání zastupitelstva ze dne 15. 1. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
28/1.5 a)  výsledky zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem    

 „Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ doporučené  

  komisí pro hodnocení a posouzení nabídek 

b) firmu MOBIKO plus a.s., se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, 

IČ:   26788675 jako dodavatele staveb „Splašková kanalizace - I. etapa“ a 

„Chodník a inženýrské sítě Písečná“ 

c) pověření starosty obce Bc. Davida Ćmiela k uzavření Smlouvy o dílo na stavby      

     „Splašková kanalizace – I. etapa“ a „Chodník a inženýrské sítě Písečná“ 

- dnes došlo k naplnění usnesení. Proti výběrovému řízení nebyly podány žádné 

námitky, firma doložila podklady nutné k podepsání smlouvy   

28/1.6  zapojení obce do výběrového řízení na služby v oblasti odpadového hospodářství 

v rámci společné zakázky vyhlašované Sdružením obcí Jablunkovska v průběhu 

roku 2018 – připravuje se analytika k vyhlášení zakázky, upřesňoval se rozsah obcí, 

které se zapojí do tohoto projektu  

28/1.7  vyhlášení výběrového řízení na stavbu obecního úřadu Písečná – projektová 

dokumentace byla předána na obecní úřad a bude předána agentuře HRAT, bude 

nutné dohodnout zadávací podmínky – realizační projektová dokumentace byla 

předána na obecní úřad v Písečné a bude předána agentuře HRAT do konce tohoto 

týdne 

Bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 28 ze dne 15. 1. 2018 

 

 

 

Informace o projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě 

Písečná  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že k podpisu smlouvy o dílo se společností Mobiko plus 

došlo před zahájením jednání zastupitelstva. Výběr TDI a koordinátora BOZP bude řešen dnes 

na jednání. Nyní ještě zbývá dořešit parametry připojení jednotlivých rodinných domů, což 

bude potřeba mít vyjasněno pro schůzku s obyvateli, realizační firmou, autorem projektu a 



technickým dozorem investora. S firmou Medium projekt je již podepsána smlouva o dílo na 

vyřízení územních souhlasů s domovní přípojkou. Cena za vyřízení přípojky jedné domovní 

přípojky 3872 Kč vč. DPH. K tomuto je nutno přičíst správní poplatek ve výši 500,- Kč. Tyto 

náklady jsou zahrnuty v plánu investic. Starosta dále doplnil, že aby bylo možné zadat 

advokátovi přípravu smluv pro občany, kteří projeví zájem o připojení, je nutné schválit 

jednotlivé základní parametry.  Při jednom z minulých jednání došlo k diskusi týkající se částky, 

která bude poskytnuta majiteli RD, který se ke kanalizaci připojí. Starosta navrhuje, aby obec 

přispívala částkou 250,- Kč za běžný metr, což odpovídá ceně za trubní materiál na 1 běžný 

metr. Výkopové práce v této částce nejsou zohledněny. Probíhala diskuse, v níž Ing. Sikora 

navrhuje, aby se částku pro občany zvedla na 300,- Kč za běžný metr. Nebyly vzneseny žádné 

další návrhy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení úhrady nákladů a dále ke 

schválení poskytnutí příspěvku na realizaci domovní přípojky dle návrhu Ing. Sikory.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo úhradu nákladů spojených s povolením stavby 

domovní kanalizační přípojky ve stavebním řízení z rozpočtu obce. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí příspěvku na realizaci domovní 

kanalizační přípojky ve výši 300,- Kč na 1 běžný metr. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

 

 

Administrace projektu 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou dvě nabídky na zpracování 

administrace projektu. Nabídky podala p. Klocová a společnost HRAT Třinec. Se společností 

HRAT byla uzavřena smlouva na podání žádosti o dotaci. Nebyla řešena samotná realizace. 

Popis předmětu zakázky je zahrnut v podrobném programu. Jde zejména o předkládání zpráv o 

zahájení a ukončení projektu, o realizaci, předkládání průběžných žádostí o platbu, příprava 

projednání změn projektu a další činnosti vyplývající z povinností vůči poskytovali dotace 

zastoupeným Státním fondem životního prostředí. Starosta doporučuje schválit nabídku 

společnosti HRAT ve variantě č. 1, dle jeho názoru je varianta č. 2 jakýmsi nadstandardem, 

který není potřeba. Položka za administraci projektu není zatím v plánu investic. Bez 

administrace projektu se však obejít nelze, je uznatelnými náklady projektu. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení dle návrhu starosty.  

 

 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 



PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zajištění administrace projektu Splašková 

kanalizace - I. etapa podpořeného v rámci Operačního programu životní prostředí 

společností HRAT s.r.o., Družstevní 294, Třinec a pověřuje starostu obce k uzavření 

mandátní smlouvy. 

 

 

 

Výběr TDI a koordinátora BOZP 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ke schválení jsou předloženy výsledky výběrového 

řízení na výběr TDI a koordinátora BOZP pro stavbu kanalizace, chodníku a inženýrských sítí.  

Výběrové řízení bylo vyhlášeno elektronicky na profilu zadavatele a dále bylo osloveno dalších 

5 firem. Celkem bylo podáno 5 nabídek, z nichž nejnižší podala společnost G-servis Praha 

v částce 950 tisíc korun bez DPH. Starosta dodal, že firma doložila reference, zakázky 

prováděla i v zahraničí. Součástí materiálů jsou protokoly z jednání hodnotící komise. Starosta 

navrhuje schválit výsledky zadávacího řízení a dále schválit příkazní smlouvu se společností 

G-servis. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 

a) výsledky zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na služby s názvem 

„Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná - výběr TDI a 

koordinátora BOZP“ 

b) příkazní smlouvu se společností G-servis Praha spol. s r.o. se sídlem Třanovského 

622/11, Praha 6, 163 00, IČ: 49680226 na výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP k akci 

„Splašková kanalizace Písečná – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“. 

 

 

Žádosti o poskytnutí individuální dotace 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předloženo 7 žádostí o poskytnutí individuální 

dotace a 3 žádosti o poskytnutí finančního daru. V rozpočtu obce jsou na tyto účely finanční 

prostředky v hodnotě 80 tisíc. Navrhuje projednat každou žádost zvlášť. 

 

Svaz Tělesně postižených, MO Jablunkov 

Žádají o poskytnutí finančního daru. V žádosti neuvádějí konkrétní částku. Starosta navrhuje 

schválit částku 1 000,- Kč. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, přistoupilo se k hlasování o 

schválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu 

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

Jablunkov 446, 739 91, na činnost v roce 2018 a schvaluje uzavření darovací smlouvy se 



Svazem tělesné postižených v ČR z. s., místní organizace Jablunkov. 

 

 

Myslivecký spolek Potůčky – Písek 

Starosta uvedl, že myslivci žádají o finanční dar ve výši 3 000,- Kč na zakoupení krmiva pro 

dokrmování zvěře v zimním období. Stejná částka jim byla schválena i v loňském roce, 

starosta navrhuje schválit i letos. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru 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 darovací 

smlouvy s Mysliveckým spolkem Potůčky – Písek. 

 

 

Klub důchodců Písečná 

Starosta uvedl, že důchodci stejně jako v loňském roce žádají o dotaci ve výši 20 tisíc korun a 

to na zájezdy, které se uskuteční v r. 2018. Dodal, že stejná částka jim byla poskytnuta i v r. 

2017 a navrhuje schválit jejich žádost. 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 činnost Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu 

důchodců Písečná. 

 

 

SDH Písečná 

Starosta uvedl, že hasiči v letošním roce žádají o dotaci ve výši 10 tisíc korun. Finanční 

prostředky použijí na nákup cen do soutěží a dále na nákup savice pro požární útok žáků. 

Navrhuje schválit dotaci v požadované výši. 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 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 

savic pro požární útok mladších a starších žáků, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 



smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných 

hasičů Písečná. 

 

 

 

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto starosta uvedl, že sdružení rodičů žádá o dotaci poprvé. Výše požadované dotace činí 

2500,- Kč. Finanční prostředky budou použity na financování dětské olympiády. Ing. Byrtusová 

dodala, že v minulosti byla dětská olympiáda pořádána obcí. Dle jejího názoru by měla být 

požadovaná částka schválena. Nebyl vznesen jiný návrh, 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 2 500 Kč Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z. s., IČ 02457393, se sídlem 

Písečná 42, 739 91, na pořádání Dětské olympiády a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná. 

 

 

 

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že spolek podal dvě žádosti o dotaci, jelikož pořádá dvě 

akce. První z nich je Kácení máje a Olympiáda spolků. Na tuto akci žádá spolek dotaci ve výši 

10 tisíc korun. Částka je nižší než v loňském roce. Tato akce bude částečně hrazena z projektu 

přeshraniční spolupráce s obcí Brenna. Na pořádání Dětské olympiády v deskových hrách 

spolek žádá o dotaci ve výši 1000,- Kč. Starosta navrhuje schválit požadované částky tomuto 

spolku. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce 

Písečná ve výši 1 000 Kč Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z. s., IČ 01644797, se 

sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání Dětské olympiády v deskových hrách, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury 

a sportu na Písečné z. s. 

 

 

 

 

 

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 Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z. s., IČ 01644797, se 

sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání akce Kácení máje a Olympiáda spolků, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel kultury 

a sportu na Písečné z. s. 

 

 

 

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 

K tomuto starosta uvedl, že nelze poskytnout požadovanou částku ve výši 20 tisíc korun, jelikož 

rozpočet na poskytnutí dotací je omezený. Navrhuje poskytnout částku ve výši 10 tisíc Kč na 

financování provozu v roce 2018. Nebyl vznesen žádný jiný návrh, přistoupilo se k hlasování 

o návrhu starosty.  

 

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 Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p. o., IČ 

00847038, se sídlem Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník, na částečnou úhradu 

provozních nákladů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka p. o. 

 

 

 

Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově.  

K tomuto bodu starosta sdělil, že výše požadované částky je 30 tisíc korun. Vzhledem 

k omezenému rozpočtu navrhuje schválit částku ve výši 20 tisíc korun. Finanční prostředky 

budou poskytnuty na financování služeb v roce 2018. 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 Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se 

sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 91, na poskytování sociálních služeb seniorům v 

Domově sv. Alžběty v Jablunkově, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově.  

 

 

Záchranná stanice Bartošovice 

K tomuto starosta uvedl, že záchranná stanice Bartošovice ještě žádný příspěvek od obce 

v minulosti neobdržela, ačkoli žádají pravidelně každý rok. Navrhuje v letošním roce 

poskytnout alespoň částku 500,- Kč formou finančního daru. Nebyly vzneseny připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení.  



 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému 

svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz 

záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2018, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s 

Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín.  
 

 

 

Realizace stavby OÚ 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jde pouze o informativní bod.  Dodal, že již obdržel 

veškeré podklady, aby mohla být podána žádost o dotaci. Souběžně bude vyhlášeno výběrové 

řízení na zhotovitele s přípravou žádosti o dotaci. Představil poupravený projekt obecního 

úřadu. Dále zmínil možnosti připojení této budovy ke kanalizaci a sdělil, že bude potřeba 

upravit i prostranství před budovou OÚ. Nyní tento prostor však bude sloužit jako sklad 

materiálu pro stavbu kanalizace.  
 

Bez usnesení.  

 

 

 

Rekonstrukce zvonícího systému kapličky Sv. Isidora 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že zastupitelstvo obce se v r. 2017 rozhodlo pro opravu 

zvonícího systému kapličky. Součástí materiálů je cenová nabídka společnosti Impuls-B 

z tohoto roku, dle jednatele společnosti se cena nemění. Starosta navrhuje schválit rekonstrukci 

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

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rekonstrukci zvonícího systému v kapli sv. Isidora 

v souladu s cenovou nabídkou společnosti Impuls-B, s.r.o., se sídlem Za potokem 1/1076, 

724 00 Ostrava – Stará Bělá. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Uplynutí funkčního období ředitelky ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v letošním roce končí šestileté funkční období 

současné ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná. Ředitelka při rozhovoru se 

starostou obce uvedla, že již nemá zájem nadále tuto funkci vykonávat. Nástup nového ředitele 

by byl od 1. 8. 2018. Mgr. Kantor dále přiblížil podmínky výběrového řízení a sdělil, že 

výběrové řízení bude vyhlášeno nejpozději do konce tohoto týdne. Vyhlášení výběrového řízení 

není nutné schválit usnesením zastupitelstva, je vyhlašováno starostou obce, pokud v obci není 

rada- Starosta navrhuje vzít tuto informaci na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na 

obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Písečná. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Zapojení projektu do Místních akčních plánů II. ORP Jablunkov 

K tomuto bodu starosta uvedl, že do materiálů byla nahrána prezentace týkající se místních 

akčních plánů. Jedná se o náročné plánování v oblasti vzdělávání. Do Místních akčních plánů 

I. obec přispěla částkou 6500 Kč, jako 5% podíl na nákladech za celé ORP Jablunkov. Zapojení 

do projektu MAP II. je žádoucí, jelikož některé dotační programy podmiňují, aby žadatel byl 

součástí těchto Místních akčních plánů. Z tohoto důvodu starosta navrhuje schválit zapojení do 

MAP II. ORP Jablunkov. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení o 

návrhu starosty.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení v projektu MAP II a nositele projektu 

město Jablunkov. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Vlajka pro Tibet 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v r. 2017 byla tato akce podpořena. Vlajka byla 

vyvěšena na budově základní školy. Starosta navrhuje zapojit se do této akce i v letošním roce. 

Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, přistoupilo se k hlasování o schválení. 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení obce do mezinárodní akce Vlajka pro Tibet. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Ćmiel, Kantor, Sikora, Lysková, Byrtusová)   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  2 (Poloková, Cienciala) 

 

 

 

Členský příspěvek SOJ a Rada regionálního rozvoje 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou faktury na jednotlivé členské 

příspěvky. Navrhuje jejich schválení. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska 



na rok 2018. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

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

2018. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Zápis z finančního a kontrolního výboru obce Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jsou dány na vědomí zápisy z kontrolního a finančního 

výboru obce. Kontrolní výbor neshledal chyby. Při finanční kontrole bylo zjištěno, že není 

podepsaná dohoda o provedení práce. Pracovník byl vyzván k podpisu, dodnes se však 

nedostavil a bude vyzván znovu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta navrhuje vzít 

zápisy na vědomí.   
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 

ze dne 12. 2. 2018. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 

8. 1. 2018. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

 

Odpadové hospodářství 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v materiálech byly nahrané obsáhlé dokumenty 

týkající se odpadového hospodářství. Jako nejdůležitější starosta považuje dopis zastupitelům 

měst a obcí, ve kterém se upozorňuje na snahu o schválení pozměňovacího návrhu zákona, kdy 

je prosazováno razantní zvýšení poplatků spojených s ukládáním odpadků na skládky. Součástí 

dopisu je též návrh na přijetí usnesení, kdy se obec vymezí proti tomuto návrhu přijetí změny 



zákona. Starosta navrhuje vzít tento dopis na vědomí a schválit zaslání odmítavého stanoviska 

k novele zákona. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí dopis ve věci nebezpečí zvýšení nákladů v 

oblasti odpadového hospodářství. 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zaslání odmítavého stanoviska k novele zákona 

upravující zvýšení poplatku za skládkování odpadu jako podnět v připomínkovém 

řízení v rámci legislativního procesu. 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

 

 

Vyřazení majetku ZŠ 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ředitelka základní školy podala žádost o souhlas s 

vyřazením majetku, jehož pořizovací hodnota byla vyšší než 3 tisíce korun. Tato žádost je 

součástí materiálů. Starosta navrhuje schválení této žádost. Nebyly vzneseny žádné námitky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty. 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Písečná dle předloženého návrhu ze dne 12. 2. 2018 

Výsledek hlasování 

PRO:  7   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Informace o uskutečněném výběrovém řízení na dodavatele elektrické energie 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ke dni 31. 3. 2018 končí dodávka elektřiny přes 

společnost Amper Market. Na základě uskutečněného výběrového řízení bude novým 

dodavatelem od 1. 4. 2018 EYello.   

Bez usnesení.  

 

 

 

Kompostéry 3. etapa 

K tomuto starosta uvedl, že obec obdrží 50 ks kompostérů pro domácnosti. Již nyní je 

v seznamu zapsáno 34 žadatelů. Dodány budou v příštím týdnu a uskladněny budou u hasičské 

zbrojnice. Následně bude zaregistrovaným žadatelům zaslána SMS o datu výdeje kompostéru.   

Bez usnesení.  

 



 

 

Výzva zastupitelům měst a obcí 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že výzva pojednává o doplácení odměn členů 

okrskových volebních komisí z obecního rozpočtu. Dle starosty každý člen komise byl 

obeznámen dopředu s výší odměny a tudíž má k tomuto negativní postoj. Navrhuje proto vzít 

tento bod jednání na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení 

o návrhu starosty.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí otevřený dopis – výzva zastupitelům obcí a 

měst České republiky k doplacení odměn členů okrskových volebních komisí. 

 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Ke konci jednání starosta vyzval k diskusi týkající se hasičské zbrojnice a dalšího postupu 

rekonstrukce této budovy. Tento bod byl pouze informativní.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Byrtusová Marie   ……………………………. 

 

   

 

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


