
Zápis č. 14 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 3. 2. 2020 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- hosté – Kateřina Sikorová, 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. Prohlídka budovy ZŠ Písečná – návrh na rekonstrukci 2. NP 16.30 – 17.00  

2. Darovací smlouva s Moravskoslezským krajem – darování pozemku obci Písečná 

stavby autobusové zastávky, záliv a chodník 

3. Záměr darování pozemku p. č. 1091/1 pod hlavní obslužnou komunikací 

Moravskoslezskému kraji 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby přípojky NN – ČEZ 

Distribuce 

5. Smlouva DIGIS spol. a.s. – geografický informační systém 

6. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací a finančních darů 

7. Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací – tento bod vypuštěn z jednání 

8. Rekonstrukce dětského hřiště – schválení žádosti o dotaci na MMR ČR 

9. Rekonstrukce kříže pozemek p. č. 1099, 1344 – schválení žádosti o dotaci na MZe ČR 

10. Rozpočtové opatření č. 1 

11. Různé 

12. Diskuse 

13. 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. 

Byrtus. 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. Byrtus. 



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

 

 

 

Plnění usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 12. 2019 

 

K bodu 1. schválilo: 
13/5 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2019, kterou se ruší Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2016 o místních poplatcích 

13/6  Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2019 o místním o poplatku ze psů 

13/7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

13/8      Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2019 k trvalému označování psů a 

evidenci jejich chovatelů 

13/9 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů  

- Všechny obecně závazné vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce obce a dle těchto 

vyhlášek obec pracuje 

13/10 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 – podepsáno oběma stranami 

13/11 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 – zasláno k podpisu, 

zatím nevráceno, zůstává v plnění 

13/12 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 – 

podepsáno oběma stranami 

13/13 Rozpočtové opatření č. 7 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

13/14 Rozpočet obce Písečná na rok 2020 – obec se řídí tímto rozpočtem 

13/15 Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2021 – 2022 

13/16 Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce 

Písečná s firmou Bojko Josef, IČ 14606682, se sídlem Písek 494 – smlouva byla 

podepsána oběma stranami 

13/17 Zadávací dokumentaci pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném 

zadávacím řízení pod názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení 

Jablunkovsko“ – zakázka zatím nebyla vyhlášena 

13/18 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 – podepsáno oběma stranami 



13/19 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  - odesláno k podpisu, 

zatím nevráceno, zůstává v plnění 

13/20 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství s Ing. Jiřím  Turoněm, 

se sídlem Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město – podepsáno oběma stranami 

13/21 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 – podepsáno oběma stranami, finanční prostředky 

zaslány na účet žadatelky 

13/22 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 - zatím nepodepsáno, zůstává v plnění 

13/23 Zařazení projektu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná, 

s názvem „Modernizace multifunkční v ZŠ Písečná“ do plánu investičních akcí 

MAP II Jablunkov – písemně sděleno ředitelce ZŠ 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

13/24  zápis z 1. zasedání kontrolního výboru obce Písečná konaného dne 13. 11. 2019 

 

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. 13 ze dne 11. 12. 2019 

 

 

 

Žádosti o poskytnutí individuálních dotací a finančních darů 

Vzhledem k přítomnosti hostů, zástupců místních spolků, se projednání individuálních dotací 

přesunulo na počátek jednání. Součástí materiálů byly jednotlivé žádosti o finanční příspěvky 

vč. návrhu smluv a také tabulka poskytovaných příspěvků v minulých letech. Jednotlivě se 

přistupovalo ke schválení každé žádosti o příspěvek či dotaci a schválení přiložené smlouvy. 

 

SDH Písečná – žádost o dotaci 10 000,- Kč na podporu mladých hasičů, starosta navrhuje 

schválit. Bez připomínek, došlo k hlasování.  

 

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 Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 

64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na podporu mladých hasičů, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Písečná. 

 

 

SDH Písečná – žádost o dotaci 10 000,- Kč na nákup věcných cen, pohárů a medailí do soutěží, 

starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, došlo k hlasování.  

 

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 Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ 

64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, na nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží 

pořádaných SDH Písečná, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná. 

 

 

Spolek přátel kultury a sportu na Písečné – žádost o dotaci 10 000,- Kč na Olympiádu 

spolků. Starosta dodává, že na financování této akce byla podána také žádost o dotaci na 

Moravskoslezském kraji v rámci agendy MA 21. Pokud bude tato žádost úspěšná, spolek 

nevyužije obecní finance a vrátí je zpět na účet obce. Starosta navrhuje schválit. Bez 

připomínek, došlo k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí 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 schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Spolkem přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s. 

 

 

Milan Sabol – žádost o finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč na potisk 2 sad cyklistických 

dresů logem obce Písečná. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí a finanční 

příspěvek neschvalovat.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost o finanční příspěvek č. j. 69/2020 

p. Milana Sabola. 



Miroslav Ćmiel – zastupuje Klub důchodců Písečná. Žádá o dotaci na organizaci zájezdů 

Klubu důchodců v r. 2020. Starosta navrhuje schválit tuto žádost. 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 s p. Miroslavem Ćmielem, 

předsedou Klubu důchodců Písečná. 

 

 

Myslivecký spolek Potůčky – Písek  - žádost o finanční dar 3 000,- Kč na dokrmování zvěře 

v zimním období. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

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. 

 

 

Myslivecký spolek Stožek - Les  - žádost o finanční dar 3 000,- Kč na dokrmování zvěře 

v zimním období. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč 

Mysliveckému spolku Složek – Les, IČ 48771724, se sídlem Písečná 151, na zakoupení 

krmiva pro zvěř k zimnímu přikrmování, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s 

Mysliveckým spolkem Stožek – Les. 

 

 

Obec Mosty u Jablunkova – žádost o finanční dar na akci Beskydská lyže 2020, konkrétní 

finanční částka v žádosti nebyla neuvedena, závody proběhly již 1. 2. 2020. Starosta navrhuje 

schválit poskytnutí finančního daru ve stejné výši jako v r. 2019, tedy 5 000,- Kč. Nebyly 

vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.  

 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci 

Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 800, IČ 296953, na financování lyžařských 

závodů „Beskydská lyže 2020“, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s obcí Mosty u 

Jablunkova. 
 

 

SRPŠ Písečná – žádají o dotaci ve výši 10 000,- Kč a to na aktivity pro děti v rámci radovánek 

a olympiády pro děti. 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 10 000 Kč Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se 

sídlem Písečná 42, 739 91, na Aktivity SRPŠ pro děti v roce 2020, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ 

Písečná. 

 

 

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově – žádají o dotaci ve výši 30 000,- Kč na provoz 

domova sv. Alžběty v roce 2020. 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 30 000 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 s Konventem sester alžbětinek v Jablunkově. 

 

 

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka – žádají o dotaci ve výši 20 000,- Kč na provoz 

v roce 2020. Starosta navrhuje schválit žádost, vzhledem k omezenému rozpočtu poskytnout 

dotaci ve výši 15 000,- Kč. Nebyly vzneseny 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 15 000 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 s Integrovaným sociálním ústavem Komorní Lhotka p.o. 

 

 

Charita Jablunkov – žádají o dotaci ve výši 20 000,- Kč na provoz denního stacionáře Sv. 

Josefa v roce 2020. 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 20 000 Kč Charitě Jablunkov, IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 

91 Jablunkov, na spolufinancování sociálních služeb Denního stacionáře sv. Josefa, a 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Charitou 

Jablunkov. 

 

 

Český svaz včelařů - žádost o finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč. Ing. Byrtus navrhuje 

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu Ing. Byrtuse.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč 

Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, IČ 63026091, na činnost svazu v roce 2020, a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem včelařů, ZO Jablunkov.  

 

 

Svaz tělesně postižených – žádají o finanční příspěvek na činnost v r. 2020, konkrétní částka 

v žádosti neuvedena. Starosta navrhuje přispět částkou 1 000,- Kč formou daru. Nebyly 

vzneseny 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 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 2020, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov. 

 

 



Záchranná stanice Bartošovice - žádají o finanční příspěvek na činnost v r. 2020, konkrétní 

částka v žádosti neuvedena. Starosta navrhuje přispět částkou 500,- Kč formou daru. Nebyly 

vzneseny 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 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 2020, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy s Českým svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín. 

 

 

Moravskoslezský kraj Ostrava -  jedná se o žádost na příspěvek kotlíkových dotací, ke kterým 

se obce zavázala smlouvou s Moravskoslezským krajem. Jedná se o 2. vlnu kotlíkových dotací, 

příspěvek pro 3 žadatele, celkem 30 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit žádost i smlouvu. 

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 dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 

30 000 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. 

 

 

 

Moravskoslezský kraj Ostrava -  jedná se o žádost na příspěvek kotlíkových dotací, ke kterým 

se obce zavázala smlouvou s Moravskoslezským krajem. Jedná se o 3. vlnu kotlíkových dotací, 

příspěvek pro 2 žadatele, celkem 20 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit žádost i smlouvu. 

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 dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 

20 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na 

spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ 

realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. 

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava. 

 



Prohlídka budovy ZŠ Písečná – návrh na rekonstrukci  

Všichni zastupitelé se zúčastnili prohlídky budovy základní školy ještě před zahájením 

dnešního jednání. K tomuto bodu starosta uvádí, že je nutno zpracovat projekt na opravu 2. NP 

budovy ZŠ a navrhuje oslovit firmu DELTA Třinec, která již u této budovy zpracovávala jiné 

projektové dokumentace. Výstavba výtahu či plošiny pro imobilní a rozsah zpracování byli 

předmětem diskuse. Z diskuse vyplynulo, že starosta nejprve osloví statika ohledně plánované 

rekonstrukce a na další jednání bude mít připraveny podklady. Dnes tedy navrhuje vzít 

informace o stavu budovy ZŠ Písečná pouze na vědomí. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o stavu budovy ZŠ a MŠ Písečná. 

 

 

 

Darovací smlouva s Moravskoslezským krajem  

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o darování pozemku p. č. 1492 pod stavbou 

autobusové zastávky a zálivu naproti školy obci Písečná. Součástí materiálů je návrh smlouvy 

vč. geometrického plánu. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací smlouvu č. FM/6/j/2020/Ch 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, o darování pozemku 

obci Písečná parc. č. 1497/2 v k. ú. Písečná u Jablunkova. 

 

 

 

Záměr darování pozemku p. č. 1091/1 pod hlavní obslužnou komunikací MS kraji 

Starosta uvádí, že tento bod souvisí s bodem předcházejícím. Jedná se o záměr darování 

pozemku dotčeného kanalizací p. č. 1091/1 pod hlavní obslužnou komunikací 

Moravskoslezskému kraji. Dále starosta dodal, že pokud obec daruje pozemek pod MK 

Moravskoslezskému kraji, ten pak bude řešit majetkoprávní vypořádání s vlastníky 

soukromých pozemků pod MK a bude si sám řešit průběh silnice, která již teď je v jejich správě. 

Pokud dojde ke schválení záměru darování p. č. 1091/1, bude starosta dále vyjednávat 

podmínky a přípravu smlouvy. Před darováním by musely být zaneseny v katastru nemovitostí 

inženýrské sítě, které byly postaveny, především kanalizace. Probíhala diskuse k možnostem 

majetkoprávního vypořádání s občany a také k plánu stavby chodníku od č. p. 210 na konečnou. 

Starosta navrhuje schválit záměr darování pozemku Moravskoslezskému kraji za předpokladu, 

že se vyřeší veškeré stavby, které jsou s pozemkem spojeny. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr darování pozemku parc. č. 1091/1 v k. ú. 

Písečná u Jablunkova pod hlavní obslužnou komunikací Moravskoslezskému kraji. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ Distribuce 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o smlouvu mezi Obcí Písečná a ČEZ 

Distribuce. Jedná se o přípojku NN, která jde přes obecní parcelu č. 1091/1, na které je krajská 

silnice. Obec vydala souhlas s podmínkami dodržení ochranných pásem nově budovaných sítí 

a s podmínkou uvedení komunikace do původního stavu. Musí také mít uzavřenou dohodu 

s provozovatelem komunikace. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu a ponechat na Správě 

silnic kontrolu dodržení zásahu do tělesa místní komunikace. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-8016786/2, Písečná, 848/2, 4121497314 kNN 

se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

 

 

 

Smlouva DIGIS – geografický informační systém 

Jedná se o provozní smlouvu na geografický informační systém, se kterým obec pracuje velmi 

často. Nově je do tohoto systému vloženo geodetické zaměření kanalizace. Návrh smlouvy byl 

součástí materiálů. Starosta navrhuje schválit smlouvu s DIGIS. 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 se společností DIGIS, spol. s r. o., se 

sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

 

 

 

Rekonstrukce dětského hřiště – schválení žádosti o dotaci na MMR ČR 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že informace k tomuto projektu byly podány na jednání 

zastupitelstva obce ke konci roku 2019. Na dětském hřišti dožívají herní prvky a je nutné je 

obnovit. Součástí materiálů je rozpočet nových prvků. Součástí rozpočtu není přístřešek, který 

by starosta také rád obnovil. Pokud obec nebude úspěšná v žádosti o dotaci, starosta by chtěl 



postupně vyměnit herní prvky z rozpočtu obce. Starosta navrhuje schválit podání žádosti o 

dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 

„Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“ do dotačního titulu 117d8210H Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku vyhlašované Ministerstvem pro 

místní rozvoj. 

 

 

 

Rekonstrukce kříže 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že na pozemku obce p. č. 1099 stojí kříž z r. 1941, který 

by rád nechal zrenovovat. O tento kříž se dlouhodobě starají občané obce Písečná. Součástí 

materiálů jsou fotografie kříže, katastrální mama s polohou kříže, list vlastnictví a návrh na 

renovaci s rozpočtem 140 000,- Kč vč. DPH. Ve špatném stavu je hlavně vrchní část, kdy hrozí 

její zřícení. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační titul na podporu sakrálních staveb, lze 

získat až 70 % dotace. Probíhala diskuse k ceně renovace, případně varianta výroby zcela 

nového kříže.  Starosta navrhuje schválit podání žádosti o dotaci na renovaci. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 

Obnova a rekonstrukce latinského pískovcového kříže na pozemku p. č. 1099 v k. ú. 

Písečná u Jablunkova, vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství. 

 

 

 

Zásady poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na 

kanalizaci na úhradu ceny za stočné 

Součástí materiálů byl návrh zásad, který zpracoval Mgr. Cienciala. Tyto zásady nebyly 

zpracovány dle zákona č. 250/200 Sb. O poskytování dotací z rozpočtu územních samospráv. 

Proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že obec ověří na Moravskoslezském kraji, zda je nutno 

mít tyto zásady zpracovány jako dotace a mít tedy vyhlášen dotační titul. S obsahem 

předložených zásad ostatní zastupitelé souhlasili, navrhuje tedy starosta vzít tento bod jednání 

na vědomí a zabývat se jím na dalším jednání. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Zásady poskytování finančního příspěvku 

občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci na úhradu ceny za stočné. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 8 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že v rámci svěřené pravomoci provedl v závěru roku 

úpravu týkající se příjmové části. Jedná se o navýšení 315 250,- Kč jako dotace na rozšíření 

vodovodu v MSK. Ve výdajové části pak jde o navýšení o 1500,- Kč na zpravodaj a kalendář a 

dále obecné příjmy a výdaje navýšení o 25 000,- Kč poplatek za dodatek k úvěru a úroky 

z úvěru.  

Není nutno brát na vědomí, bez usnesení.  

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Součástí materiálů je přehled příjmů a výdajů vč. komentáře. Během jednání došlo k úpravám 

v příjmové části a to snížení dotace na kanalizaci o 744 tisíc korun. Dále se poníží příjem o 

dotaci na rozšíření vodovodní sítě, která již přišla koncem roku 2019. Těmito úpravami dochází 

také ke změně převodu výše rezervy z roku 2019. Ve výdajích byla u položky požární ochrana 

špatně vypočtena výše prostředků, bude upravena na správnou částku. Upravený a doplněný 

rozpočet bude nahrán do materiálů a také zaslán všem zastupitelům. Starosta navrhuje schválit 

toto rozpočtové opatření. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1. 

 

 

 

Dotace na aktivity MA 21 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že podal žádost na aktivity Místní aktivity 21, žádost a 

podrobný popis projektu byli součástí materiálů. Jedná se o každoroční aktivity a nově vzniklé 

aktivity např. výukový kurz pro seniory zaměřený na bezpečnost na síti a on-line nakupování, 

tvorba strategie rozvoje obce Písečná a kurz první pomoci pro veřejnost. Výše dotace je 70 %, 

max. 200 000,- Kč. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. 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 žádost o dotaci na aktivity místní agendy 21. 

 

 

 



Program rozvoje a obnovy venkova 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že v Programu obnovy a rozvoje Moravskoslezského 

kraje byla podána žádost o dotaci na některé stavební záměry v areálu výletiště. Výše dotace 

činí 56,31 %. Starosta navrhuje vzít na vědomí tuto žádost o dotace. Nebyly vzneseny 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o podání žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na „Sportovně relaxační park Písečná – 1. 

etapa“ v programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020. 

 

 

 

Po projednání tohoto bodu se Ing. Byrtus dotázal, zda se uvažuje o rekonstrukci povrchu 

víceúčelového hřiště. Starosta odpověděl, že hřiště bylo postaveno v r. 2009, jeho využitelnost 

je malá. Do budoucna bude zapotřebí renovace, o jaký povrh půjde však zatím není jasné.  

 

 

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že jde pouze o informativní bod, aby zastupitelé byli 

seznámeni s rozsahem zpracovávaného projektu. Součástí materiálů byla projektová 

dokumentace a stavební povolení, vše bylo konzultováno s hasiči. V současné chvíli starosta 

hledá vhodný dotační titul na tuto akci.  

 

 

 

Odměňování členů Zastupitelstva obce 

Starosta uvádí, že se mění nařízení vlády o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných 

celků. Součástí materiálů je návrh na odměňování zastupitelů obce. Podklady zpracovala p. 

Pavlusová. Navýšení odměny pro uvolněné členy zastupitelstva obce nařízení platné od 1. 1. 

2020, pro neuvolněné členy zastupitelstva obce musí být navýšení odměny schváleno na 

jednání ZO. Starosta navrhuje případné navýšení odměny schválit od 1. 3. 2020. K tomuto 

probíhala diskuze, ze které vyplynulo, že zastupitelé navýšení v letošním roce neschválí. 

Nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  0 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  7 
 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo návrh na odměňování neuvolněných členů 

zastupitelstva obce. 

 

 

 



 

Den obce Písečná 

Starosta podal informace o výdajích za Den obce v minulém roce a v roce 2011, kdy bylo 

výroční 10 let osamostatnění obce. V roce 2021 bude obec slavit 20 výročí osamostatnění a 

starosta by rád již v letošním roce připravoval program. Součástí bude Běh Písečnou i fotbalový 

turnaj, rád by pozval nějaké známější kapely. Obec bude na rok 2021 vydávat také obecní 

kalendář, který se bude lišit od těch dosavadních. K tomuto výročí by již měla být vytištěna 

kronika obce. Dalším návrhem starosty je výroba obecního praporu a také malých 

upomínkových předmětů Dále starosta dodal, že ověří na Moravskoslezském kraji možnosti 

získání dotací. 

Informativní bod, bez usnesení.  

 

 

 

Vyřazení majetku ZŠ 

Obec obdržela od ZŠ žádost o vyřazení majetku, jehož pořizovací hodnota byla vyšší než 

3 000,- Kč. Žádost je součástí materiálů. Starosta navrhuje tuto žádost schválit. Nebyly 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Písečná v předloženém návrhu. 

 

 

 

Vlajka pro Tibet 

K tomuto bodu starosta uvádí, že spolek Lunghta zaslal žádost o připojení se k mezinárodní 

kampani Vlajka pro Tibet. Během této kampaně obec vyvěsí dne 10. 3. 2020 tibetskou vlajku. 

V minulých letech se obec k této kampani připojovala, starosta navrhuje připojit se i letos. 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro 

Tibet“. 

 

 

 

Termíny jednání ZO – všichni zastupitelé obdrželi v e-mailu návrhy termínů dalších jednání 

zastupitelstva. S termíny byl vysloven souhlas. Dnes je nutno projednat pouze termín konání 

posledního zastupitelstva. K tomuto se vedla diskuse, během níž se termín stanovil na pátek 11. 

12. 2020 od 8.00 hodin v objektu Výletiště. 

Jednalo se pouze o informativní bod.  

 



 

Spor Macháčková 

Starosta informoval, že oslovil 3 projektanty o vyhotovení opozičního posudku. Ti mu toto 

odmítli. Starostové okolních obcí odrazovali od záměru jít do soudního sporu s projektantkou, 

jelikož dotace jsou vždy nenárokové a prokázat výši vzniklé škody může být veliký problém. 

Ing. Macháčkové bylo zasláno před žalobní vyjádření, zpět úřad obdržel vyjádření právního 

zástupce o odmítnutí pochybení. Navíc chodník je dle projektu Ing. Macháčkové postaven. 

Probíhala rozsáhlá diskuse. Z ní vyplynulo, že v případě, že zastupitelé odhlasují vymáhání 

škody, obstará starosta cenovou nabídku na zhotovení znaleckého posudku. Musí se však obrátit 

na soudní rejstřík znalců v oblasti dopravních staveb. K tomuto bodu se vyjádřili zastupitelé. 

Pro vymáhání škody byl Ing. Byrtus a Mgr. Cienciala, proti Ing. Sikora, Ing. Byrtusová, Mgr. 

Kantor a Bc. Ćmiel. Rozhodnut nebyl p. Benek. Jelikož k tomuto nebylo v minulosti přijato 

usnesení, nebylo nutno o tomto bodu hlasovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Władyslaw Sikora      ……………………………. 

 

   

 

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


