
Zápis č. 4 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 23. 1. 2019 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- Milan Sabol, kronikář 

 

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. Dodatek ke Smlouvě o dílo na zpracování PD domovních přípojek 

2. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu – revokace usnesení 

3. Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Jablunkov 

4. Diskuse 

5. 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. 

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: p. Benek 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: p. Benek a Ing. Byrtusová. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 3 z jednání zastupitelstva ze dne 17. 12. 2018 

 

K bodu 1. schválilo: 
3/1.5 Přílohu č. 1 k Dodatku č. 9 ze dne 29. 1. 2009 ke Smlouvě o dílo s firmou Nehlsen 

Třinec, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město – dodatek 

byl podepsán oběma stranami 

3/1.6 pravidla k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství 

(MESOH) 

3/1.7  Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2018, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů – do všech domácností byly distribuovány písemné informace 

k MESOH a OZV, občané se do tohoto systému hlásí 

3/1.8  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF 

s.r.o., se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora – dodatek byl podepsán 

oběma stranami 

3/1.9  Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2018 o nočním klidu – dnes na jednání 

revokace tohoto usnesení 

3/1.10  pořízení nového územního plánu obce Písečná – informace byla zaslána na MěÚ 

Jablunkov, který zahájí řízení a připraví podklady 

3/1.11  Bc. Davida Ćmiela, starostu obce, jako určeného zastupitele pro pořizování územně 

plánovací dokumentace obce Písečná 

3/1.12  Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Písečná pro rok 2019 se společností DIGIS, 

spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava – 

smlouva byla podepsána oběma stranami 

3/1.13  rozpočtové opatření č. 8 – obec hospodařila do konce roku v souladu s tímto 

rozpočtovým opatřením 

3/1.14  rozpočet obce Písečná na rok 2019 – rozpočet prozatím není rozčleněn do 

jednotlivých položek 

3/1.15  střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2020 – 2021 

3/1.16  dvouletý akční plán strategie rozvoje obce Písečná na období 2018 – 2019 

3/1.17  zřízení Komise pro strategické plánování rozvoje obce Písečná – na dnešním 

jednání bude zapotřebí stanovit první termín jednání této komise 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

3/2.1  informace o průběhu realizovaných investičních akcích – kanalizace je opět 

v omezeném rozsahu ve výstavbě, práce na rekonstrukci ZŠ jsou kvůli počasí 

pozastaveny, stavba budovy OÚ – probíhají práce na elektroinstalaci vnitřních 

prostor 

 

K bodu 3. neschválilo: 

3/3.1  návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce   

 



Ing. Byrtus vznesl připomínku ke stavební firmě Mobiko plus. Nelíbí se mu chování 

zaměstnanců, kteří si bez dovolení zaparkovali své stavební stroje na soukromých pozemcích. 

Starosta k tomuto uvedl, že bude co nejdříve kontaktovat stavbyvedoucího a sjedná nápravu. 

Další připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o schválení usnesení 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 3 ze dne 17. 12. 2018 

 

 

 

Dodatek ke Smlouvě o dílo na zpracování PD domovních přípojek  

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že je k projednání předkládán Dodatek č. 1 k SOD na 

zpracování PD domovních přípojek s navýšením ceny o 600,- Kč na 1 přípojku. Argument pro 

navýšení ceny je uveden v podrobném programu jednání. Starosta zastupitelům připomenul 

celý vývoj situace, zdůvodnil výběr firmy MEDIUM projekt v.o.s. a následné schválení 

smlouvy o dílo s touto firmou. Bohužel smlouva na zpracování PD domovních přípojek, která 

byla zastupitelstvem obce schválena, do dnešního dne není podepsána oběma stranami, 

projektové práce však probíhaly. I když smlouva není podepsána, je dle starosty platná, jelikož 

nedošlo k revokaci usnesení, které by tuto smlouvu ze strany obce rušilo. Starosta doporučuje 

schválení tohoto dodatku. Odmítnutí navýšení ceny by znamenalo přerušení prací. Zpoždění 

spojené s případným výběrem nového zhotovitele PD domovních přípojek by znamenalo 

výrazné ohrožení procesu připojování rodinných domů na kanalizaci. Pro získání dotace je obec 

vázána splněním podmínky napojení 630 obyvatel do 30. 10. 2020. Nesplnění této podmínky 

by mohlo znamenat sankci ze strany poskytovatele dotace. K tomuto bodu jednání probíhala 

diskuse. Starosta v ní uvádí, že se mu postup firmy MEDIUM projekt nelíbí, avšak dle jeho 

názoru není čas na nová jednání nebo výběr nové firmy pro zhotovení PD.  

Ing. Byrtus nesouhlasí s podpisem navrhovaného dodatku. Navrhuje, aby byla nejprve doložena 

podepsaná původní smlouva a o dodatku bylo poté jednáno nebo aby bylo zahájeno nové 

výběrové řízení. Postup vedení obce označil za chybný.  

Mgr. Cienciala navrhoval, aby v Dodatku č. 1 byly zahrnuty sankce ve vazbě na termín 

dokončení díla a požadované navýšení ceny. Dále vyjádřil pochybnosti o platnosti původní 

smlouvy. Starosta k tomu uvedl, že opakovaně firmu vyzýval k podpisu, aby smlouva byla 

uzavřena dle původní cenové nabídky. Dále uvedl, že spolupráci neukončil, protože firma dále 

v terénu vykonávala inženýrskou činnost a získávala podklady od jednotlivých vlastníků 

nemovitostí k projekci PD domovních přípojek. V současné době firma MEDIUM projekt 

uvádí, že má podklady od cca 80% nemovitostí. Podotknul, že výběr nového projektanta by 

proces povolování zdržel o 3 až 4 měsíce. 

Ing. Sikora vznesl dotaz, zda opravu bude podepsána a dodána i původní smlouva předcházející 

tomuto dodatku. Starosta k tomuto uvádí, že protistrana písemně oznámila, že pokud dojde ke 

schválení Dodatku č. 1, dojde k podpisu původní smlouvy. V případě, že bude dnes dodatek 

schválen, určí lhůtu pro podpis a dodání původní smlouvy. Pokud k tomuto nedojde, může 

svolat mimořádné jednání zastupitelstva obce, kde bude jednáno o dalším postupu. Nyní 

navrhuje schválení tohoto dodatku.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Splašková kanalizace 

Písečná – I. etapa“ PD pro vydání územních souhlasů – domovní kanalizační přípojky 

s firmou MEDIUM projekt v.o.s., se sídlem Pernerova 168, 531 54 Pardubice. 



Výsledek hlasování 

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

PROTI:  2 (Cienciala, Byrtus) 

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

Objednávka na zpracování prodloužení kanalizačních stok 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů byla objednávka na zpracování PD 

prodloužení stoky P1 – 7 (od čp. 20 k čp. 224) a změna trasy v úseku od čp. 77 směrem k čp. 

12 a 86. V rámci úspor došlo ke zkrácení jiných stok v 1. etapě, takže by nemělo dojít 

k navýšení stavebních nákladů na tuto změnu. Musí být však vyřízena změna územního 

povolení a změnovými listy musíme získat souhlas od poskytovatele dotace. Cena pro sloučené 

územní a stavební řízení je 99 000,- Kč vč. DPH. Nebyly vzneseny žádné dotazy, starosta 

navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí.  

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí objednávku na zpracování projektové 

dokumentace prodloužení a přeložku trasy P 1-7. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0  

ZDRŽELO SE:  0 

 

 

 

OZV o nočním klidu - revokace usnesení 
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na minulém jednání byla schválena obecně závazná 

vyhláška č. 2/2018 o nočním klidu. Po zaslání ke kontrole na odbor dozoru Ministerstva vnitra 

nám bylo oznámeno, že vyhlášku je potřeba upravit, jelikož má nedostatečně specifikované 

akce a dobu jejich trvání. Součástí materiálů byla vyhláška, která byla schválena v prosinci, a 

také návrh nové vyhlášky. Jelikož se nyní nepořádají žádné akce, které podléhají této vyhlášce, 

je dostatek času na schválení nového znění. Tomáš Benek během projednávání tohoto bodu 

uvedl, že hasiči uvažují o přesunu části hasičské soutěže v měsíci květnu již na pátek a bylo by 

tak vhodné tento termín upravit i ve vyhlášce. Vyhláška tedy bude upravena, zaslána opět ke 

kontrole na MV a schválena na dalším jednání ZO. Starosta tedy navrhuje schválení revokace 

usnesení č. 3/1.9, nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo revokaci usnesení č. 3/1.9 ze dne 17. 12. 2018 

o schválení Obecně závazné vyhlášky obce Písečná č. 2/2018 o nočním klidu. 

 

 

 

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Jablunkov 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o materiál, který byl zpracovaný společně 

s dalšími 12 obcemi. Klade si za cíl rozvíjet sociální služby v regionu. Písečná se zde objevuje 



celkem ve 4 opatřeních. Starosta by chtěl udělat nejprve průzkum mezi seniory a zdravotně 

postiženými ohledně své budoucnosti a zajištění sociálních služeb. Na základě tohoto 

průzkumu se dále domlouvat s okolními obcemi na realizaci navržených opatření. Aby tyto 

služby mohly být v budoucnu financovány z dotací, musí být komunitní plán sociálních služeb 

schválen. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy, navrhuje starosta schválení tohoto 

bodu. Přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících 

aktivit pro ORP Jablunkov na léta 2019 – 2023.  

 

 

 

Vlajka pro Tibet 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se jedná o symbolickou akci na podporu demokracie 

a práva na svobodu. K podpoře této akcese se obec Písečná připojila již v minulosti. Vlajka je 

vždy bezplatně zapůjčena od spolku Lungta, vyvěšena bude na budově ZŠ nebo KD. Termín 

vyvěšení vlajky je 10. 3. Navrhuje i letos schválit zapojení se do této akce. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro 

Tibet“ 

 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 

 

 

 

Informace o provozu ZŠ a MŠ 

K tomuto starosta uvádí, že v rámci projektu rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Písečná, bude 

ukončena výuka pro děti ZŠ a MŠ v prostorách školy koncem května. Během měsíce června 

budou pro děti z mateřské školky zajištěny náhradní prostory ve školní družině základní školy 

v Jablunkově včetně stravování, úklidu prostor atd. Peněžité plnění za tuto službu není 

požadováno, jablunkovská škola na oplátku zdarma využije areál výletiště nebo prostory KD. 

Základní škola v Písečné bude v provozu 2 týdny v červnu, kdy k výuce budou využívány 

prostory výletiště i KD. Po zbytek měsíce června budou mít žáci ředitelské a ministerské volno. 

Během tohoto volna však bude v provozu školní klub, který bude přizpůsoben požadavkům 

rodičů. Na začátku července také bude probíhat příměstský tábor tohoto klubu, přesný termín 

však ještě není znám, čeká se na vyjádření ředitelky Mgr. Byrtusové.  

Informativní bod, bez usnesení.  

 

 

 

Strategická komise 

K tomuto starosta uvedl, že na minulém jednání bylo schváleno zřízení Komise pro strategické 



plánování rozvoje obce Písečná, jejímiž členy je většina zastupitelů obce. Starosta by rád na 

dnešním jednání ustanovil termín setkání této komise. Během diskuse byl dohodnut termín dne 

5. 2. 2019 od 17.00 hodin v objektu Výletiště. Pozvánka bude zaslána všem členům na počátku 

příštího týdne.  

Informativní bod, bez usnesení.  

 

 

 

 

Na závěr jednání Ing. Byrtus uvedl, že by bylo vhodné aktualizovat jednací řád zastupitelstva 

obce. Starosta k tomuto uvedl, že souhlasí a připraví jej na další jednání ZO. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Marie Byrtusová   ……………………………. 

 

   

 

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


