
Zápis č. 15 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 5. 2020 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

- hosté – Bohdan Lysek, Martina Rusnoková, 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. Plnění usnesení a informace o realizovaných projektech 

2. Zadávací dokumentace a podmínky výběrového řízení na služby likvidace odpadů 

3. Smlouva o dotaci s Moravskoslezským krajem na podporu aktivit v Místní agendě 21 

4. Darovací smlouva pozemků pod místní komunikací – Písečná škola – parc. č. 1093/20, 

1093/4, 1093/5, 1093/6, 1093/7, 1093/8 a 1093/11 katastrální území Písečná u Jablunkova 

5. Zadávací dokumentace a podmínky výběrového řízení na zhotovitele místní komunikace 

– Písečná Bogdan Lysek – na pozemcích parc. č. 1076/1 a parc. č. 714/2, katastrální území 

Písečná 

6. Darovací smlouva pozemku pod místní komunikací – Písečná Ključiková – na částech 

pozemku parc. č. 886/1 a parc. č. 887, katastrální území Písečná u Jablunkova 

7. Studie místní komunikace Lazy – Czepiec – Nieslanik, a studie rekonstrukce autobusové 

zastávky Jižní konec – Písečná  

8. Přistoupení obce do Místní akční skupiny Jablunkovsko 

9. Auto pro Charitu Jablunkov – podpora nákupu vozidla 

10. Smlouva o smlouvě budoucí Jakub Cieslar – zřízení služebnosti vedení sítě 

11. Plán financování a obnovy vodovodů 

12. Rozpočtové opatření č. 2 

13. Různé 

14. Diskuse 

15. 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. Byrtusová a p. Benek. 

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. 

Byrtusová a p. Benek. 

 

 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 3. 2. 2020 

 

K bodu 1. schválilo: 
14/5 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 – smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na 

účet 

14/6 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 – smlouva 

podepsána, finanční prostředky zaslány na účet 

14/7 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. - 

– smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na účet 

14/8 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 – smlouva uzavřena, finanční prostředky vyplaceny v 

hotovosti 

14/9 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 uzavřena, finanční prostředky 

vyplaceny v hotovosti 

14/10 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 – smlouva podepsána, prozatím peníze nevyplaceny 

14/11 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 – 

smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

14/12 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 - smlouva 

podepsána, finanční prostředky vyplaceny v hotovosti  

14/13 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 - smlouva podepsána, finanční 

prostředky zaslány na účet 

14/14 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. – smlouva podepsána, 

finanční prostředky zaslány na účet 

14/15 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 – smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na účet 

14/16 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 – smlouva podepsána, 

finanční prostředky zaslány na účet 

14/17 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 – smlouva podepsána, 

finanční prostředky zaslány na účet 

14/18 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 2020, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým 

svazem ochránců přírody ZO Nový Jičín – smlouva podepsána, finanční prostředky 

zaslány na účet 

14/19 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 – 

smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na účet 



14/20 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 – 

smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na účet 

14/21 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 – smlouva podepsána, zasláno na vklad do katastru 

nemovitostí 

14/22 záměr darování pozemku parc. č. 1091/1 v k. ú. Písečná u Jablunkova pod hlavní 

obslužnou komunikací Moravskoslezskému kraji 

14/23 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 – zasláno k podpisu 

14/24 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - podepsáno oběma stranami 

14/25 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 – 

dotační titul nebyl doposud vyhodnocen 

14/26 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 – dotační titul byl uzavřen před 

termínem z důvodu naplnění kapacity, obec nestihla podat žádost o dotaci 

14/27 rozpočtové opatření č. 1 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

14/28 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná 

v předloženém návrhu - škole zasláno písemné vyjádření 

14/29 zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ – vlajka byla vyvěšena 

 

 

K bodu 2. neschválilo: 

14/30  návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce 

 

K bodu 3. vzalo na vědomí: 

14/31 žádost o finanční příspěvek č. j. 69/2020 p. Milana Sabola - zaslána písemná 

odpověď 

14/32 informace o stavu budovy ZŠ a MŠ Písečná  

14/33   Zásady poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na 

kanalizaci na úhradu ceny za stočné – jednalo se pouze o návrh, prozatím informace 

nezveřejněny 

14/34 žádost o dotaci na aktivity místní agendy 21 – dnes k jednání smlouva 

14/35 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- dotace byla zamítnuta 

14/36 informace o projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice  - dnes v různých 

 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 14 ze dne 3. 2. 2020 

 

Vzhledem k přítomnosti hostů se přistoupilo k projednávání bodů. 

 

 

Studie místní komunikace Lazy – Czepiec, Nieslanik 

Podklady zpracoval Mgr. Kantor. Ten uvádí, že se jedná o studii výstavby místní komunikace 

jako příjezd k rodinným domům. Bylo nutno řešit zde obratiště, jelikož hasiči zpřísnili 

podmínky dojezdových vzdáleností. U rodinného domu čp. 212 si obratiště vybuduje sám 

majitel nemovitosti. U RD čp. 236 bude obratiště dojednáno s majitelkou. Majitelé pozemku 

však trvají na podmínce, aby komunikace nebyla průjezdná. Rozpočet na tuto stavbu prozatím 

místostarosta nemá. V letošním roce by chtěl získat stavební povolení. K tomuto bodu jednání 

se rozpoutala diskuse s paní Rusnokovou. Ta se nejdříve dotazovala na odvodnění komunikace, 

vše jí bylo vysvětleno Mgr. Kantorem. Její další dotaz se týkal podmínky na darování pozemku. 

Starosta k tomuto dotazu uvedl, že darování pozemku není podmínkou výstavby komunikace. 

Pokud by však obec byla jediným vlastníkem, měla by daleko vyšší možnosti získat na výstavbu 

komunikace dotace. Po dlouhé diskusi p. Rusnoková uvádí, že pozemek obci darovat nebude, 

vyjádří však souhlas s výstavbou komunikace. Jelikož nebyly vzneseny žádné další návrhy ani 

připomínky, navrhuje starosta vzít studii výstavby komunikace na vědomí. Přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o studii výstavby komunikace v 

části Písečná -  Lazy. 

 

 

 

Zadávací dokumentace a podmínky výběrového řízení na zhotovitele místní komunikace 

– Písečná Bohdan Lysek – na pozemcích parc. č. 1076/1  714/2 

Materiály k tomuto bodu zpracoval Mgr. Kantor. Ten uvádí, že součástí materiálů byly zadávací 

podmínky výběrového řízení na zhotovitele místní komunikace k panu Lyskovi. Jelikož jsou 

navrženy 2 varianty způsobu výstavby, jsou v materiálech i 2 cenové varianty. Místostarosta 

blíže vysvětlil rozdíl mezi jednotlivými způsoby výstavby komunikace. Starosta i místostarosta 

se přiklánějí k dražší variantě výstavby. Dle jejich názoru není cenový rozdíl obrovský, způsob 

výstavby je však kvalitnější a komunikace bude pevnější. Během krátké diskuse se zastupitelé 

dohodli, že výstavba bude probíhat variantou navrhovanou Mgr. Kantorem, přistoupilo se tedy 

k hlasování o schválení zadávacích podmínek.    

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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“. 

 

 

 

Informace o realizovaných projektech  

 

Kanalizace – nabytí právní moci změnového stavebního povolení 15. 5. 2020, kolaudace by 

měla proběhnout v týdnu od 25. 5. 2020, provozování kanalizace od 1. 6. 2020. Předávání 

stavby stále probíhá, dochází k odstraňování vad, nastavení ovládání systémů čerpání, 

předávání podkladů. SmVaK důkladně kontroluje všechny podklady a projekt, vyhodnocuje 

kamerové záznamy. V materiálech je vložen geometrický náčrt pro zřízení věcných břemen na 

trase splaškové kanalizace, který je nutno projednat s vlastníky a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti. Dále je předložen Dodatek č. 1 koncesní smlouvy o provozování kanalizace, který 

je nutno schválit. Kanalizační a provozní řád již byl schválen.  

Nemovitosti, které mají vydaný územní souhlas pro stavbu přípojky, se budou moci od 1. 6. 

2020 napojovat na kanalizaci. Územní souhlasy stále ještě nejsou vydány všechny. Někteří 

vlastníci rodinných domů připravují stavbu i bez územního souhlasu. V materiálech je vložena 

přehledná tabulka o stavu projekce. Obec bude uplatňovat sankce vůči projektantovi za pozdní 

dodání. Součástí materiálů byla vzorová žádost pro vlastníky RD k připojení na kanalizaci.  

Starosta navrhuje schválit předložený dodatek č. 1. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

 

Chodník – součástí materiálů byl geometrický plán, který slouží jako podklad pro kolaudaci, 

žádost bude podána do konce května 2020. Dále součástí materiálů jedna ze smluv s majiteli 

pozemku uzavíraná pro vyřízení stavebního povolení – informace pro zastupitele jak je řešen 

závazek pro budoucí majetkoprávní vypořádání. K tomuto bodu starosta ještě uvedl cenu zimní 

údržby chodníku, která činila 25 tisíc korun.  

 

 

Vodovod – plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – v tuto chvíli je vodovod předán 

společnosti SmVaK, zároveň je vydáno rozhodnutí Moravskoslezského kraje, že vodovod může 

být provozován. K projednání a schválení v materiálech plán financování obnovy, který 

předložila společnost SmVaK. Vychází z metodiky a příslušných vyhlášek, tvorba rezervy ve 

výši 8 tisíc korun po dobu 79 let. Finanční prostředky zůstanou obci, SmVaK bude obci platit 

3,- Kč/1m3 vody. Starosta navrhuje schválit předložený plán financování a obnovy vodovodu. 

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

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Plán financování obnovy vodovodu - stavby SO 

302 Úprava a ochrana vodovodu. 

 

 

 

Chodník II. Etapa – pokračují projekční práce, zatím nebyl podán návrh na zahájení stavebního 

řízení. Výzva ze SFDI je posunuta na konec letošního roku, pokud bychom byli úspěšní v 

získání dotace, realizace stavby my mohla proběhnout v roce 2021.  

 

 

Komunikace Grochol – probíhá řízení o stanovení místní úpravy, poté bude moct být stavba 

zkolaudována. 

 

 

Územní plán Písečná  - byly zahájeny práce na koncepci, v průběhu července proběhne první 

pracovní jednání s architektem. Navrženy 2 termíny neveřejných schůzek v červenci, nejedná 

se o jednání zastupitelstva, výstupem nebudou usnesení. Starosta navrhuje zapojit i členy 

komise pro strategické plánování. 

 

 

Zadávací podmínky odpadové hospodářství – k projednání a schválení jsou předloženy 

podmínky společné zakázky 8 obcí na služby v oblasti likvidace odpadů. Starosta doporučuje 

schválit. Podmínky jsou shodné pro všechny zúčastněné obce, nelze proto provádět zásadní 

změny, musely by je schválit všechna zastupitelstva. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná  

a) schválilo 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. 

 

 

 

Darovací smlouva pozemku pod místní komunikací – Ključiková 

Materiály zpracoval Mgr. Kantor, který uvádí, že došlo ke skutečnému zaměření komunikace 

na parc. č. 887 a 886/1. Část cesty zasahuje do pozemku p. Ključikové. Ta obci nabídla pozemky 

jako dar. Ke schválení je předložena darovací smlouva na část pozemku p. č. 886/1 a 887. 

Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se ke schválení darovací smlouvy.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

 

Darovací smlouva pozemků do MK – Písečná škola 

Zpracoval Mgr. Kantor. Ten uvádí, že se jedná o převod pozemků pod místní komunikací na 

parc. č. 1093/5 a 1093/6. Součástí materiálů je darovací smlouva, kterou je potřeba schválit. 

Starosta doporučuje 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 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. 



Studie rekonstrukce autobusové zastávky – Písečná, jižní konec 

Zpracoval Mgr. Kantor. Uvádí, že zpracování stude je zadáno firmě C2pecap. Vzhledem 

k bezpečnosti provozu nutno vybudovat autobusový záliv. Došlo k jednání s vlastníky 

pozemku, který by byl vhodný pro výstavbu plánovaného autobusového zálivu. Za darování 

pozemku požadují vybudování komunikace k jejich nemovitosti. Případná výstavba 

komunikace není součástí studie, není ani znám rozpočet stavby.  

Starosta doporučuje vzít na vědomí a zadat zpracování projektových dokumentací. 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 přípravě projektu autobusového 

zálivu a rekonstrukce autobusové zastávky Písečná – Jižní konec. 

 

 

 

Přistoupení obce do MAS Jablunkovsko 

K tomuto bodu starosta uvádí, že obec je součástí MAS. Nové přistoupení se týká budoucího 

programového období. Součástí materiálů je prezentace, která nastiňuje nové cíle, na které bude 

možné získat podporu. Starosta dodává, že z MAS byla čerpána dotace na stavbu autobusové 

zastávky u školy. Nyní chce požádat o dotaci na dovybavení výletiště – akustika + dovybavení 

KD – renovace podlahy, projektor s plátnem a ozvučení. Starosta navrhuje schválení 

přistoupení obce do MAS Jablunkovsko. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zařazení území obce Písečná do územní působnosti 

MAS Jablunkovsko, z.s. 

 

 

 

Koncept žádosti o dotaci na renovaci podlahy v KD 

Starosta uvádí, že se jedná o koncept žádosti o dotaci, která by byla využita na renovaci podlahy 

v kulturním domě. Žádost je potřeba zaslat nejpozději do 9. 6. 2020, připravovat ji bude sám. 

Starosta navrhuje schválit podání žádosti. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se 

k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 5 MAS 

Jablunkovsko, z.s. 



Auto pro Charitu Jablunkov  

K tomuto bodu starosta uvádí, že jde o podporu nákupu vozidla. Součástí materiálů je popis 

projektu. Podstatou projektu je, že nové auto pro charitu bude zaplaceno nákupem reklamní 

plochy na pořízeném automobilu. Starosta navrhuje podpořit tento projekt a zakoupit reklamu 

v hodnotě 10 tisíc korun. Mgr. Cienciala uvádí, že Charita Jablunkov již na letošní rok dostala 

od obce příspěvek ve výši 20 tisíc korun. Nebyly vzneseny žádné další připomínky, nechal 

starosta hlasovat o vyjádření podpory pro nákup užitkového vozidla. 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podporu projektu nákupu užitkového vozidla pro 

Charitu Jablunkov ve výši 10 000 Kč nákupem reklamy. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí – Jakub Cieslar  

K tomuto bodu starosta uvádí, že se jedná o úplatnou smlouvu na zřízení vodovodní přípojky 

k novostavbě rodinného domu. Součástí materiálů je smlouva i situační mapa. Starosta navrhuje 

schválit tuto smlouvu. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

vedení vodovodní přípojky s Jakubem Cieslarem, bytem Písečná 37.  

 

 

 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK – MA 21 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů je smlouva o dotaci 

s Moravskoslezským krajem. Dotace měla být využita na aktivity obce, vypadává však Den 

Země spojený s výsadbou zeleně a Olympiáda spolků. Realizován může být Běh Písečnou, 

Fotbalový turnaj v rámci dne obce, Vzdělávací kurz pro seniory, Obecní strategie a Kurz první 

pomoci. Ing. Byrtus navrhuje posunout termín Olympiády spolků na podzim. Starosta navrhuje 

schválit smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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“. 

 

 



Návrh výsadby před OÚ a u autobusové zastávky u školy  

K tomuto starosta uvádí, že počátek měsíce června bude provedena výsadba před budovou OÚ 

a u autobusové zastávky u školy. Součástí materiálů je rozpočet projektu. Realizace výsadby 

bude provedena pracovníky obce. Bez usnesení, informativní bod. 

 

 

 

Strategie obce Písečná  

K tomuto starosta uvádí, že je nutno zpracovat novu strategii obce. Vzhledem k tomu, že ta 

předchozí byla zpracována Mgr. Petrem Karlubíkem, navrhuje, aby ji opět zpracovával právě 

on. Bez usnesení, informativní bod. 

 

 

 

Renovace kříže v části Písečná – Jižní konec 
K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že dotační titul, do kterého měla obec zájem zaslat 

žádost, byl vzhledem k naplněnosti předčasně uzavřen. Starosta tedy zvažuje, zda provést 

rekonstrukci kříže z vlastních finančních prostředků nebo vyčkat do příštího roku a pokusit se 

podat žádost znovu. Zastupitelé se během diskuse shodli vyčkat s rekonstrukcí do příštího roku. 

Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí.   

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o projektu renovace kříže v části 

Písečná - Jižní konec. 

 

 

 

Žádost o dotaci ne ekologické vytápění – Bojko Václav 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů je žádost p. Bojka o poskytnutí dotace na 

ekologické vytápění. Starosta navrhuje schválit smlouvu, která je taktéž součástí 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 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. 

 

 

 

Návrh na pořízení venkovních žaluzií do objektu OÚ 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že by rád pořídil na budovu obecního úřadu venkovní 

žaluzie. Jednalo by se o 7 oken, celková cena cca 100 tisíc korun. Důvodem pořízení je, že při 



vyšších venkovních teplotách a slunečném počasí je stínění vnitřními žaluziemi nedostatečné a 

především v kanceláři starosty dochází ke zvýšení vnitřní teploty. Větrání okny není účinné, 

počet oken zřejmě předimenzován v poměru k velikosti místnosti. Rekuperace není vybavena 

klimatizační jednotkou. Další možností je osazení kanceláře samostatnou klimatizační 

jednotkou. K tomuto bodu probíhala diskuse, zastupitelé navrhují dokoupení chladící jednotky 

do rekuperace. Bod jednání zůstává bez usnesení, starosta na některé z dalších jednání předloží 

svůj návrh vč. alternativ.  

 

 

 

Sportovně relaxační park 

Starosta uvádí, že žádost o dotaci z Moravskoslezského kraje byla zamítnuta. Je tedy nutno 

zvážit realizaci vlastními prostředky. Dle starosty by bylo vhodné alespoň umístění přípojky 

NN k novému venkovnímu pilíři. Následovala diskuse k tomuto bodu, během které se 

zastupitelé dohodli, že kromě navrhované přípojky NN bude z finančních prostředků obce 

zhotovena také zpevněná plocha pod výletištěm. Nebyly vzneseny žádné další návrhy ani 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o scchválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo realizaci přípojky NN a zpevněných ploch v rámci 

areálu Výletiště - Sportovně relaxačního parku Písečná. 

 

 

 

Rekonstrukce HZ 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že je již vydáno stavební povolení na rekonstrukci 

hasičské zbrojnice. Starosta ověřoval, zda je možnost získat dotace na úsporu energií – 

zateplení. U národních dotačních titulů však nesplňujeme několik kritérií pro získání dotace. 

Na dotaz Ing. Sikory, zda by bylo možno získat dotace na jednotlivé etapy rekonstrukce, 

odpověděl, že by se v celkovém objemu jednalo o velmi nízké částky. Navrhuje proto vzít 

dnešní bod jednání pouze na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na informace o rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

 

 

 

Připojení na kanalizace – Jakub Španík  

K tomuto bodu starosta uvádí, že se na něj obrátil pan Španík, který staví rodinný dům na 

Písečné, zda je možné získat nějakou podporu od obce. Aby mohl stavbu napojit na kanalizaci, 

musí si pořídit tlakovou kanalizační přípojku, která je ovšem finančně náročnější než přípojka 

gravitační. Starosta dále uvádí, že je na rozhodnutí obce, zda za tímto účelem zřídí nějaký 

dotační titul, který by řešil situaci p. Španíka i případné podobné projekty do budoucna. 



K tomuto probíhala diskuse rozsáhlá diskuse, která bohužel neměla konkrétní výstup. K tomuto 

bodu se zastupitelstvo bude vracet na nějakém dalším jednání.  

Bez usnesení, bude projednáno na jednom z dalších jednání ZO.  

 

 

 

Žádost o finanční podporu – Linka bezpečí 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů je žádost Linky bezpečí o 

pokračování ve finanční podpoře na rok 2020. Starosta navrhuje poskytnout dar ve výši 1000,- 

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 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.. 

 

 

 

Nákup respirátorů 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o podporu projektu firmy NETIS a Carrero, 

které v době propuknutí krize měly v záměru pomoci s nákupem respirátorů. Dodávku však 

nebylo možné rychle z Číny dopravit. Společnosti mají v nákupu vázané prostředky v hodnotě 

cca 1 mil. Kč a obracejí se na další podnikatelské subjekty a obce, aby respirátory zakoupili pro 

své potřeby anebo pro potřebné organizace. Starosta by rád tyto respirátory zakoupil. K tomuto 

bodu probíhala diskuse, ze které vzešel návrh Mgr. Ciencialy, aby obec nakoupila respirátory 

v celkové částce 10 tisíc korun. Informativní bod, bez usnesení.  

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ 

K tomuto starosta uvádí, že součástí materiálů byla smlouva se společností ČEZ. Jedná se o 

smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene. Společnost ČEZ bude v katastru obce provádět 

výměnu sloupů vysokého napětí. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování.  

 

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 č. IE-12-8006864/010/Q se společností ČEZ 

Distribuce a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 2  

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že bylo nutno upravit rozpočet vzhledem k nákupům 

ochranných pomůcek v rámci krizového řízení. Byly nakoupeny jednorázové rukavice, roušky 

a dezinfekční prostředky. Na tento nákup obec získala dotaci ze společnosti ČEZ, v celkové 

výši 50 tisíc korun. Navrhuje vzít toto rozpočtové opatření 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 rozpočtové opatření č. 2. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

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

komentáře. Do rozpočtu budou zapracovány dnes schválené úpravy a konečná verze rozpočtu 

bude zpět nahrána do materiálů jednání ZO. 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. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

 

  

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

 

   

 

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


