
Obec Písečná 

Usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 18. 5. 2020 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

15/1 program jednání 

15/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, p. Benek 

15/3 ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala, Ing. Sikora 

15/4 plnění usnesení č. 14 ze dne 3. 2. 2020 

15/5 podmínky výběrového řízení na zhotovitele místní komunikace Písečná – Bohdan Lysek, na 

pozemcích parc. č. 1076/1 a parc. č. 714/2, k. ú. Písečná u Jablunkova a vyhlášení výběrového 

řízení na akci „Příjezdová komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“  

15/6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizace č. smlouvy 575934/KNS/FM/2019 

ze dne 4. 11. 2019 se společností SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava 

15/7 Plán financování obnovy vodovodu - stavby SO 302 Úprava a ochrana vodovodu  

15/8 a) znění zadávacích podmínek - Zadávací dokumentace a závazného návrhu Smlouvy o 

poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně všech jejich příloh, pro zadávací 

řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v oblasti nakládání s odpady obce, zadávané v 

otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, 

přeprava a odstraňování odpadu - Jablunkovsko“, v předloženém znění,  

 b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43 ZZVZ, 

zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím 

řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto usnesení (s výjimkou výběru 

dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo 

rozhodnutí o námitkách) bude provádět společnost Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se 

sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná se o tzv. „administraci 

zadávacího řízení“) 

 c) rozhodování o účasti v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení zadavatelů a pověřuje 

Obec Hrádek, aby působila jako zástupce tohoto sdružení zadavatelů dle příslušných ustanovení 

ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji pověřuje k zahájení zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem a) tohoto usnesení a v zahájeném řízení 

postupovala dle pravidel ZZVZ, a to ve spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod 

písm. b) tohoto usnesení.  

15/9 Darovací smlouvu s Magdalenou Ključikovou, trv. bytem Budovatelská 187, Záblatí, 735 52, 

Bohumín, o darování nově zaměřeného pozemku pod místní komunikací parc. č. 887 s výměrou 

13 m2, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku, č. plánu 1041-51/2019, vyhotoveného 

dne 21. listopadu 2019, pod č. 91/2019, ověřeného Ing. Vladimírem Mitrengou, identifikační 

číslo 752 49 359, sídlem Vendryně 91, PSČ 739 94, jakožto úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona 200/1994 Sb. 

15/10 Darovací smlouvu o darování podílu v pozemcích parc. č. 1093/20, 1093/4, 1093/5, 1093/6,   

1093/7, 1093/8 a 1093/11 vše ostatní plocha – ostatní komunikace s Františkem Lubojackim,  

bytem Písečná 39, Petrem Sikorou, bytem Hasičská 167, Jablunkov, Martinou Sikorovou, 

   



 

bytem Písečná 38, Adamem Szkanderou, bytem Písečná 92, Ing. Martinem Foksem, bytem 

Návsí 1100, Darinou Delinovou, bytem Písečná 130, Scottem Irelandem Kieranem, bytem 

Dalton in Furness, GB, Mgr. Lukášem Starým, bytem Svornosti 1039, Třinec, Mgr. Simonou 

Starou, bytem Palackého 511, Třinec, Mgr. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230 a 

GRUNER-TRADE s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov 

15/11 zařazení území obce Písečná do územní působnosti MAS Jablunkovsko, z.s. 

15/12 podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 5 MAS Jablunkovsko, z.s. 

15/13 podporu projektu nákupu užitkového vozidla pro Charitu Jablunkov ve výši 10 000 Kč 

nákupem reklamy 

15/14 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti vedení vodovodní přípojky s Jakubem  

Cieslarem, bytem Písečná 37 

15/15 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v programu na 

podporu aktivit místní agendy 21 v rámci projektu „V Písečné žijeme spolu! - 2020“  

15/16 poskytnutí dotace ve výši 26 366 Kč na pořízení ekologického vytápění Václavu Bojkovi, 

bytem Jablunkov, Bezručova 819, a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení 

ekologického vytápění s Václavem Bojkem, bytem Jablunkov, Bezručova 819 

15/17 realizaci přípojky NN a zpevněných ploch v rámci areálu Výletiště - Sportovně relaxačního 

parku Písečná  

15/18 poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 

1 000 Kč a uzavření darovací smlouvy s Linkou bezpečí, z.s. 

15/19 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

8006864/010/Q se společností ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV - Podmokly 

15/20 rozpočtové opatření č. 3 

 

 

2. Bere na vědomí: 

 

15/21 informace o studii výstavby komunikace v části Písečná -  Lazy 

15/22 informace o přípravě projektu autobusového zálivu a rekonstrukce autobusové zastávky 

Písečná – Jižní konec 

15/23 informace o projektu renovace kříže v části Písečná - Jižní konec 

15/24 informace o rekonstrukci hasičské zbrojnice 

15/25 rozpočtové opatření č. 2 

 

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 
 

 


