
Zápis č. 10 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 7. 10. 2019 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- veřejnost – Tomáš Machálek, redaktor týdeníku Hutník 

 

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 

Původní program jednání byl pozměněn a schvalován byl v tomto pořadí: 

 

1. Informace o průběhu investičních akcí 

2. Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy o výkonu TDI a BOZP stavby Splašková kanalizace 

– I. etapa  

3. Projednání dotačního programu na poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro občany - 

stočné 

4. Projednání výsledků výběrového řízení na provozovatele kanalizace a koncesní 

smlouva s provozovatelem kanalizace 

5. Návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky v rámci akce Kotlíkové dotace – 

3. výzva 

6. Úprava zásad pro poskytování dotací z rozpočtu obce na ekologické vytápění 

7. Smlouvy s občany o poskytnutí bezúročné půjčky na instalaci kotle 

8. Projednání výsledků zakázky malého rozsahu na zpracovatele územního plánu obce 

9. Odpadové hospodářství – informace o průběhu společného výběrového řízení na 

služby pro nakládání a likvidaci odpadů, návrh dodatku smlouvy se společností 

Nehlsen 

10. Různé 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

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. 

Byrtusová. 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. Byrtusová.  

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: p. Benek a Ing. Byrtus. 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: p. Benek a Ing. Byrtus.  

 

 

 

Plnění usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 8. 2019 
 

K bodu 1. schválilo: 
9/5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2018 se společností MOBIKO plus a.s., 

IČ 26788675 se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí – podepsáno oběma 

stranami 

9/6  Smlouvu č. 02131961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky IČ 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – podepsáno 

oběma stranami 

9/7  Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ – vyvěšen na stránkách obce a na úřední desce, 

dnes ke schválení předložen vzor smlouvy a smlouvy s žadateli o NFV 

9/8 poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 

117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji –  2. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního 

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

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava 

9/9 Dohodu o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizací s městem 

Jablunkov, IČ 00296759, se sídlem Dukelská 144, Jablunkov – probíhala jednání 

s Městem Jablunkov, jelikož rada města k této dohodě měla připomínky. Vše se podařilo 

dohodnout a dohoda byla podepsána oběma stranami 

9/10 revokuje usnesení č. 7/1.7 - „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015518/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a společností Profiprojekt, s.r.o. se 

sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek“ 

9/11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-8015518/VB/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 



874/8, 405 02 Děčín, a společností Profiprojekt, s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek (změna trasy vedení) – smlouva byla zaslána k podpisu 

9/12 Směnnou smlouvu s p. Marií Janiczkovou, bytem Písečná 150 a p. Bronislavem 

Nieslanikem, bytem Písečná 70 na směnu a prodej pozemků v k. ú. Písečná u 

Jablunkova – smlouvy byly podepsány a jsou připraveny pro vklad do KN 

9/13 rozpočtové opatření č. 4 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

9/14 Smlouvu o dílo se společností C2pecap s.r.o., se sídlem Mariánské náměstí 14, 

Jablunkov, na zpracování projektové dokumentace stavby – „Chodník a inženýrské sítě 

– II. etapa“ – smlouva byla podepsána oběma stranami 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

9/15 informace o průběhu realizace investičních projektů 

9/16 Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018 a Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  

 

K bodu 2. pověřuje: 

9/17  pověřuje starostu obce k uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo projektu „Přístavba a 

rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ s firmou ZOWADA Group a.s., IČ 05092850, se sídlem 

Návsí 1002, 739 92 Návsí, kterým se mění cena díla dle předloženého návrhu – 

podepsána oběma stranami 

  

K plnění usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o jeho 

schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 9 ze dne 19. 8. 2019 

 

 

 

Informace o průběhu investičních akcí 

 

Splašková kanalizace – starosta sdělil, že veškeré práce na kanalizačních řádech byly 

dokončeny, prováděny jsou pouze drobné opravy z výsledků kamerových zkoušek, ke 

kontrolám šachet jsou přizváni pracovníci SmVaK. Probíhají práce na domovních tlakových 

přípojkách, zapojování čerpadel, provozní zkoušky, terénní práce. Obec bude požadovat 

protokolární předání čerpacích jímek uživatelům, vč. zaškolení a čerpací zkouškou. Byly 

provedeny zkoušky na hl. čerpacích stanicích s negativním výsledkem, bude nutno je opakovat. 

4. 10. bylo předáno geometrické zaměření stavby nutné pro kontrolu stavby. Dále byly předány 

finální rozpočty stavby se zachycením více prací a méně prací. Do 20. 10. bude předána 

projektová dokumentace skutečného provedení stavby. Posun termínu pro dokončení díla není 

předpokládán. Od 9. 10. budou prováděny opravy komunikací a nedodělky na vjezdech. Místí 

komunikace v úseku ke kapličce je nutno znovu opravit. Tuto opravu bude provádět firma 

MOBIKO na své náklady na jaře roku 2020. Dnes na jednání předložen k projednání návrh na 

opravu místních komunikací mimo stavbu kanalizaci.  

 

 

 



Opravy místních komunikací nad rámec kanalizace 

K tomuto starosta uvádí, že součástí materiálů byly fotografie výtluků na místních 

komunikacích, hlavně na Závrší. Rozpočet jejich oprav v částce cca. 183 tisíc korun. Jedná se 

opravu asfaltobetonem o tloušťce 5 cm. Vzhledem k tomu, že tato lokalita je v 2. etapě výstavby 

kanalizace, není nutné dle starosty opravovat tuto komunikaci drahou metodou, ale také ani 

nelze čekat až na samotnou realizaci stavby kanalizace. Dle jeho názoru je oprava navrhovanou 

metodou nejvhodnější. Další místní komunikací navrhovanou k opravě je úsek v jižní části, od 

hlavní silnice směrem k čp. 173. Zde by se na opravě finančně podílel i Jablunkov. Jelikož 

nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky, navrhuje starosta schválit opravu místních 

komunikací v souladu s cenovou nabídkou společnosti MOBIKO. Přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo opravu komunikace v části obce Folwark a Závrší 

v souladu s cenovou nabídkou společnosti MOBIKO plus a.s., IČ 26788675, se sídlem 

Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí. 

 

 

Chodník a inženýrské sítě Písečná – až na drobné nedodělky je tato stavba dokončena, 

probíhají terénní práce a úprava nátoku dešťové vody do Kotelnice. Bude prováděno strojové 

čištění příkopů. Ing. Macháčková se sešla se starostou v Písečné. Své pochybení neuznává, na 

náhradě škody nebude spolupracovat. Nebude také spolupracovat na další projekční činnosti 

spojené se zakreslením změn projektu. Svůj projekt považuje za zpracovaný v souladu 

s požadavky SFDI a hodnocení projektu ze strany SFDI považuje za chybné. Pro další případné 

řešení tohoto sporu by starosta musel zajistit zpracování oponentního posudku. 

 

 

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ – termín realizace díla byl dodržen, stavba byla úspěšně 

zkolaudována. Proběhlo navýšení registrované kapacity. Součástí materiálů byl přehled všech 

nákladů projektu od r. 2011. Pro MŠMT bude zpracováno závěrečné vyhodnocení akce.   

 

 

Obecní úřad I. etapa – interiér dokončen, jsou prováděny práce na fasádě a zpevněných 

plochách, v průběhu října bude probíhat instalace vytápění. Ze strany objednatele však budou 

tolerovány drobné nedodělky po termínu provádění. Součástí materiálů je přehled více prací a 

méně prací, dochází k celkovému snížení ceny díla cca o 140 tisíc korun. Nutno schválit 

dodatek  č. 1 K SOD, která řeší rozpočtové změny. Nejprve jsou však nutné konzultace s OPŽP 

HRAT, poté bude možno tento dodatek podepsat. Starosta navrhuje schválit uzavření tohoto 

dodatku. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Výstavba 

multifunkční budovy pro Obecní úřad a Mateřskou školu – 1. etapa“ se společností 

Zowada Group a.s., IČ 05092850, se sídlem Návsí 1002, 739 92 Návsí. 



Výstavba komunikace Grochol – u tohoto bodu starosta uvádí, že práce byly zahájeny. Po 

provedení výkopu pro provedení stavby byla zjištěna neúnosná základová pláň, byla 

doporučena změna skladby. Jedná se o práce nad rámec, nebude dodržen termín dokončení díla.  

Vícepráce budou řešeny formou objednávky, jelikož šlo o zakázku soutěženou více obcemi.  

 

 

Chodník a inženýrské sítě II. etapa – byl zpracován koncept stavby, který je součástí 

materiálů. Jsou zajištěny předběžné souhlasy vlastníků dotčených pozemků, až na p. Ligockého 

V., který požaduje vysoké ceny za pozemky. Dešťovou kanalizaci nelze napojit na Jablunkov, 

jelikož je vedena neoficiálně. Je nutno zpracovat geologický posudek pro vsakování. Na PD 

chodníku obec získala dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 140 tisíc korun. Starosta se 

obrátil na zastupitele s dotazem, zda má projekt chodníku řešit samostatně pouze na katastru 

Písečné nebo se obrátit na vedení města Jablunkova. Návrh zastupitelů je ukončit chodník u čp. 

180 a jeho ukončení na svém katastru ať řeší město Jablunkov. Starosta tedy vyzve Jablunkov 

ke spolupráci v tomto problému.  

 

 

 

Starosta navrhuje vzít na vědomí informace o průběhu investičních akcí. Nebyly vzneseny 

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 realizace investičních 

projektů. 

 

 

 

Dodatek č. Příkazní smlouvy o výkonu TDI a BOZP - kanalizace 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je návrh dodatku č. 1 k příkazní 

smlouvě o výkonu TDI a koordinátora BOZP. Jelikož byl prodloužen termín dokončení díla 

splaškové kanalizace, je tuto prodloužit o smlouvu s G-SERVIS Praha. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy o výkonu 

TDI a koordinátora BOZP se společností  G-servis Praha spol. s r.o., IČ 49680226, se 

sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 – Řepy. 

 

 

 

Návrh na dotační program - stočné 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že návrh na doplnění dnešního jednání o tento bod byl 

e-mailem zaslán od Mgr. Ciencialy a Ing. Byrtuse. V návrhu je celé odůvodnění. Dále předal 

slovo Mgr. Ciencialovi, který uvádí, že nejsou spokojeni s konečnou cenovou vodného a 



stočného a chtějí občanům Písečné nějakým způsobem dotovat část nákladů stočného. Dle 

jejich předběžných propočtů jsou finanční dopady pro obec ve výši cca 240 tisíc korun. Dotace 

občanům by mohla být vyplácena např. jedenkrát ročně a to po prokázání úhrady nákladů. 

Starosta k tomuto dodal, že ještě před obdržením doplnění programu o tento bod, zjišťoval, 

jakým způsobem lze cenu stočného snížit. Bohužel dle zákonných možností je návrh Mgr. 

Ciencialy a Ing. Byrtuse jediný způsob. Probíhala diskuse. Ing. Sikora se dotázal, kam putují 

finance za nájemné. Starosta odpověděl, že tyto finanční prostředky musejí být odkládány do 

fondu oprav. Na závěr diskuse starosta uvádí, že v této problematice ještě osloví Ing. Turoně a 

právníka, jakým způsobe tento dotační program provozovat a navrhuje schválení poskytnutí 

dotace na stočném. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace na stočné občanům ve výši 

odpovídající rozdílu mezi cenou provozovatele účtovanou odběratelům na území obce 

Písečná a tzv. regionální cenou SmVaK. 

 

 

 

Projednání výsledků výběrového řízení na provozovatele kanalizace a koncesní smlouva 

s provozovatelem kanalizace 
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že osloveno bylo celkem 5 společností, které splňovaly 

podmínky pro provoz kanalizace. Kompletní nabídku na provozování však zaslal pouze 

SmVaK. Cena pro stočné v r. 2020 činí 46,37 bez DPH. Koncesní řízení nebylo ke schválení 

předloženo hned, bylo nutné počkat na posouzení Státním fondem životního prostředí a 

Ministerstvem financí. Materiály k tomuto bodu byly k dispozici již delší dobu. Nyní je nutno 

schválit příkazní smlouvu, která se musí doložit k závěrečnému vyúčtování. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení výsledků a koncesní smlouvy.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo výsledky koncesního řízení ve veřejné zakázce 

„Výběr provozovatele kanalizace obce Písečná“ a schvaluje společnost Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava jako provozovatele kanalizace obce Písečná.  

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací 

se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ 45193665, se 

sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 



Návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky v rámci akce Kotlíkové dotace – 3. výzva 

K tomuto bodu starosta uvedl, že součástí materiálů je návrh smlouvy o poskytnutí bezúročné 

návratné finanční výpomoci na pořízení ekologického vytápění, rámci akce Kotlíkové dotace – 

3. etapa. Probíhala diskuse, z níž vzešla úprava smlouvy v čl. IV, odst. 1, kde bude uvedena 

přesná částka, která bude žadateli poskytnuta a také zde bude uveden konkrétní typ nového 

vytápění RD. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje starosta schválit 

vzor smlouvy. Přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z Programu obce Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny 

kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“. 

 

 

 

Smlouvy o poskytnuté návratné finanční výpomoci 

Starosta uvedl, že ke schválení jsou předloženy 4 smlouvy o poskytnutí NFV. Všichni žadatelé 

si budou nově pořizovat tepelné čerpadlo. Navrhuje schválit každou smlouvu samostatně. 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 180 

000 Kč p. Vladislavu Lyžbickému, bytem Písečná 78 na předfinancování výměny kotle na 

pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu 

obce Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v 

rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-04 s p. Vladislavem 

Lyžbickým, bytem Písečná 78. 

 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Danielu Slowikovi, bytem Písečná 191 na předfinancování výměny kotle na 

pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu 

obce Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva 

v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-01 s p. Danielem 

Slowikem, bytem Písečná 191. 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Alence Škanderové, bytem Písečná 170 na předfinancování výměny kotle na 

pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu 

obce Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v 

rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-02 s p. Alenkou 

Škanderovou, bytem Písečná 170.  
 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Romanu Byrtusovi, bytem Písečná 204 na předfinancování výměny kotle na 

pevná paliva a schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu 

obce Písečná pro poskytování NVF na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v 

rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-03 s p. Romanem 

Byrtusem, bytem Písečná 204. 

 

 

 

Úprava zásad pro poskytování dotací na ekologické vytápění 

Tento bod zpracoval Mgr. Kantor. Ten uvádí, že upravené zásady byly dnes nahrány do 

materiálů pro jednání zastupitelstva. Jsou upraveny tak, aby bylo dotováno pouze pořízení 

ekologického kotle 4. a 5. emisní třídy. Došlo také k doplnění o možnost pořízení plynového 

kotle. Zároveň tyto zásady zamezují poskytnutí duplicitní dotace a to žadatelům, kteří si již 

požádali o dotaci v rámci kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji, a to v I., II nebo III. 

výzvě. Starosta navrhuje schválit tyto zásady. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se ke schválení upravených zásad.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zásady poskytování finančního příspěvku a 

bezúročné zápůjčky Obcí Písečná na pořízení a instalaci kotle na spalování biomasy, uhlí 

a plynu, dále tepelného čerpadla anebo solárního systému, na území obce Písečná. 

 

 

 

Zakázka malého rozsahu na zpracovatele územního plánu obce 

K tomuto bodu starosta uvedl, že součástí materiálů jsou 3 cenové nabídky, z nich 

nejvýhodnější podala Ing. Arch. Helga Bencúrová Kozelská, která zastupuje společnost Ateliér 

KOBEN. Starosta navrhuje schválit nejprve pořadí nabídek a poté uzavření smlouvy s Ing. Arch 

Bencúrovou. 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 v zakázce malého rozsahu „Územní 

plán Písečná“: 1. Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová, Ateliér KOBEN, IČ 60292521, se 

sídlem Sokola Tůmy 775/18, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory; 2. Urbanistické středisko 

Ostrava, s.r.o., IČ 00562963, se sídlem Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba; 3. Ing. 

arch. Milada Baumannová, Ph.D., IČ 13594591, Loučky 2251/3, 708 00 Ostrava – Poruba. 
 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Smlouvy o zpracování Územního plánu 

Písečná se společností Ateliér KOBEN, zastoupenou Ing. arch. Helgou Kozelskou 

Bencúrovou, IČ 60292521, se sídlem Sokola Tůmy 775/18, 709 00 Ostrava – Mariánské 

Hory. 

 

 

 

Odpadové hospodářství 

K tomuto bodu starosta uvedl, že je ke schválení předložen dodatek č. 11 s firmou Nehlsen 

Třinec. Tento dodatek řeší fakturaci svozu popelových nádob vycházející pouze ze systému 

MESOH. Bližší informace byly popsány v podrobném programu jednání. Zástupci Nehlesnu, 

tvrdí, že cena svozu nebyla nastavena na skutečně vysypané nádoby a nepokrývala by skutečné 

náklady na průjezd vozu s posádkou celým katastrem. Dochází také ke změně týkající se svozu 

popela. Od letošního roku již nebude popel svážen odděleně od komunálního odpadu a jeho 

množství bude započítáváno do systému MESOH. Všechny popelnice musí být označeny BAR 

kódem, jinak nebudou sváženy. Termíny svozu zůstávají stejné. Dále starosta uvádí, že obec 

společně s dalšími 7 obcemi připravuje výběrové řízení na svoz odpadů. Tento proces je však 

zdlouhavý, jelikož jsou dávány do souladu podmínky a požadavky všech 8 obcí. Dále tyto 

informace blíže specifikoval a probíhala k tomuto tématu diskuse. Jelikož nebyly vzneseny 

žádné připomínky, navrhuje starosta schválit tento dodatek. Přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  2 (Cienciala, Byrtus) 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na 

území obce Písečná se společností Nehlsen Třinec, s.r.o., IČ 25355996, se sídlem 

Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město. 

 

 

 

 

 

Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Písečná 

K tomu bodu jednání starosta uvádí, že tímto dodatkem, který je součástí materiálů, dochází 

k aktualizaci stavu majetku. Navrhuje schválit tento dodatek. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Soupis movitého a nemovitého majetku zřizovatele 

svěřeného příspěvkové organizaci k jejímu hospodaření - příloha č. 1 Zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková 

organizace. 

 

 

 

Čipování psů 

K tomuto bodu starosta uvádí, že od 1. 1. 2020 je povinné čipování psů. V této souvislosti by 

chtěl navrhnout, zda by obec neposkytla majitelům psů, kteří tuto povinnost splní, úlevu od 

poplatku za psa. K tomuto bodu Ing. Byrtus dodává, že s tímto nesouhlasí, neboť jde o 

legislativní povinnost, nikoli povinnost vyhlášenou obcí. Navíc poplatek za psa považuje za 

velmi nízký. Dále starosta informoval, že došlo k vypovězení smlouvy o umístění odchycených 

psů, jelikož zde nejsou splněny podmínky útulku.  
 

Tento bod byl pouze informativní.  

 

 

 

STATIM – Babybox pro odložené děti 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, součástí materiálů je žádost o finanční příspěvek na 

zřízení nového babyboxu ve Frýdku-Místku. V minulosti již obec poskytla příspěvek na zřízení 

stejného zařízení v Třinci. Starosta navrhuje schválit finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč 

formou finančního daru. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistouplo se k hlasování o 

návrhu starosty. 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

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

společnosti Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. IČ 27006891, se sídlem Pod Oborou 

88, 104 00 Praha 10 – Hájek. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření darovací smlouvy se společností Babybox 

pro odložené děti – STATIM, z. s. IČ 27006891, se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 

10 - Hájek. 

 

 

 



Zimní údržba 

K tomuto bodu starosta uvádí, že od p. Ligockého, který provádí zimní údržbu komunikací 

v obci, vzešla žádost na zvýšení ceny za jeho služby, a to o 100,- Kč/hodinu  na každém 

prováděném výkonu. Starosta se zastupitelů dotazuje, zda má vyhlásit nové výběrové řízení. 

Na údržbu chodníku byl osloven p. Bojko z Písku, který má na toto vhodnou techniku. Mgr. 

Cienciala navrhuje tento bod odložit do příštího jednání Zastupitelstva zjistit, jak dlouho již má 

obec s p. Ligockým smlouvu a jaký je vývoj cen za jeho služby.  
 

 

 

Jako poslední bod jednání bylo neoficiální projednání návrhu na zřízení kulturní komise. Nejde 

o oficiální komisi, spíše o dobrovolníky z okruhu širšího okolí, kteří by pomáhali s organizací 

kulturních akcí. V obci se schází dvakrát ročně Komise pro kulturu, sport a volná čas. Na jejich 

jednání se však spíše projednávají termíny akcí a technické věci. Ing. Sikora uvádí, že nutno si 

ujasnit, zda by tato komise byla oficiální a tudíž by jejich členy bylo nutno finančně ohodnotit. 

Zaměstnankyně obecního úřadu zjistí, jak toto funguje v okolních obcích.  

Dále starosta oznámil, že od 1. listopadu nastoupí do pracovního poměru nový zaměstnanec, a 

to místo p. Nieslanikové.  

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Benek      ……………………………. 

 

 

  

Ing. Radek Byrtus     ……………………………. 

 

   

 

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


