
 

Obec Písečná 

Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 25. 2. 2019 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schválilo 

 

5/1.1 program jednání 

5/1.2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, p. Benek, Ing. Byrtusová 

5/1.3 ověřovatele zápisu: Ing. Byrtus, Ing. Sikora 

5/1.4 plnění usnesení č. 4 ze dne 23. 1. 2019 

5/1.5 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 v roce 2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná  

5/1.6  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 8 000 Kč Sdružení hasičů 

ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na 

nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných 

hasičů Písečná  

5/1.7 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 16 500 Kč Sdružení hasičů 

ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na 

nákup soutěžního odlehčeného zásahového obleku pro reprezentaci v soutěžích TFA, a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů 

ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná  

5/1.8 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Sdružení hasičů 

ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na 

víkendové soustředění mladých hasičů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná 

5/1.9 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 Kč Sdružení rodičů 

při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Sportovní 

odpoledne při Radovánkách 2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná  

5/1.10 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 

Olympiády spolků a Kácení máje, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s. 

5/1.11 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 1 000 Kč Spolku přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 02644797 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. 

5/1.12 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 spolku 

v roce 2019, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR 

z.s., místní organizace Jablunkov 

 

 



5/1.13 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 

5/1.14 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 

5/1.15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému 

spolku Složek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písečná 151, na nákup krmiva pro zvěř, 

a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému 

spolku Stožek - Les 

5/1.16 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, IČ 

63026091, na činnost svazu v roce 2019, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým 

svazem včelařů, ZO Jablunkov 

5/1.17 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. 

5/1.18 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, 

se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

v roce 2019, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody ZO 

Nový Jičín 

5/1.19 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková 

organizace, se sídlem Máchova 1134, 739 61 Třinec, na částečné pokrytí provozních nákladů 

spojených s poskytováním sociální péče, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Centrem 

sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 

5/1.20 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 

800, IČ 296953, na organizaci XXII. ročníku lyžařských závodů „Beskydská lyže 2019“, a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova 

5/1.21 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 100 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji -  2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

28. října 117, Ostrava 

5/1.22 uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 

Ostrava a zavazuje se poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč na jeden realizovaný projekt 

5/1.23 předložení žádosti o dotaci ve výzvě Státního fondu životního prostředí č. 1/2019 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny 

nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech 

5/1.24 Příkazní smlouvu se společností J2V services s.r.o. se sídlem K. H. Máchy 1323, 277 11 

Neratovice, na vypracování zadávací dokumentace veřejné zakázky na provozování 

vodohospodářské infrastruktury od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 

5/1.25 Jednací řád Komise pro plánování strategického rozvoje obce Písečná 

5/1.26 jmenování členů Komise pro plánování strategického rozvoje obce Písečná:  Mgr. Pavel 

Kantor, Milan Sabol, Ing. Radek Byrtus, Miroslava Placzková, Žaneta Poloková, Ing. Marie 

Byrtusová, Ing. Wladyslaw Sikora, Mgr. Eva Byrtusová, Ing Kateřina Hrabětová, Petr 

Franek, Dis., Miroslav Ćmiel, Filip Jaracz, Bc. David Ćmiel 

 



 

5/1.27 rozsah zadání pro zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice“ 

5/1.28 rozpočtové opatření č. 1 

5/1.29 záměr obce Písečná převést do vlastnictví obce pozemky pod místními komunikacemi parc. 

č. 1093/20, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8, 1093/10, 1093/11, 1093/12, 1093/13, 1093/14 

a parc. č. 644/1 vše v katastrálním území Písečná u Jablunkova 

5/1.30 záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 443/11 v k.ú. Písečná u Jablunkova 

5/1.31 převedení pravomocí na starostu obce Písečná k provádění rozpočtových opatření v objemu 

100 000,- Kč na oddíl paragraf v příjmech a výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření 

a neomezeně v daňových příjmech, transferech, příjmech bez oddílu paragrafu a rezervách 

na účtu v příjmové i výdajové části 

5/1.32 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2019 o nočním klidu  

 

 

 

 

2. Neschválilo  

 

5/2.1  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 25 000 Kč Sdružení hasičů ČMS 

– Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na víkendové 

soustředění mladých hasičů 

 

 

 

3.  Vzalo na vědomí 

 

5/3.1  požadavky školy na změny v projektu „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ 

  

 

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 

 

 


