Zápis č. 11
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 10. 2019
Účast:
- přítomno 7 členů zastupitelstva obce
- veřejnost – Ing. Lubomír Bašo, Bedřich Čmiel
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodatek č. 3 SOD Splašková kanalizace – I. etapa
Rozpočtové opatření č. 5
Smlouva o provádění zimní údržby
Různé
Diskuse
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, p. Benek a Ing. Byrtus.
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, p. Benek
a Ing. Byrtus.

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala 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. Cienciala a Ing. Byrtusová.
Vzhledem k tomu, že od minulého jednání Zastupitelstva obce uplynul pouze 1 týden, plnění
usnesení se neprojednávalo.

Dodatek č. 3 SOD Splašková kanalizace – I. etapa
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů byl přehled nákladů na více práce
a méně práce, návrh rozpočtů a návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo. Největší objem více prací
souvisí s opravou místních komunikací. Zastupitelé byli již v minulosti informováni, že
projektová dokumentace řešila opravu komunikací pouze vysprávkou rýhy, po dohodě se
zhotovitelem stavby se opravovaly v celé šířce ve výměře do 10 000 m2. Zbytek oprav jde na
vrub obce. Bližší informace jsou popsány v podrobném programu. V tomto dodatku ani ve
změnovém listu není řešena oprava komunikace směr Folvark, toto bude řešeno objednávkou.
Dále starosta uvádí, že v této chvíli se stavba předává, kontrolují se šachty, budou se dělat
čerpací zkoušky, finalizuje se geodetické zaměření stavby. V rámci realizace bude nutno zahájit
změnové řízení se stavebním úřadem a požádat o změnu stavby před dokončením, jelikož 15
pozemků dotčených stavbou nebylo do stavebního povolení zahrnuto. Starosta odhaduje délku
tohoto řízení na 2-3 měsíce. Na městském úřadě v Jablunkově, odbor životního prostředí byl
dán dotaz, zda bude povolen tzv. zkušební provoz nebo provoz před kolaudací, stanovisko zatím
není. Pokud toto nebude povoleno, kanalizace by se mohla zpustit až koncem února nebo
počátkem března. Na výši dotace toto nemá vliv. Odložení kolaudace je možné, pokud jsou
objektivní důvody dostatečně popsány a odůvodnění zasláno s časovým předstihem
poskytovateli dotace. Společnost Medium projekt podává na stavební úřad žádosti o územní
souhlasy na domovní přípojky. Tento proces je však pomalý, společnost to vysvětluje tím, že
jim často chodí pozdě vyjadřovačky. Nějaké zpoždění jde na vrub městského úřadu Jablunkov,
kdy se vyjadřují k vynětí ze zemědělského půdního fondu a nakládání s odpady. Kanalizační
potrubí od Mobika, které je nyní prodáváno zaměstnanci obce bude možné i nadále, nutno však
vyřešit skladovací prostory. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, navrhuje starosta
schválit tento dodatek. Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Splašková
kanalizace Písečná - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ se společností
MOBIKO plus a.s., IČ 26788675, se sídlem Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí.

Po projednání tohoto Ing. Bašo a p. Čmiel opustili jednání.

Smlouva o provádění zimní údržby
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů je cenová nabídka na provádění
zimní údržby od p. Ligockého, ve které je i zdůvodnění navýšení stávajících položek o 100,Kč/hodinu. Na odstraňování sněhu na chodnících byl osloven p. Bojko. Dle ústní dohody se
starostou by tuto službu prováděl v ceně 500,- Kč/hod. Mgr. Cienciala dodal, že by bylo vhodné
zakázku na zimní údržbu komunikací přesoutěžit. K tomuto starosta uvedl, že si v okolních
obcích zjišťoval ceny zimní údržby a situace je téměř shodná. V souladu s obecními pravidly
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu předložil starosta zastupitelům alternativní
nabídku od p. Onderka, jehož cenové položky jsou vyšší než u nabídky p. Ligockého. Jelikož
nabídka p. Ligockého je pro obec výhodnější, v posledních letech nebyla cena za služby
navyšována, navíc p. LigockýLigocki je znalý katastru a místních poměrů, což je výhoda při
proorávání, navrhuje starosta schválit smlouvu s p. Ligockým dle jeho předložené nabídky.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo k provádění zimní údržby v obci
Písečná s firmou Jan Ligocki, IČ 14606691, se sídlem Jablunkov 543, 739 91 na zimní
období 2019/2020.

Rozpočtové opatření č. 5
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je přehled příjmů a výdajů včetně
komentáře. Obec bude muset začít čerpat úvěr, úvěrová smlouva již byla schválen na jednom
z minulých jednáních schválena. Jelikož k tomuto bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky, navrhuje starosta schválit toto rozpočtové opatření. Přistoupilo se k hlasování o
návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 5

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

Ověřovatelé zápisu:
Mgr.
…………………………….

Ing. Marie Byrtusová

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

Bogdan

Cienciala

…………………………….

