
Zápis č. 13 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 12. 2019 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- hosté – Milan Sabol 

 

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. Obecně závazné vyhlášky  

 zrušující – o místní poplatku ze psů 

 o místním poplatku ze psů - nová 

 o místním poplatku za využívání veřejných prostranství 

 k evidenci psů – čipování 

 o místním poplatku za likvidaci a svoz odpadů 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě s Moravskoslezský krajem při realizaci projektu Kotlíkové 

dotace v MSK – 3. Výzva 

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. 

4. SOD o provádění zimní údržby chodníku – Josef Bojko 

5. Dodatek SOD Nehlsen – návrh na zvýšení ceny služeb 

6. Zadávací podmínky pro vyhlášení zakázky „Sběr, přeprava, třídění odpadů – sdružení 

Jablunkovsko 

7. Dohoda o úpravě vzájemných práva a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících a Smlouva o pachtu a provozování vodního díla – prodloužení 

vodovodního řadu  

8. Dotační program – podpora ochrany životního prostředí, příspěvek obce na likvidaci 

odpadní vody 

9. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování daňového poradenstvím 

10. MESOH – stanovení hodnoty EKO-BODU pro období 2019/2020 

11. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na kotlíkové dotace 

12. Plánované investiční aktivity na rok 2020 

13. Rozpočtové opatření č. 7 

14. Návrh rozpočtu na rok 2020 

15. Různé 

16. Diskuse 

17. 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, Ing. Sikora a p. Benek. 

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, Ing. 

Sikora a p. Benek. 

 

 

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.  

 

 

 

Plnění usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 25. 11. 2019 

 

K bodu 1. schválilo: 
12/6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2018 s firmou Zowada Group a.s., IČ 

05092850, se sídlem Návsí 1002, 739 92 Návsí – podepsáno oběma stranami, kolaudace 

objektu snad do konce roku, čeká se na vyjádření hasičů a hygieny 

12/7 Příkazní smlouvu mezi obcí Písečná a firmou MOBIKO plus a.s., IČ 26788675, se 

sídlem Hranická 293/5, k zajištění změny stavby před dokončením stavby „Splašková 

kanalizace  Písečná - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná“ – podepsáno oběma 

stranami, z 30 pozemků schází podepsat 2 

12/8 rozpočtové opatření č. 6 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

12/9 ustanovení starosty obce odpovědným politikem agendy MA21 a koordinátorem agendy 

MA21 

12/10  Deklaraci místní Agendy 21 k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní 

Agendy 21  

12/11 Hodnotící zprávu realizace místní Agendy 21 za rok 2018 a plán zlepšování místní 

Agendy 21 pro rok 2020 

 

 

Byla splněno usnesení z minulých jednání – Smlouva o provádění zimní údržby s Janem 

Ligockým byla podepsána. 

 

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. 12 ze dne 25. 11. 2019 

 

 

 

Obecně závazné vyhlášky 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že vzhledem ke změně zákona o místních poplatcích je 

nutno změnit i Obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích. Návrhy těchto vyhlášek 

jsou součástí materiálů. Následovala diskuse k jednotlivým vyhláškám a poté jejich 

schvalování.  

 

OZV č. 2/2019, kterou se mění OZV č. 2/2019 o místních poplatcích – touto vyhláškou se 

ruší vyhláška, která současně řešila poplatky za psy a poplatky za využívání veřejného 

prostranství. Tyto vyhlášky pak budou schváleny každá jednotlivě. Bez připomínek.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2019, 

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místních poplatcích. 

 

 

OZV Písečná č. 3/2019 o místním poplatku ze psů – poplatek nezměněn, bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2019 

o místním poplatku ze psů. 

 

 

OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – poplatek nezměněn, 

bez připomínek. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2019 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 

 



OZV č. 5/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů – u této vyhlášky se 

nejedná o žádný poplatek ani sankci, jde o podpůrnou vyhlášku k zákonu o čipování psů.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2019 k 

trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů. 

 

 

OZV č. 6/2019 o poplatku za odpady – u této vyhlášky dochází k rozšíření osob, které jsou 

osvobozen od poplatků za odpady. Jedná se o osvobození pro děti, které se v daném 

kalendářním roce narodí. Dále je zapotřebí stanovit výši poplatku a hodnotu eko bodu. 

Materiály pro výpočet hodnoty jednoho eko bodu zpracoval Mgr. Kantor. Ten následně během 

diskuse vysvětloval jednotlivé položky tabulek, ze kterých se pro výpočet vycházelo. Výše 

poplatku a hodnota eko bodu by se měly stanovit tak, aby obec na svoz a likvidaci odpadů příliš 

nedoplácela a zároveň, aby tento systém zůstal i nadále pro lidi motivující.  Během diskuse byly 

vzneseny 3 návrhy na výši poplatku a hodnotu eko bodu. V rámci diskuse se také o těchto 

návrzích hlasovalo: 

Návrh starosty – poplatek 600,- Kč, hodnota eko bodu 6,- Kč 

PRO: 1 (Ćmiel)  PROTI: 6 (Benek, Byrtus, Kantor, Sikora, Cienciala, Byrtusová) 

 

Návrh Ing. Byrtuse – poplatek 600,-Kč, hodnota eko bodu 9,- Kč 

PRO: 1 (Byrtus) PROTI: 6 (Benek, Ćmiel, Kantor, Sikora, Cienciala, Byrtusová) 

 

Návrh Mgr. Ciencialy: poplatek 700,- Kč, hodnota eko bodu 7,- Kč 

PRO: 5 (Benek, Kantor, Sikora, Cienciala, Byrtusová) ZDRŽEL SE: 2 (Ćmiel, Byrtus) 

 

K tomuto bodu jednání také starosta uvádí, že je připravovaná veřejná zakázka společně 

s několika obcemi Jablunkovska. Předpokládaný termín platnosti nových smluv je od r. 2021. 

Starosta nyní navrhuje schválit obecně závaznou vyhlášku o poplatku za svoz odpadů dle 

odhlasované výše. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení 

obecně závazné vyhlášky č. 6.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 

 

 

Nehlsen Třinec – dodatek č. 12 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že návrh dodatku č. 12 vč. průvodního dopisu se 

zdůvodněním navýšení cen byl součástí materiálů.  Jedná se o plošné navýšení. Obec bohužel 

nemá jinou možnost než dodatek schválit, jelikož v případě výpovědi smlouvy by v Písečné 



neměl kdo vyvážet odpady. Starosta navrhuje schválit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 (Benek, Byrtusová, Kantor, Ćmiel, Sikora, Cienciala) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 12 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 č. 1 ke smlouvě s Moravskoslezským krajem – kotlíkové dotace 

Zde starosta uvádí, že tímto dodatkem se nemění podmínky spolupráce při financování výměny 

kotlů v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací. Jde o změny v textové části, jelikož 

moravskoslezský kraj získal další prostředky na kotlíkové dotace, ale z jiného zdroje 

financování. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení tohoto 

dodatku.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00768/2019/RRC o 

spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ 

s Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava. 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě s Českou spořitelnou 
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že tímto dodatkem se upravuje výše úvěru, který obec 

získala u České spořitelny. V dodatku je poplatek za změnu smluvních podmínek ve výši 10 

tisíc korun. Došlo také k úpravě splátkového kalendáře. Dodatek i splátkový kalendář byly 

součástí materiálů. Pokud bude mít obec nějaké finanční prostředky navíc, může bance zaplatit 

také mimořádnou splátku. Během projednávání tohoto bodu bylo zastupitelům přiblíženo 

rozpočtové opatření č. 7, aby jim byla objasněna aktuální finanční situace obce. Starosta 

navrhuje schválení tohoto dodatku. Pokud by chtěli zastupitelé změnit způsob a výši splácení 

úvěru, je toto možné projednat i v příštím období. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o schválení dodatku s Českou spořitelnou.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0317956449/LCD 

ze dne 25. 6. 2018 s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 

4, IČ 45244782. 



Rozpočtové opatření č. 7 

Součástí materiálů je přehled příjmů a výdajů vč. komentáře, návrh rozpočtu na rok 2020, 

rozpočtový výhled na období 2021-2022 a návrh investičních aktivit na rok 2020, které starosta 

jednotlivě přiblížil. K tomuto se vedla diskuse, aby se ujasnilo, co vše v rozpočtu na rok 2020 

bude zařazeno a které investiční akce je možné vyřadit. Vzhledem ke schválené výši poplatku 

za svoz odpadů a výši eko bodu, bylo nutné upravit v rozpočtu částku za odpady. Rozpočtový 

výhled – jde o návrh rozpočtu na období 2021-2022. Tento dokument není závazný, ale musí 

být schválený. Musí se v něm upravit výše rezervy dle skutečnosti na r. 2020. Probíhala diskuse, 

z níž vzešel návrh, aby se v rozpočtu vytvořila kolonka rezervy, která bude ke konci volebního 

období např. na nákup nového hasičského auta.  

Jelikož nebyly k tomuto bodu vzneseny žádné připomínky, navrhuje starosta jeho schválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočtové opatření č. 7.  

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočet obce Písečná na rok 2020. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na 

období 2021 – 2022. 

 

 

 

Smlouva o dílo – provádění zimní údržby chodníků – Josef Bojko 

Starosta zde uvádí, že smlouva obdrženou od p. Bojka, byla nahraná v materiálech. Ceny za 

služby provádění zimní údržby jsou na Jablunkovsku obvyklé. Posypový materiál dodá p. 

Bojko, dle jeho informací nelze použít na posyp chodníku materiál z TŽ, tuto frakci nelze 

pořídit z daru. Ve smlouvě bude upraven text, aby bylo zřejmé, že se jedná o úpravu komunikace 

pro pěší a uvede se zde také v jaké délce. Starosta navrhuje schválení této smlouvy. Nebyly 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby 

komunikací pro pěší v katastru obce Písečná s firmou Bojko Josef, IČ 14606682, se sídlem 

Písek 494. 

 

 

 

Zadávací podmínky pro vyhlášení zakázky „Sběr, přeprava, třídění odpadů“ 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů je zadávací dokumentace, návrh smlouvy 

a zápis stěžejních bodů, které se budou v rámci této veřejné zakázky nastavovat. Hlavními 

změnami bude změna intervalu svozu směsného odpadu, který se bude svážet každé 3 týdny. 

Dále dojde k výměně zvonů na separovaný odpad za upravené 1100 l kontejnery, podmínky 

HW a SW pro ISNO. K tomuto bodu Ing. Sikora vznesl návrh, aby v dokumentech došlo ke 

změně označení nálepek, které by měly mít QR kód, který je kvalitnější co se týče jeho načítání 

čtečkou.  Nyní je uvedeno, aby nálepky měly čárový kód. Starosta si tyto připomínky poznačil.  

Starosta navrhuje schválení těchto zadávacích podmínek. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zadávací dokumentaci pro zadání nadlimitní 

veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení pod názvem „Sběr, přeprava a 

odstraňování odpadu – sdružení Jablunkovsko“. 

 

 

 

SmVaK- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících a smlouva o pachtu a provozování vodního díla – prodloužení vodovodního 

řadu 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že v rámci stavby splaškové kanalizace a chodníku a 

inženýrských sítí byl prodloužen o 284 m vodovod. Obec se napojila na vodovodní řad 

v majetku SmVaK. Napojovací místo není opatřeno zařízením na odečet. Starosta se domnívá, 

že nově vybudovanou část vodovodního řadu by měla obec pronajmout společnosti SmVaK, 

jelikož se do budoucna plánuje propojení do jejich vodovodní sítě. Ke schválení je předložena 

dohoda o úpravě vzájemných vztahů provozně souvisejících kanalizací a pachtovní smlouva, 

kterou navrhnul SmVaK. Uzavření této dohody je podmínkou kolaudace vodovodního řadu. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, navrhuje starosta tyto dokumenty schválit.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků vodovodů provozně souvisejících č. 1085/DPS/FM/V/2019 se společností 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 

1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o pachtu a provozování vodního díla č. 

70632430/SONP/FM/V/2019 se společností Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., IČ 45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

 

 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností STRABAG 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že dává na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vč. 

změnového rozpočtu na výstavbu místní komunikace ke Grocholovi, který se týká víceprací a 

posunutí termínu díla. Dodatek č. 1 SOD je schválen opatřením starosty.  

Bez usnesení.  

 

 

 

Ing. Jiří Turoň – Dodatek č. 1 k daňovému poradenství 

Návrh smlouvy součástí materiálů, jedná se o navýšení ceny o 3 000,- Kč za služby daňového 

poradenství, které nám je poskytováno od počátku osamostatnění obce. Starosta 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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového 

poradenství s Ing. Jiřím  Turoněm, se sídlem Palackého 689/2, 736 01 Havířov - Město. 

 

 

 

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

Starosta uvádí, že byly podány další 2 žádosti o návratnou finanční výpomoc na financování 

pořízení tepelného čerpadla v rámci 3. kotlíkové výzvy moravskoslezského kraje. Obě smlouvy 

navrhuje schválit. Bez připomínek.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Danuši Juroszové, bytem Písečná 59 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. 3-2019-05 s p. Danuší Juroszovou, 

bytem Písečná 59. 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Anně Čmielové, bytem Písečná 128 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. 3-2019-06 s p. Annou Čmielovou, bytem 

Písečná 128. 

 

 

 

ZŠ a MŠ Písečná – zařazení do MAP II 

K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že ředitelka ZŠ a MŠ Písečná by ráda zmodernizovala 

počítačovou učebnu. Ráda by žádost o dotaci na tento projekt zařadila do MAP II, musí však 

být do MAP II zařazena. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zařazení projektu příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Písečná, s názvem „Modernizace multifunkční v ZŠ Písečná“ do 

plánu investičních akcí MAP II Jablunkov. 

 

 

 

Cenová nabídka C2pecap 

Společnost C2Pecap podala cenovou nabídku na vypracování dokumentace pro příjezdovou 

komunikaci k p. Bohdanovi Lyskovi. Nabídka součástí materiálů. 

Bez usnesení. 

 

 

 

Informace o ceně vodného a stočného od 1. 1. 2020 

Starosta dává na vědomí dokument, který stanovuje cenu vodného a stočného od 1. 1. 2020. 

tento dokument zaslal SmVaK.  

Bez usnesení.  

 

Ve 20.40 hodin jednání opustil Mgr. Bogdan Cienciala. 

 

Zápis z jednání kontrolního výboru 

K tomuto bodu jednání, že součástí materiálů byl zápis z jednání kontrolního výboru dne 

13. 11. 2019. Jednalo se o kontrolu individuálních dotací, konkrétně žádosti, smlouvy a 

vyúčtování. Návrh Ing. Byrtuse na zjednodušení formulářů. K tomuto bodu probíhala diskuse, 

ze které vyplynulo, že úřad připraví návrh na zjednodušení formulářů. Pro příští rok toto však 

nelze, jelikož zásady se všemi přílohami jsou již vyvěšeny na stránkách obce. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, navrhuje starosta vzít tento bod jednání na vědomí.  



Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí zápis z 1. zasedání kontrolního výboru obce 

Písečná konaného dne 13. 11. 2019. 

 

 

 

Domovní kanalizační přípojky 

Starosta dává na vědomí informaci k řešení domovních kanalizačních přípojek. S lidmi je nutno 

projednat žádosti u bank o souhlas s věcnými břemeny, případně zajistit souhlas s věcnými 

břemeny na ČEZ. Tyto záležitosti řeší s projektanty starosta. Výpomoc mu nabídl Ing. Byrtus, 

starosta by byl rád za výpomoc v terénu i od ostatních zastupitelů.  

Bez usnesení.   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Cienciala         ……………………………. 

 

 

  

Ing. Marie Byrtusová      ……………………………. 

 

   

 

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


