
Zápis č. 6 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 8. 4. 2019 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

hosté – Ing. Jaroslav Glogar, Milan Sabol, Tomáš Machálek 

 

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. Splašková kanalizace  - provozní model, koncesní řízení 

2. Jednací řád Zastupitelstva obce Písečná 

3. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. 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. Byrtus 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, Ing. 

Byrtus, 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. 5 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 25. 2. 2019 

 

K bodu 1. schválilo: 
5/1.5 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 – smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky 

byly vyplaceny v hotovosti na pokladně úřadu 

5/1.6  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 – smlouva byla podepsána oběma stranami, 

finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.7 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  - 

smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet 

žadatele 

5/1.8 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 - smlouva byla podepsána oběma stranami, 

finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.9 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  - 

smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly vyplaceny 

v hotovosti na pokladně úřadu 

5/1.10 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. - smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly zaslány na 

účet žadatele 

5/1.11 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. - smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční 

prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.12 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  smlouva byla 

podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.13 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 - smlouva byla podepsána oběma 

stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.14 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 - smlouva byla podepsána oběma stranami, 

finanční prostředky byly vyplaceny v hotovosti na pokladně úřadu 

5/1.15 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 - smlouva byla podepsána 

oběma stranami, finanční prostředky byly vyplaceny v hotovosti na pokladně úřadu 

5/1.16 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 - smlouva byla 

podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.17 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. - smlouva byla podepsána 

oběma stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.18 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 - smlouva byla podepsána oběma 

stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

5/1.19 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 - smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly 

zaslány na účet žadatele 

5/1.20 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 - smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly 

zaslány na účet žadatele 

5/1.21 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 – 

finanční prostředky nebyly doposud zaslány, nebyla vrácena podepsaná smlouva  

5/1.22 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 – smlouva byla zasána k podpisu 

5/1.23 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 – žádost byla předložena na 

SFŽP 

5/1.24 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 – 

smlouva byla podepsána oběma stranami 

5/1.25 Jednací řád Komise pro plánování strategického rozvoje obce Písečná  

5/1.26 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 – členové komise obdrželi zápis z jednání v elektronické podobě 

5/1.27 rozsah zadání pro zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce Hasičské 

zbrojnice“ – bylo osloveno 6 společností, pouze 1 podala cenovou nabídku 

5/1.28 rozpočtové opatření č. 1 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

5/1.29 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 – tento bod zůstává v řešení 

5/1.30 záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 443/11 v k.ú. Písečná u Jablunkova – 

záměr byl vyvěšen na úřední desce a dále tento bod zůstává v řešení 

5/1.31 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 – nebylo nutné 

využít tuto pravomoc 

5/1.32 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2019 o nočním klidu – vyhláška byla 

vyvěšena na úřední desce obce 

 

K bodu 2. neschválilo: 

5/2.1  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 – SDH Písečná bylo zasláno 

Písemné sdělení 

 



K bodu 3. vzalo na vědomí: 

5/3.1  požadavky školy na změny v projektu „Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ Písečná“ 

– dnes v různých podrobnější informace 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 5 ze dne 25. 2. 2019 

 

 

 

Splašková kanalizace – provozní model, koncesní řízení 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že na dnešním jednání je přítomen Ing. Jaroslav Glogar, 

zástupce společnosti J2V services. Tato společnost zpracovala odborné posouzení a doporučení 

k budoucímu provoznímu modelu splaškové kanalizace. S ohledem na nutnost vyjasnit budoucí 

provozní model, nebyl koncesní řízení doposud zahájeno. Probíhala velmi rozsáhlá diskuse, 

během níž Ing. Glogar odpovídal zastupitelům na jednotlivé dotazy. Vzhledem k závěrům 

odborného posouzení, které jsou v souladu s dřívějším rozhodnutím zastupitelstva obce, 

navrhuje starosta vzít tento bod jednání na vědomí. Obec tak bude provozovat oddílný model 

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

starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí závěry a doporučení odborného posudku na 

budoucí provozní model kanalizace zpracovaného firmou J2V services s.r.o. ze dne 5. 4. 

2019. 

 

 

 

Jednací řád zastupitelstva obce 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že návrh nového jednacího řádu byl součástí materiálů 

k dnešnímu jednání. Ing. Sikora zaslal připomínku, kdy navrhuje doplnit, aby starosta obce před 

jednáním zastupitelstva seznámil přítomné s nesplněnými body z minulých jednání 

zastupitelstev. Bod jednání by zůstával v plnění a vyřazen by byl až po jeho splnění. Starosta 

dále uvedl, že návrh tohoto jednacího řádu připravil místostarosta, který vycházel ze vzoru 

Jednacího řádu Svazu měst a obcí ČR. Z tohoto jednacího řádu je vypuštěna struktura znění 

usnesení, bude záležet na zastupitelstvu, jaké znění usnesení uznají v daném bodě za vhodné. 

Starosta navrhuje schválit tento jednací řád dnes, s tím, že připomínka Ing. Sikory bude do 

tohoto zapracována a upravený Jednací řád zastupitelstva obce bude nahrát do dnešních 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Písečná s účinností 

ode dne schválení. 

 

 

 

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci HZ 

Zde starosta uvádí, že pro předložení cenové nabídky na zhotovené projektové dokumentace 

rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Písečná oslovil celkem 6 firem, cenovou nabídku však 

zaslal pouze Ing. Šňupárek. Ke schválení je předložena Smlouva o dílo, na základě jeho cenové 

nabídky ve výši 174 240,- Kč vč. DPH + 550,- Kč bez DPH za hodinu autorského dozoru. Jedná 

se o zpracování prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro stavební povolení. 

Pobíhala diskuse, během níž starosta uvádí, že vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna 

cenová nabídka, může oslovit všechny již obeslané firmy znovu, pokud toto bude zastupitelstvo 

požadovat. Ing. Byrtus navrhuje oslovit firmy znovu, ke schválení smlouvy by pak mohlo dojít 

na příštím jednání zastupitelstva. Starosta k tomuto dodává, že v tomto případě by muselo dojít 

k prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace. Starosta navrhuje přejít ke 

schválení pořadí nabídek a smlouvy o dílo Ing. Šňupárkem. Pokud dnes nebude smlouva 

schválena, vyhlásí starosta zakázku znovu. 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 na zpracování projektové 

dokumentace stavby Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Písečná: 1. Ing. Štěpán 

Šňupárek, IČ: 72978325, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava 1 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  4 (Benek, Byrtusová, Kantor, Ćmiel) 

PROTI:  2 (Cienciala, Sikora) 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Písečná“ s Ing. Štěpánem 

Šňupárkem, IČ: 72978325, se sídlem 30. dubna 14, 702 00 Ostrava 1 

 

 

 

Kupní a darovací smlouva s Magdalenou Ključikovou 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o pozemky v lokalitě vyšní konec. Konkrétně 

jde o pozemky p. č. 885 a p. č. 1078/2, které byly dlouhodobým sporem týkajícího se využití 

jako příjezdové komunikace k RD čp. 27. V minulosti bylo Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje zamítnuto řízení o určení, zda se jedná o místní komunikaci. Majitelé 

pozemku nechali odstranit živičný povrch. Nyní při stavbě kanalizace se objevují další 

problémy s majiteli tohoto pozemku. Starosta je tedy vyzval, zda by souhlasili s prodejem 

pozemku. K souhlasu došlo, ovšem za určitých podmínek, které starosta zastupitelům přiblížil 

během diskuse. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje starosta schválit kupní a 

darovací smlouvu s p. Ključikovou. Přistoupilo s k hlasování o návrhu starosty.   



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Kupní a darovací smlouvu mezi obcí Písečná a p. 

Magdalenou Ključikovou, bytem Budovatelská 187, Záblatí, 735 52 Bohumín. 

 

 

 

Žádost o zpřístupnění komunikací 

K tomuto bodu starosta uvedl, že na obecní úřad byly zaslány žádosti o zpřístupnění 

komunikace. Z pohledu žadatelů jde o jediný veřejný pozemek, přes který se mohou dostat ke 

svým pozemkům. Jedná se o pozemek p. č. 1109 vedoucí kolem rodinného domu 

Malyjurkových, který je ve vlastnictví obce. Ing. Sikora uvádí, že katastru nemovitostí však 

není veden jako místní komunikace, ale jako trvalý travní porost. Odstranění drobných staveb 

p. Malyjurka je žádoucí, ovšem údržba tohoto pozemku jako místní komunikace není nutná.  

 

Tento bod jednání je pouze informativní, bez usnesení.  

 

 

 

Dechový orchestr Jablunkovanka 

Starosta uvedl, že obec obdržela žádost Dechového orchestru Jablunkovanka o finanční 

příspěvek na vydání hudebního CD. V minulosti již byla podobná akce podpořena. Navrhuje 

poskytnout 5 000,- Kč formou finančního daru. 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 finančního daru ve výši 5 000,- Kč 

Dechovému orchestru Jablunkovanka, z.s., 739 98 Mosty u Jablunkova a schvaluje 

uzavření darovací smlouvy s dechovým orchestrem Jablunkovanka z.s., 739 98 Mosty u 

Jablunkova. 

 

 

Platební terminál KB 

K tomuto bodu starosta uvádí, že na obecní úřad byla zaslána nabídka na pořízení platebního 

terminálu. Vzhledem k tomu, že platba kartou je již velice žádaná a občas se občané dotazují 

na tuto možnost placení i na úřadě, starosta by rád znal stanovisko všech zastupitelů, zda 

terminál pořídit i na úřad. Během diskuse vyplynulo, že zastupitelé s pořízením platebního 

terminálu souhlasí.  

 

Tento bod zůstává bez usnesení.  

 

 

 



Investiční akce obce – informace 

 

Splašková kanalizace – termíny stavby se plní dle harmonogramu. Materiál k domovním 

kanalizačním přípojkám byl navezen a je uskladněn za budovou obecního úřadu. Majitelům 

domovních tlakových přípojek bude předána informace, co vše je nutno si připravit, aby mohlo 

dojít k napojení domovní čerpací jímky (elektro připojení, jištění, chránička). Dále starosta 

sdělil, že se již dělá most, bude se pokračovat s vedením kanalizace na jižní konce. Chodník – 

u školy bude nedodělán po celou dobu rekonstrukce ZŠ, řešení sjezdů a jejich provedení. 

Problémy se řešili s rybáři v rámci odlovu potoku Kotelnice.  

 

Budova OÚ – stavba probíhá dle harmonogramu. Řeší se opěrná zeď se strany na okraji 

pozemku, kde je málo místa na terénní úpravy. Dalším problémem je navrhovaný izolant 

budovy, který se v projektované tloušťce nevyrábí, takže se hledá vyhovující řešení. Došlo ke 

změně ze žumpy na kanalizační přípojku. Návrh interiéru je již zpracován.  

 

Rekonstrukce a přístavba ZŠ – stavba probíhá dobře. Řeší se střešní krytina, kdy na nové střeše 

nebude stejná krytina jako na stávající budově, ale bude nahrazena falcovanou krytinou ve 

stejné barvě jako je stávající střecha.  

 

U žádné ze staveb doposud nebyl vznesen požadavek na prodloužení termínu dokončení díla.  

 

Žádost o dotaci na kotlíkové půjčky byla zaslána na Státní fond životního prostředí.  

 

 

Tento bod zůstává bez usnesení.  

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je přehled příjmů a výdajů včetně 

komentáře. Dojde k úpravě položky 3900 ve výdajích, jelikož dnes bylo schváleno poskytnutí 

finančního daru. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování 

o schválení rozpočtového opatření č. 2 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 2 

 

 

 

Na závěr jednání starosta pozval všechny přítomné na Den Země v Písečné, který se koná 

v sobotu 27. 4. 2019. Také podal informace o volné funkci správce hřiště, kdy toto do loňského 

roku vykonával pan Lysek.  

 

 

 

 



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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Marie Byrtusová    ……………………………. 

 

   

 

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


