Zápis č. 5
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 25. 2. 2019
Účast:
- přítomno 7 členů zastupitelstva obce
- veřejnost - Milan Sabol, Monika Byrtusová, Zdeněk Buček, Miroslava Placzková
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. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce Písečná
2. Žádosti o finanční dar
3. Kotlíkové dotace – Moravskoslezský kraj – poskytování příspěvků a zapojení obce do
3. výzvy
4. Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná – návrhy na změny v projektu
5. Splašková kanalizace Písečná – zahájení koncesního řízení na provozování kanalizace,
schválení smlouvy s administrátorem
6. Jmenování členů Komise pro strategické plánování, schválení jednacího řádu
7. Rekonstrukce Hasičské zbrojnice – schválení zadání pro zpracování PD
8. Jednací řád zastupitelstva obce Písečná
9. Rozpočtové opatření č. 1
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, p. Benek 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, p. Benek
a Ing. Byrtusová.

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

Plnění usnesení č. 4 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 23. 1. 2019
K bodu 1. schválilo:
4/1.5
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 – původní smlouva
včetně tohoto dodatku byly podepsány oběma stranami, v tuto chvíli má již starosta
k dispozici harmonogram provádění prací a zpětnou vazbu co se týče provádění
prací v terénu
4/1.6
revokaci usnesení č. 3/1.9 ze dne 17. 12. 2018 o schválení Obecně závazné vyhlášky
obce Písečná č. 2/2018 o nočním klidu – dnes na jednání je předložena upravená
OZV ke schválení
4/1.7
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro ORP Jablunkov na léta
2019 – 2023 – informace budou podány dnes na jednání v různých, 15. 3. 2019
proběhne k tomuto bodu jednání starostů
4/1.8
zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ - k vyvěšení zapůjčené
vlajky dojde 10. 3. 2019
K bodu 2. vzalo na vědomí:
4/2.1
Objednávku na zpracování projektové dokumentace prodloužení a přeložku trasy
P 1-7 – starosta má od projektanta příslib, že dne 10. 3. 2019 budou k dispozici
situační výkresy, aby bylo možno začít projednávat smlouvy s vlastníky dotčených
pozemků v Písečné
Ing. Byrtus se dotázal, zda občané obdrží projekt k domovní přípojce. Starosta odpověděl, že
občané dostanou 1 pare dokumentace společně s územním souhlasem z Městského úřadu
Jablunkov.
Bez dalších dotazů.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 4 ze dne 23. 1. 2019

Žádosti o individuální dotace a finanční dary
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že pro porovnání byla v materiálech tabulka
s poskytnutými finančními příspěvky za rok 2018 a požadavky na rok 2019. Součástí materiálů
byly také všechny žádosti a návrhy na smlouvy o poskytnutí dotace a finančních darů. Dle Mgr.
Kantora by bylo vhodné stanovit celkovou částku, kterou chce zastupitelstvo uvolnit na tyto
příspěvky a navrhuje celkem 80 tisíc. S tímto návrhem souhlasí i Mgr. Cienciala. Ing. Starosta
navrhuje celkovou částku neuvádět, ale přistoupit ke schvalování jednotlivých žádostí. Dle
dohody s ostatními zastupiteli bylo přistoupeno k návrhu starosty. Projednávaly se jednotlivé
žádosti o poskytnutí dotace nebo finančního daru.
Miroslav Ćmiel – Klub důchodců Písečná
Žádají o dotaci na činnost. Peníze používají na financování zájezdů. Starosta navrhuje schválit
požadovanou částku 20 000,- Kč. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

SDH Písečná – žádost č. 1
Žádají o dotaci ve výši 8 tisíc korun na soutěž Železný hasič a Soutěž v požárním sportu.
Budou nakoupeny poháry a ceny do soutěží. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek.
Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

SDH Písečná žádost č. 2
Žádají o dotaci ve výši 18 tisíc korun na zakoupení odlehčeného zásahového obleku, který je
používám při soutěžích TFA. Ing. Sikora během jednání dodal, že oblek je určen hlavně pro
Jaroslava Hanzela, který obec v těchto soutěžích reprezentuje a to nejen v regionálních

soutěžích. Dále dodal, že koncová cena za oblek je o 1 500,- Kč nižší než předpokládali, tudíž
navrhuje snížení dotace na částku 16 500,- Kč. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek.
Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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

SDH Písečná – žádost č. 3
Žádají o dotaci ve výši 25 tisíc korun na víkendové soustředění mladých hasičů. Starosta
v rozpočtu tohoto soustředění postrádá spolu účast rodičů, tudíž by dotaci snížil o 5 tisíc.
K tomu se vyjádřil Zdeněk Buček, člen SDH, který přiblížil financování soustředění a uvedl,
že rodiče určitě budou dětem přispívat, zatím ještě ale neví požadovanou částku. Ing. Sikora
dodává, že ve spoluúčasti rodičů a ve snížení poskytnuté částky nevidí problém. Starosta
dodává, že na takovéto aktivity lze žádat o dotaci z krajských dotačních titulů, navrhuje
v příštím roce tyto krajské dotační tituly využít. Ing. Byrtus navrhuje podpořit hasiče v plné
výši. Starosta navrhuje snížit částku na 20 tisíc. Přistoupilo se k hlasování jednotlivých návrhů.
Výsledek hlasování
PRO:
3 (Byrtus, Benek, Cienciala)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
4 (Sikora, Byrtusová, Kantor, Ćmiel)
Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo 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.

Výsledek hlasování
PRO:
4 (Sikora, Byrtusová, Kantor, Ćmiel)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
3 (Byrtus, Benek, Cienciala)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

SRPŠ
Žádají o dotaci ve výši 20 tisíc na sportovní odpoledne při radovánkách. Na jednání byla
přítomna p. Placzková, předsedkyně SRPŠ, která uvedla, že by tuto akci ráda udělala
atraktivnější, aby přilákala větší množství dětí s rodiči. Ing. Byrtus dodává, že dle jeho názoru
se jedná o podporu největší akce pro děti a částka by měla být poskytnuta. Veškeré finance,
které se vydělají na akcích se dětem vrací zpět formou různých příspěvku a výlety, školní
pomůcky. Starosta uvádí, že pokud by SRPŠ požádalo o dotaci na novou akci, přikláněl by se
k její podpoření. Požadovanou částku 20 tisíc na konání radovánek však nepodpoří. Bez dalších
připomínek. Přistoupilo se k hlasování o schválení dotace v požadované výši.
Výsledek hlasování
PRO:
5 (Sikora, Cienciala, Benek, Byrtusová, Byrtus)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
2 (Kantor, Ćmiel)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné - žádost č. 1
Starosta uvádí, že místí spolek zažádal o dotaci ve výši 10 000,- Kč na akci, která by pokrývala
výdaje na atrakce pro děti na akci Olympiáda spolků a kácení máje. Tato dotace by však byla
schválena s výhradou, jelikož současně byla podána žádost o dotaci na stejnou akci a to na
krajský úřad Moravskoslezského kraje. Pokud by byla krajská dotace schválena, nebudou
finanční prostředky od obce využity. Starosta navrhuje schválit tuto částku. 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 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.

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné - žádost č. 2
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o další žádost spolku, tentokrát na akci
Olympiáda v deskových hrách ve výši 1 000,- Kč. Poskytnutí této žádosti by starosta schválil
taktéž s výhradou, neboť byla na krajský úřad v Ostravě zaslána žádost o dotaci na stejnou akci.
Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení dotace.

Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Žádost o finanční dar – Svaz tělesně postižených, MO Jablunkov
K tomuto starosta uvádí, že v této žádosti není uvedena výše požadovaného finančního daru,
tradičně však obec poskytuje svazu tělesně postižených 1000,- Kč. Navrhuje schválit finanční
dar opět ve stejné výši. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu
starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná 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

Žádost o dotaci – Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v žádosti o dotaci je uvedená požadovaná částka ve
výši 30 000,- Kč. Jedná se o poskytování sociálních služeb pro seniory. Dle žádosti o dotaci se
celkové náklady pohybují ve výši 32 775 000,- Kč. Zákon o sociálních službách od
poskytovatelů vyžaduje 10% spoluúčast od klientů a žádají o příspěvky okolní obce, které zde
mají umístěny své občany. Dle našich informací jsou zde aktuálně umístěny 2 osoby z Písečné.
Navrhuje schválit dotaci ve výši 20 000,- Kč, kdy stejná částka byla schválena i v roce 2018.
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 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.

Žádost o finanční dar – Myslivecký spolek potůčky - Písek
Zde starosta uvádí, že myslivci požádali o dar ve výši 3 000,- Kč na zakoupení krmiva
k dokrmování zvěře v období zimního strádání. Navrhuje schválit. Jiný návrh nebyl podán,
přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Žádost o dotaci – Myslivecký spolek Stožek - les
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že tento spolek také žádá o příspěvek na dokrmování
zvěře v zimním období. Žádají o dotaci ve výši 1 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit tuto
dotaci. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení dotace
v požadované výši.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Český svaz včelařů – žádost o finanční dar
K tomuto bodu starosta uvedl, že tento spolek je podporován z rozpočtu obce každoročně
částkou 1000,- Kč formou daru. Navrhuje schválit dar i v letošním roce. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení poskytnutí finančního daru.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka- žádost o dotaci
Starosta uvedl, že se tento ústav požaduje dotaci ve výši 20 000,- Kč. Tuto částku požadovali i
v roce 2018, dotace však byla schválena ve výši 10 000,- Kč. V tomto ústavu jsou dlouhodobě
umístěni 2 chovanci z Písečné. Navrhuje i v letošním roce schválit dotaci ve stejné výši. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Záchranná stanice Poodří Bartošovice – žádost o finanční dar
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že v roce 2018 jim byl poprvé poskytnut dar ve výši
500,- Kč a navrhuje tuto částku schválit i v letošním roce. Nebyly vzneseny připomínky,
přistoupilo se k hlasování o schválení daru.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Centrum sociální pomoci Třinec – žádost o finanční příspěvek
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že tato organizace požaduje příspěvek od obce poprvé.
V současné chvíli je jeden klient z Písečné ubytován v domu na půli cesty. Požadují příspěvek
ve výši 5 400,- Kč. Starosta navrhuje schválit 3 000,- Kč formou daru. Nebyly vzneseny jiné
návrhy, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Obec Mosty u Jablunkova – žádost o finanční dar
K tomuto bodu starosta uvádí, že obec Mosty u Jablunkova v letošním roce požádají lyžařské
závody Beskydská lyže a tuto akci žádají poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč. Starosta navrhuje
schválit tuto žádost. Mgr. Cienciala uvádí, že dle jeho názoru se jedná o akci, která by měla být
financována ze sponzorských darů a nikoli z příspěvků od obcí. Žádné další připomínky nebyly
vzneseny, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6 (Ćmiel, Kantor, Byrtus, Byrtusová, Benek, Sikora)
0
1 (Cienciala)

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Kotlíkové dotace – Moravskoslezský kraj – poskytování příspěvků a zapojení do 3. výzvy
K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů je návrh smlouvy o dotaci
s Moravskoslezským kraje, jehož součástí je i seznam žadatelů zapojených do 2. výzvy
kotlíkových dotací. Obec se kraji zavázala poskytnout dotaci ve výši 10 000,- Kč na každého
žadatele, který instaloval nový kotel dle podmínek kraje. Starosta navrhuje schválit tuto
smlouvu.
Další částí tohoto bodu je návrh na zapojení obce do 3. vlny kotlíkových dotací, součástí
materiálů je Smlouva o spolupráci. V souvislosti s tímto starosta navrhuje, aby obec opět
schválila podporu ve výši 10 000,- Kč na každé instalované zařízení. Dále starosta předložil
návrh, aby se obec zapojila a předložila žádost o podporu ve výzvě č. 1/2019 vyhlášenou
Státním fondem životního prostředí. Na základě zapojení se do této výzvy může obec obdržet
prostředky pro bezúročné půjčky pro občany v maximální výši až 200 tisíc Kč, na období 10
let určené k předfinancování výměny kotle. Vrácené prostředky z této půjčky obec nevrací a
může je použít na spolufinancování projektu výstavby budovy obecního úřadu. Starosta dále
zastupitelům přiblížil podmínky bezúročných půjček a navrhuje schválit předložení žádosti o
dotaci na SFŽP na bezúročné půjčky. Probíhala diskuse, během které se Ing. Byrtus dotazoval,
zda je obec schopna administrativně zvládnout vyřizování žádostí o dotace a kotlíkové půjčky.
Starosta k tomuto uvedl, že dle jeho názoru žadatelů o vyřízení kotlíkové dotace nebude mnoho
a tudíž bude možno vše administrativně zvládnout. Co se týče bezúročných půjček, obec má
možnost získat dotaci na zajištění administrativy. Jelikož nebyly vzneseny žádné další dotazy
ani připomínky, navrhuje starosta schválit předložení žádosti na SFŽP i obě předložené
smlouvy. Přistoupilo se k hlasování.

Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že jsou předloženy požadavky školy na doplnění a změny
v projektu.
1. Změna ve využití místností – zaměněn bude sklad s denní místností
2. Příprava elektroinstalace a instalace pracovní plošiny pro přepravu potravin ze suterénu
3. Úprava vstupu do suterénu z ulice u obchodu – tento bod bude muset být vyřešen
dodatečně mimo projekt
Starosta navrhuje vzít tuto informaci na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky,
přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí požadavky školy na změny v projektu
„Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“.

Splašková kanalizace – zahájení koncesního řízení na provozování kanalizací, schválení
smlouvy s administrátorem
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že k projednání jsou předloženy 2 cenové nabídky na
organizaci koncesního řízení na budoucího provozovatele splaškové kanalizace v obci.
E- mailová komunikace se zástupci společností jsou součástí materiálů. Nabídky podala
společnost HRAT a společnost J2V services, která podala nižší cenovou nabídku, má dobré
reference a zkušenosti v regionu a v oblasti administrace vodohospodářských projektů. Úlohou
vítězné firmy bude najít provozovatele kanalizace v souladu s podmínkami operačního
programu životního prostředí, kdy podmínky jsou striktně nastavené. Schválením koncesního
řízení se obec zavazuje k plnění smlouvy ve výši 83 tisíc Kč za vyhotovení zadávacích
podmínek a poté zůstává na obci, zda vyhlásí výběrové řízení na provozovatele kanalizace.
Následovala rozsáhlá diskuse k možnosti provozování kanalizace v obci a k modelům
provozování kanalizací v okolních obcích. Během ní starosta uvedl, že na další jednání
zastupitelstva přizve Ing. Glogara, zástupce firmy J2V Service, aby zastupitelům přiblížil
veškeré podmínky provozování kanalizace. Starosta navrhuje schválení koncesního řízení se
společností J2V Services. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o
návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Jmenování komise pro Strategický rozvoj obce
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že je předložen návrh jednacího řádu Komise pro
plánování strategického rozvoje obce Písečná. Co se týče složení této komise, za PZKO Písečná
byl navržen pan Jan Ligocki. Ten však uvedl, že on sám nechce být členem a dle jeho názoru je
postačující, když má PZKO zastoupení v osobě Ing. Sikory nebo Ing. Byrtuse. Dne 5. 2. 2019
proběhlo jednání této komise. Přítomným byla objasněna role komise, byly představeny
současné priority zahrnuté ve strategickém plánu rozvoje obce a byly diskutovány některé
problémy z pohledu členů komise. Součástí materiálů je zápis z tohoto neoficiálního jednání.
Nikdo ze zúčastněných nevznesl námitku proti svému členství, proto dnes starosta chce schválit
jmenování těchto členů, jimiž jsou: 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. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se tedy ke
schválení jmenování členů komise.

Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že je předložen návrh na projednání rozsahu zadání pro
zpracování PD rekonstrukce hasičské zbrojnice. Výstupem by mělo být zadání zpracování
projektové dokumentace pro ohlášení stavebních úprav ve smyslu § 105 odst. 8 stavebního
zákona v podrobnostech pro prováděcí projekt a zadání veřejné zakázky rekonstrukce. S hasiči
byl konzultován návrh rekonstrukce hasičské zbrojnice. Výsledkem dohody je:
 Zesílení krovu
 Centrální vytápění budovy, elektrokotel, rozvody, otopná tělesa
 Hydroizolace základového zdiva a opatření proti vzlínání
 Výměna garážových vrat a vstupních dveří do garáže
 Rekonstrukce podlahy garáží, tepelně izolovaná podlaha
 Zateplení fasády budovy
 Výměna střešní krytina
 Výměna části oken budovy – větrací ona ve věži
 Sprcha a sociální zařízení v 1. NP pod schodištěm, kdy není nutná změna dispozice
 Manipulační zpevněná plocha10x10 m, zámková dlažba
 Kanalizační přípojka
V letošním roce by byla zhotovena projektová dokumentace pro případnou rekonstrukci, aby
mohlo být v roce 2020 případně požádáno o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Starosta
návrhu schválení rozsahu zadání pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozsah zadání pro zpracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce Hasičské zbrojnice“.

Jednací řád zastupitelstva
K tomuto starosta uvádí, že součástí materiálů je prozatím metodika na tvorbu jednacího řádu
obce a vzorový jednací řád. Finální úprava zatím není hotová. Mgr. Cienciala navrhuje pouze
upravit stávající jednací řád a netvořit nový dle metodik.
Tento bod jednání je bez usnesení.

Rozpočtové opatření č. 1
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů je přehled příjmů a výdajů obce.
Dochází dnes ve změně u výdajů. Kdy původní navrhovaná částka 170 000,- Kč poskytování
individuálních dotací byla nahrazena částkou 141 000,- Kč. Dále se tento bod týká převedení
pravomocí starosty obce k provádění rozpočtových opatření v objemu 100 tisíc korun na oddíl
paragraf v příjmech a výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření. Tyto pravomoci jsou
převáděny z toho důvody, kdy je potřeba schválit neočekávané příjmy nebo výdaje a není
prostor pro svolání zastupitelstva, které by toto schválilo. Jelikož nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Požadavek na odkup pozemků
Materiály k tomuto bodu jednání připravil Mgr. Kantor. Ten uvádí, že se jedná o záměr obce
převést pozemky pod místní komunikací do vlastnictví obce. Jde o komunikaci mezi obchodem
a školou směrem k Závrší a dále o komunikaci od výletiště směrem na Lazy. Seznam pozemků
vč. jejich majitelů a mapy jsou součástí materiálů. Dále dodává, že na dnešním jednání je
potřeba schválit záměr, aby bylo možno pokračovat v přípravě darovacích smluv. Podíl
manželů Pinkasových v místní komunikaci od Výletiště nelze darovat obci, jelikož jejich podíl
je zastaven bankovním úvěrem. Místostarosta navrhuje schválení záměru převedení pozemků
pod místními komunikacemi do vlastnictví obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky,
přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.

Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.

Žádost o odkoupení pozemku – Jakub Janiczek
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o odkup pozemku na p. č. 443/11, na kterém
jsou postaveny garáže. Z hlediska územního plánu obce se nejedená o pozemky určené
k zástavbě, ale o ostatní lochu a ostatní komunikace. Mgr. Kantor navrhuje směnit část pozemku
za pozemky zasahující do komunikace a zbylou část odprodat za cenu 50,- Kč/ m2. Obec nejprve
musí schválit záměr prodeje, který musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce. Poté je
možno prodej na dalším jednání schválit. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky,
přistoupilo se ke schválení záměru prodeje pozemku.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 443/11
v k. ú. Písečná u Jablunkova.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že je ke schválení předložena OZV č 1/2019 o nočním
klidu. Tato vyhláška je upravena dle pokynu odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR, kdy došlo
k úpravám v textu v článku II. Změna se týká znění jednotlivých bodů, kdy muselo dojít k jejich
přeformulování. Jinak je OZV nezměněna. Starosta navrhuje schválení toto vyhlášky. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2019
o nočním klidu.

Informace o dotačním titulu na dotaci z krajského úřadu
K tomuto informativnímu dobu starosta uvádí, že bude vyhlášen dotační titul na podporu
projektových dokumentací na krajském úřade. Minimální žádost o dotaci je 100 tisíc korun,
maximálně však 500 tisíc korun. Starosta má v záměru zaslat zde žádost o dotaci na prodloužení
chodníku a vodovodního řádu na konečnou. Dle cenové nabídky od Ing. Pavla Ćmiela
v hodnotě 100 tisíc korun by obec byla na minimální požadované částce žádosti o dotaci.
Tento bod je pouze informativní.

TAXI senior
Starosta uvádí, že tato služba byla zavedena v obci v r. 2018. Za celý tento roky obec vynaložila
6 060,- Kč za tuto službu. Občané Písečné požádali o rozšíření služby, kdy by rádi jezdili do
Návsí i na vlakové nádraží a autobusové nádraží. Dle paní Dubanové, majitelky taxislužby, by
tato služba však byla dražší, a to 40,- Kč občan a 40,- Kč doplácí obec. Diskuse. Starosta chce
občanům vyjít vstříc, proto bude připraven dodatek ke smlouvě, kde bude toto zahrnuto.
Bez usnesení, jedná se o informativní bod.

V závěru jednání starosta uvedl informace k probíhajícím stavbám. Stavba kanalizace probíhá
v souladu s harmonogramem. Stavba budovy obecního úřadu – probíhá vnitřní elektroinstalace,
je hotová střecha a položená střešní krytina. Nyní je zapotřebí ujasnění kanalizační přípojky.
Rekonstrukce ZŠ – vzhledem k nevhodným povětrnostním podmínkám se celý leden
nepracovalo.

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radek Byrtus

…………………………….

Ing. Sikora Władyslaw

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

