
Zápis č. 33 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 6. 2018 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Mgr. Cienciala se dostavil v průběhu jednání 

v 16.40 hodin 

 

 

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. Investiční akce obce – informace o průběhu realizace 

2. Smlouva o poskytnutí investičního úvěru – Česká spořitelna a.s. 

3. Smlouva o poskytnutí dotace na instalaci tepelného čerpadla – David a Ingrid 

Nieslanikovi 

4. Dodatek č. 5 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska 

5. Slezská diakonie – rozšíření služby osobní asistence, deklarace pro financování služby 

6. Schválení závěrečného účtu za rok 2017, účetní závěrky za rok 2017, účetní závěrky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná 

7. Rozpočtové opatření č. 4 

8. Různé: 

- Informace o jmenování Mgr. Evy Byrtusové ředitelkou ZŠ a MŠ Písečná 

- Návrh na vyřazení majetku ZŠ Písečná 

- Projekt přeshraniční spolupráce dobrovolných hasičů Brenna - Písečná 

9. Diskuse 

 

Výsledek Hlasování: 

PRO: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

Návrhová komise 
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, p. Poloková a Ing. Sikora. 

Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek Hlasování: 

PRO: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 



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

Poloková 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:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková a Ing. Byrtusová. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva ze dne 21. 5. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
32/1.5     pořadí nabídek v zakázce „Poskytnutí finančních služeb na zajištění investičních 

akcí obce Písečná v letech 2018 – 2019“: 1. Česká spořitelna, a.s., 8. pěšího pluku 

2173, 738 01 Frýdek-Místek; 2. Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, 

Nádražní 1087, 738 21 Frýdek-Místek – návrh smlouvy s Českou spořitelnou dnes 

na jednání ke schválení 

32/1.6  a) pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Autobusová zastávka, chodník a 

dešťová kanalizace Písečná“:  1. MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 

Valašské Meziříčí; 2. Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec 

  b) Smlouvu o dílo na realizaci díla s firmou MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 

757 01 Valašské Meziříčí – realizace díla dle této smlouvy již započala 

32/1.7  Smlouvu o nájmu nemovité věci s Ing. Kateřinou Hrabětovou, trvale bytem Písečná 

3 na pronájem budovy čp. 40 – obecní úřad byl přestěhován, v této budově se již 

pracuje 

32/1.8  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace 

z rozpočtu obce Písečná Sdružení obcí Jablunkovska, se sídlem Dukelská 600, 739 

91 Jablunkov na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný 

odpad III.“ – smlouva byla podepsána, finanční prostředky byly zaslány na účet 

SOJ 

32/1.9  Smlouvu o provádění autorského dozoru stavby Chodník a inženýrské sítě Písečná 

s Ing. Idou Macháčkovou, se sídlem Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s Ing. Idou Macháčkovou se sídlem 

Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava – Hrabůvka – na základě této smlouvy již 

probíhá dozor stavby 

32/1.10  rozpočtové opatření č. 3 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

32/1.11  Smlouvu o poskytování služeb nebo prací s Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh – 

smlouva byla zaslána k podpisu 

32/1.12  zpracování žádosti o dotaci na pořízení nového automobilu pro JSDH Písečná – 

dochází ke změně, SDH navrhuje nepořizovat tento automobil 



32/1.13  poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 

8, ve výši 1 000 Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z. s. – smlouva 

byla podepsána, finanční prostředky byly zaslány 

 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 
32/2.1  informace o průběhu projektu Splašková kanalizace - I. etapa  

32/2.2  žádost o opravu místní komunikace v části Písečná – Lazy – další jednání k tomuto 

bodu prozatím neproběhla 

 

V průběhu kontroly plnění usnesení se v 16.40 hodin na jednání dostavil Mgr. Cienciala.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 32 ze dne 21. 5. 2018 

 

 

 

Investiční akce obce – informace o průběhu realizace 

Splašková kanalizace – starosta uvedl, že práce probíhají na stoce  P1 (kolem hlavní silnice) 

a na stoce P4 (kolem p. Mydla a p. Gorného). Stavba je v drobném časovém skluzu. V minulém 

týdnu začal projektant p. Novák jednat s občany ohledně kanalizačních přípojek. Bylo řešeno 

použití výkopové zeminy k zásypu a následnému hutnění, kdy diagnostika této zeminy vyšla 

jako vyhovující. Stavební práce kolem budovy školy začnou až po ukončení provozu mateřské 

školy, a to od 20. 7., do tohoto data by měla být dokončena výstavba autobusové zastávky. 

V průběhu měsíce srpna bude uzavřena silnice směrem ke konečné na dobu 14 dnů, provizorní 

točna autobusu bude u kulturního domu. Co se týče chodníku, v roce 2018 bude jeho povrch 

vytvořen pouze hutněným materiálem bez finální úpravy, tak aby bylo možno jej využívat. 

Položení dlažby pak proběhne v roce 2019. Na tuto část bude v příštím roce podána žádost o 

dotaci. Dále starosta dodal, že během dnešního dne již byl vznesen první požadavek na dotaci 

týkající se výstavby domovní přípojky ke kanalizaci. Této žádosti však nelze vyhovět, jelikož 

není postupováno dle zásad pro poskytování dotací na domovní kanalizační přípojky. K této 

problematice budou vyvěšeny veškeré souhrnné informace na stránkách obce a žadateli o dotaci 

bude v této věci odpovězeno. 

 

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná  - starosta uvedl, že výběrové řízení na tuto akci 

bylo zrušeno, jelikož byly vzneseny připomínky uchazečů k rozpočtu a námitky na 

neodpovídající normy vzduchotechniky. K této problematice byla zadána úprava, která by měla 

být dokončena koncem měsíce června. Poté bude vyhlášeno nové výběrové řízení.  

 

Stavba budovy OÚ – zakázka byla vyhlášena, dne 28. 6.2018 v 16 hodin bude zasedat 

hodnotící komise, jejímiž členy je Bc. David Ćmiel, Mgr. Pavel Kantor a Mgr. Bogdan 

Cienciala.  

  

Autobusová zastávka – stavba byla zahájena. Byla odstraněna stará autobusová zastávka a 

původní dešťová kanalizace, bude položena nová dešťová kanalizace.  

 

 



K tomuto bodu dále starosta dodal, že veškeré úhrady faktur za stavební práce týkající se 

kanalizace jsou hrazeny z účtu obce, čeká se na schválení podkladů ze SFZP k platbám. Starosta 

navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o průběhu projektu Splašková 

kanalizace – I. etapa 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí investičního úvěru – Česká spořitelna a.s. 

K tomuto starosta uvedl, že smlouva o poskytnutí investičního úvěru s Českou spořitelnou byla 

nahrána v materiálech k jednání a je potřeba ji schválit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení této smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o úvěru č. 0317956449/LCD s Českou 

spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na instalaci tepelného čerpadla 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je návrh smlouvy na poskytnutí 

dotace na instalaci tepelného čerpadla ve výši 30 000,- Kč. Žadatelé předložili veškeré potřebné 

doklady dle zásad o poskytování dotací. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování poskytnutí dotace a ke schválení této smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

ekologického vytápění Ing. Davidu Nieslanikovi a Ing. Ingrid Nieslanikové, oba bytem 

Písečná 956. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení 

ekologického vytápění s Ing. Davidem Nieslanikem a Ing. Ingrid Nieslanikovou, oba 

bytem Písečná 956. 



Dodatek č. 5 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou stanovy SOJ a dodatek č. 5 

k těmto stanovám, kterým jsou zpřísňovány povinnosti členských obcí. Týká se také GDPR a 

financování pověřence DGPR, upravují se výpovědi členských obcí ze sdružení a termíny 

schůzí jednání SOJ. Aby tyto stanovy byly platné, musí být schváleny ve všech členských 

obcích SOJ. Starosta navrhuje schválit Dodatek č. 5 ke stanovám SOJ. Nebyly vzneseny žádné 

dotazy, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 5 ke Stanovám Sdružení obcí 

Jablunkovska.  
 

 

 

Slezská diakonie – rozšíření služby osobní asistence, deklarace pro financování služby 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že tento bod pojednává o rozšíření služby osobní 

asistence. Jde o tzv. deklaraci o financování služby. Slezská diakonie nemůže provozovat 

službu, pokud ji nemá zařazenou do registru služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb. Aby 

tato služba mohla být zaregistrována v této krajské síti, musí být zajištěno její spolufinancování. 

Tato služba v obci nemusí být vůbec poskytována, vše záleží na zájmu občanů tyto služby 

využívat. Pokud dnes na jednání dojde ke schvální deklarace, zaváže se obec přispíváním určité 

částky na provoz této služby, v případě že se v rámci obce se na tuto službu obrátí občan 

Písečné, který bude chtít využít služeb osobní asistence. Starosta dále přiblížil cíle této služby 

a k tomuto tématu probíhala diskuse, z níž vyplynulo, že obec bude na dofinancování této 

služby přispívat roční částkou ve výši 22 350,- Kč, což činí 0,5 úvazku. Další dotazy ani 

připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo závazek k finanční spoluúčasti na poskytování 

navýšené kapacity služby Slezské diakonie TABITA Jablunkov, osobní asistence, ve výši 

20 % z oprávněné provozní ztráty ročně v rámci úvazku 0,5 ve výši 22 350,- Kč. 
 

 

 

Schválení závěrečného účtu za rok 2017, účetní závěrky za rok 2017, účetní závěrky 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že materiály k tomuto bodu byly součástí materiálů. 

Závěrečný účet a účetní závěrky jsou složeny z několika bodů. Kontrola hospodaření neshledala 

žádné chyby, tudíž starosta navrhuje schválit tento bod jednání. Nebyly vzneseny námitky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení jednotlivých částí tohoto bodu jednání.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Závěrečný účet obce Písečná za rok 2017 a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2017 

sestavenou k 31. 12. 2017. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období 2017 sestavenou k 31. 12. 

2017. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

K tomuto starosta sdělil, že podklady k rozpočtovému opatření včetně komentáře jsou součástí 

materiálů. Výše rezervy v současnosti činí 12 mil. Kč. Úvěr od České spořitelny bude do 

rozpočtu zapracován na další jednání zastupitelstva. Úvěr je moci do rozpočtu zapojit až ve 

chvíli, kdy je známa jeho přesná výše. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového opatření.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 4. 

 

 

 

Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je nutno projednat počet zastupitelů pro následující 

volební období. Nejnižší možný počet dle zákona je 7 členů. Pokud by zastupitelé zastávali 

názor, že je potřeba počet navýšit oproti stávajícímu stavu, muselo by toto být schváleno dnes 

na jednání zastupitelstva. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva tento požadavek nevznesl, 

zůstal tento bod jednání pouze jako informativní bez usnesení.  

 

 

 

Informace o jmenování Mgr. Evy Byrtusové ředitelkou ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že komise pro výběr nového ředitele příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Písečná jednohlasně doporučila Mgr. Evu Byrtusovou. Na základě tohoto 

doporučení starosta jmenoval Mgr. Byrtusovou do funkce ředitelky školy. Informace o 

ukončení funkce Mgr. Ligocké jmenování Mgr. Byrtusové do funkce ředitelky byly oficiálně 



sděleny na radovánkách školy. Starosta by rád za odvedenou práci ve funkci ředitelky školy 

navrhnul Mgr. Ligocké finanční odměnu ve výši 1000,- Kč za každý odpracovaný rok. 

K tomuto se rozpoutala diskuse, z níž vyplynulo, že zastupitelé s návrhem starosty souhlasí. 

Přistoupilo se k hlasování o schválení finančního daru Mg. Ligocké.   

 

Výsledek Hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo finanční dar ve výši 24 000,- Kč pro Mgr. Marii 

Ligockou, ředitelku ZŠ a MŠ Písečná. 

 

 

 

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů jsou podklady pro vyřazení majetku 

ZŠ Písečná, jejich pořizovací cena je vyšší než 3 000,- Kč. Navrhuje schválit toto vyřazení. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Písečná dle předloženého návrhu. 

 

 

 

Projekt přeshraniční spolupráce dobrovolných hasičů Brenna - Písečná 

K tomuto bodu starosta uvedl, že dobrovolní hasiči z Brenne mají zájem spolupracovat na další 

akci společně s hasiči z Písečné. Výdaje za tento projekt mohou být hrazeny z příjmu za projekt 

Street workoutového hřiště, který má být vyúčtován do konce měsíce června. Ve středu 20. 6. 

2018 starosta projedná podání žádosti se zástupci v Brenne. Ing. Sikora ostatním zastupitelům 

přiblížil záměr spolupráce, jedná se o zakoupení vybavení pro hasiče v rámci soutěže Železný 

hasič.  

Tento bod byl pouze informativní, bez usnesení. 

 

 

 

Zapůjčení nůžkového party stanu 

K tomuto starosta informoval zastupitele, že v rámci projektu přeshraniční spolupráce 

s Brennou byl zakoupen nůžkový párty stan o rozměrech 3 x 6m. Tento stan je možné půjčovat 

obdobně jako doposud velké stany. Cenu pronájmu je nutno projednat. Starosta navrhuje 100,- 

Kč pro spolky, 300,- Kč pro obyvatele Písečné a 700,- Kč pro obyvatele okolních obcí. 

Zastupitelé s tímto souhlasili.  

Informativní bod, bez usnesení.  

 

 

 



Záměr směny pozemků 

Podklady k tomuto bodu jednání zpracovával Mgr. Kantor. Ten uvádí, že na základě 

vyhotoveného geometrického plánu má obec záměr směnit část pozemku p. č. 1093/21 část a) 

o velikosti 75 m2. Tento pozemek by byl směněn za vlastnický podíl v místní komunikaci p. č. 

1093/20 a pozemek p. č. 1093/9, který je ve vlastnictví p. Nieslanika Bronislava. Záměr směny 

pozemku bude nejprve vyvěšen na úřední desce obce a směnná smlouva bude připravena ke 

schválení na další jednání zastupitelstva obce. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se ke schválení záměru směny pozemku.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr směny pozemků parc. č. 1093/21 díl a), 

1093/20 a 1093/9  v k. ú. Písečná u Jablunkova dle geometrického plánu vyhotoveného 

Ing. Vojtěchem Mitrengou pod č. 1004-3/2018 a č. 31/2018 a ukládá místostarostovi obce 

připravit návrh smlouvy o směně pozemků.  

 

 

 

Zpráva k vyplněnému nástroji udržitelnosti 2014+ 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že dle tohoto dokumentu se počítají na tvorbu fondu 

oprav a provozní náklady na kanalizaci. Z tabulky uvedené v této zprávě, která je předložena 

státním fondem životního prostředí, se vypočítává model pro stočné na dobu 10 let. K tomuto 

bodu jednání probíhala následně diskuse.   

Tento bod byl pouze předmětem diskuse, nebylo vzneseno žádné usnesení. 

 

 

 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů byla tato deklarace, kterou je nutno 

schválit. 

 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 1 (Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje 

prostřednictvím místní Agendy 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Byrtusová Marie   ……………………………. 

 

   

 

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


