
Zápis č. 35 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 8. 2018 

 

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 Annu Pavlusovou vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Investiční akce obce – informace o průběhu realizace 

2. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

dofinancování projektu Splašková kanalizace – I. etapa 

3. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na spolufinancování kotlíkových dotací 

s Moravskoslezským krajem 

4. Projednání Závěrečného účtu Sdružení obcí Jablunkovska a Zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017 

5. Projednání závazku obce na rozšíření a dofinancování sociálních služeb poskytovaných 

Charitou Jablunkov  

6. Rozpočtové opatření č. 5 

7. Různé  

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 a 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. 34 z jednání zastupitelstva ze dne 16. 7. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
34/1.5     hodnocení a pořadí uchazečů v zakázce malého rozsahu „Výstavba multifunkční 

budovy pro Obecní úřad a Mateřskou školu Písečná – 1. etapa“: 1. ZOWADA s.r.o., 

se sídlem 739 92 Návsí, čp. 1002; 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s. se sídlem 

Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec; 3. DAV, a.s. se sídlem Zengrova 19, 

703 00 Ostrava – Vítkovice – na dnešním jednání budou podány informace a dále 

bude projednáváno 

34/1.6  Směnnou smlouvu s Bronislavem Nieslanikem, bytem Písečná 70 na směnu 

pozemků parc. č. 1093/21 díl a), 1093/20 a 1093/9 dle schváleného záměru 

usnesením č. 33/1.16 – návrh na vklad je podepsán a připraven k podání na katastr 

nemovitostí 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 
34/2.2  požadavek JSDH Písečná na nákup zásahového vozidla Iveco DAILY a ukládá 

zařadit do Strategického plánu rozvoje obce Písečná – tento požadavek bude zařazen 

do Strategického plánu rozvoje obce Písečná a bude s ním seznámeno nové 

zastupitelstvo, jelikož v říjnu tohoto roku proběhnou volby do zastupitelstva obce 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 34 ze dne 16. 7. 2018 

 

 

Investiční akce obce – informace o průběhu realizace 

 

Projekt chodník – v materiálech k jednání bylo předloženo rozhodnutí o zamítnutí dotace, 

starosta přítomné informoval, proč Fond nevyhověl žádosti o poskytnutí dotace a dále je 

informoval o konkrétních chybách a nedostatcích. Na jednání byla přítomna projektantka Ing. 

Macháčková, která taky podala vysvětlení a informace o dalším postupu a rovněž odpovídala na 

konkrétní dotazy zastupitelů. Situace se musí řešit, jelikož probíhá výstavba kanalizace a stavba 

chodníku je s ní úzce spjata. Projektantka byla vyzvána k přípravě nové přepracované PD, aby 

vyhovovala podmínkám Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt bude na SFDI 

konzultován v termínu 22. 10. 2018 a znovu předložen ke schválení ve výzvě s termínem podání 

15. 11. 2018. 



 

Splašková kanalizace – ve zkratce starosta informoval, jak stavba pokračuje, kde je zdržení 

oproti plánovanému harmonogramu a z jakého důvodu. Někde se např. čekalo na dodávku 

stavebního materiálu, někde byly požadovány změny, jedním z důvodu také bylo jednání a 

schvalování ze strany společnosti SmVaK o provádění přeložky.  

Dále starosta sdělil, že bylo vydáno nové rozhodnutí o poskytnutí dotace, které vychází z ceny 

díla po organizaci výběrového řízení. Byly také schváleny změnové listy na provádění některých 

úseků protlakem, jedná se zejména o kratší úseky místních komunikací, které tímto budou 

narušeny výkopy v menším rozsahu. 

Byla taky podána první žádost o platbu dotace ze SFŽP. 

 

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná  - starosta uvedl, že ke dni 24. 8. 2018 byla předána 

přepracovaná dokumentace včetně nových rozpočtů v členění vyžadovaném novou vyhláškou. 

Rozpočet je navýšen o 2,7 mil. Kč, kde je cca 100 nových položek, nákladnější technologie 

vzduchotechniky. V původním rozpočtu nebyly zahrnuty náklady na demolici budovy a také zde 

působí vliv vyšších cen stavebních prací oproti původnímu rozpočtu. 

Starosta sdělil, že se připravuje vyhlášení nového výběrového řízení.  

 

Autobusová zastávka, chodník – stavba dokončena, Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín 

provádění díla o 14 dnů s ohledem na pokládku betonového povrchu a zrání materiálu, cena díla 

zůstala stejná, dodatek schválen rozhodnutím starosty a odsouhlasen poskytovatelem dotace. 

Nyní se připravuje kolaudace a žádost o platbu dotace.   

 

Výstavba budovy Obecního úřadu – dosud nebyla předána doplněná dokumentace dle 

požadavků SFŽP, termín je do 31. 8. 2018. 

 

K tomuto bodu starosta předložil návrh ke schválení k pověření starosty k podpisu smlouvy o 

dílo na realizaci zakázky. Je to z toho důvodu, že zřejmě toto je poslední jednání ZO v tomto 

volebním období, bude probíhat konzultace na SFŽP, zakázka je vysoutěžena, je zahrnuta 

v rozpočtu, tak ať se nečeká do konce října s realizací. Pokud to projde Fondem v průběhu září, 

aby se mohlo začít s realizací už v říjnu a nečekalo se až na konec října, kdy bude sestaveno nové 

zastupitelstvo obce. 

 

Informace o realizaci investičních akcí obce navrhuje starosta vzít 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 realizaci investičních akcí obce 

Písečná.  

 

Další připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o návrhu: 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 



 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pověření starosty obce Písečná k podpisu smlouvy o 

dílo na realizaci zakázky „Výstavba multifunkční budovy pro Obecní úřad a Mateřskou 

školu Písečná“ se společností ZOWADA, s.r.o., se sídlem Návsí čp. 1002. 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dofinancování 

projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu 

„Program na podporu financování akcí s podporou EU“ je předkládána k projednání a starosta 

uvedl, že je potřeba schválit přijetí této dotace i tuto smlouvu. Dotace na dofinancování stavby 

kanalizace bude v celkové výši 3 mil. Kč. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o přijetí dotace a schválení této smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

z dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ na realizaci 

projektu „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“ 

 

Dále se přistoupilo k hlasování o schválení smlouvy. 

  

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0  

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování 

akcí s podporou EU“ na realizaci projektu „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“ 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na spolufinancování kotlíkových dotací s Moravskoslezským 

krajem 

K projednání je předkládána smlouva zaslána krajem, která se týká poskytnutí dotace účelově 

určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“. 

Obec poskytuje částku ve výši 10 000 Kč pro každého žadatele. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná 

Moravskoslezskému kraji v rámci realizace projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji“ 

 

Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v materiálech na jednání je Závěrečný účet Sdružení 

obcí Jablunkovska za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazků 



obcí za rok 2017. Závěrečný účet byl schválen na jednání sněmu Sdružení obcí Jablunkovska 

dne 22. 6. 2018. 

Nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty vzít toto na vědomí.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska 

za rok 2017.  
 

 

Charita Jablunkov – závazek obce na rozšíření a dofinancování sociálních služeb 

poskytovaných Charitou Jablunkov 

 

U tohoto bodu jednání starosta podal přítomným informace a žádost Charity Jablunkov o 

podporu, se kterou se na obec obrátila. Také byla v materiálech předložena „Pravidla pro 

navyšování úvazku v krajské síti“. Charita žádá kraj o navýšení úvazků pro přímou péči. Služba 

se nyní potýká s žadateli, které nemůže z personálních důvodů přijmout. Moravskoslezský kraj 

požaduje doložení spolufinancování obcí, kde poskytuje Charita službu, a také vyjádření obce, 

že s rozvojem služby souhlasí. Charita také přiložila seznam klientů z obce Písečná, kteří jejich 

služby v roce 2018 využili.  

Starosta přistoupil k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO: 7 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozšíření a závazek spolufinancování sociálních 

služeb poskytovaných Charitou Jablunkov, IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91  

Jablunkov 

 

 

Rozpočtové opatření č. 5 

Podklady k rozpočtovému opatření včetně komentáře jsou součástí materiálů. Starosta zmínil 

zejména navýšení rozpočtu ve výdajové části u kapitoly 3412 nákup zahradního traktoru. 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. 5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Různé 

 

Záměr směny pozemků 

Podklady k tomuto bodu jednání zpracoval místostarosta Mgr. Pavel Kantor. Ten seznámil 

přítomné se záměrem směny pozemků a uvedl, že na základě vyhotoveného geometrického plánu 

geometrem Ing. Vojtěchem Mitrengou, má obec záměr směnit pozemek parc. č. 264/65 o výměře 

316 m2 ve vlastnictví obce za oddělenou část pozemku parc. č. 264/85 o výměře 778 m2 ve 

vlastnictví manželů Jana a Danuše Mitręgových. Záměr směny pozemků bude 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. 264/85  ve vlastnictví 

p. Jana Mitręgy a p. Danuše Mitręgové, trvale bydliště Písečná 179 a pozemku parc. č. 

264/65 ve vlastnictví obce Písečná v části Písečná – Závrší v katastru Písečná u Jablunkova 

dle geometrického plánu, který vyhotovil pod č. 1007-34/2018, ze dne 3. července 2018, pod 

č. 188/2018, Ing. Vojtěch Mitrenga a ukládá místostarostovi obce připravit na následující 

jednání zastupitelstva návrh smlouvy o směně pozemků dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Byrtusová Marie   ……………………………. 

 

   

 

Zapisovatelka zápisu:   Anna Pavlusová  …………………………… 


