
Zápis č. 17 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 17. 8. 2020 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven p. Benek 

Hosté: Tomáš Machálek – redaktor týdeníku Hutník, Dagmar Hamroziová, Michaela 

Nieslaniková, Jakub Nieslanik, Petr Szkandera 

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. Hodnocení zakázky malého rozsahu – dodávka herních prvků na dětské hřiště u ZŠ 

Písečná 

3. Strategický plán rozvoje obce – dotazníkové šetření 

4. Územní plán obce – informace o výstupech z pracovního jednání 

5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 3. 

výzva 

6. Schválení poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na financování programu 

Kotlíkové dotace – 3. výzva 

7. Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce 

9. Přívalové deště – informace o průběhu a návrhy realizace protipovodňových opatření 

10. Rozpočtové opatření č. 5 

11. Různé  

12. Diskuse 

13. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

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. 

Byrtusová. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 



 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrhovou komisi ve složení: p. Pavlusová, Mgr. 

Cienciala a Ing. Byrtusová. 

 

 

 

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

nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Ing. Byrtus. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 6. 2020 

 

K bodu 1. schválilo: 
16/5 pořadí nabídek a zprávu hodnotící komise v rámci hodnocení veřejné zakázky malého 

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

16/6 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Příjezdová komunikace na parcelách č. 

1076/1 a 714/12“ se společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 

100 00 Praha 10 – smlouva byla uzavřeny, stavební práce probíhají 

16/7 poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na pořízení ekologického vytápění Ing. Martinu 

Heczkovi, bytem Písečná 25, a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení 

ekologického vytápění s Ing. Martinem  Heczkem, bytem Písečná 25 – smlouva byla 

uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

16/8 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč p. Anně Pavlusové, bytem 

Písečná 70, 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, s p. Annou Pavlusovou, bytem Písečná 70 - smlouva byla 

uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

16/9 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad 

16/10  Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 

16/11 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, 

Písečná 42 za účetní období 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 

16/12  rozpočtové opatření č. 4 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

16/13 Dodatek č. 3 ke smlouvě o podmínkách poskytování právní pomoci s Advokátní 

kanceláří HAJDUK & PARTNERS s.r.o. se sídlem Hrabinská 498/19, 737 01 Český 

Těšín – smlouva nebyla dodána, bod jednání zůstává v plnění 

16/14 předání nemovitého majetku – drobné stavby „Oplocení kolem ZŠ“ k hospodaření 

příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Písečná, Písečná 42   

16/15 poskytnutí finančního daru p. Michalu Krenželokovi, bytem Písečná 203, při 

příležitosti konání primiční mše – smlouva nebyla podepsána, jelikož došlo k odložení 

akce 



K bodu 2. vzalo na vědomí: 

16/16  cenovou nabídku na opravu oplocení dětského hřiště 

16/17 cenovou nabídku na provádění technického dozoru investora pro akci „Příjezdová 

komunikace na parcelách č. 1076/1 a 714/12, Písečná“ 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 16 ze dne 22. 6. 2020 

 

 

Vzhledem k přítomnosti veřejnosti se zastupitelstvo obce dohodlo ke změně programu jednání 

a nejprve projednalo bod týkající se územního plánu.  

 

 

 

Územní plán obce 

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, ž součástí materiálů je seznam všech žadatelů o změnu 

územního plánu a dále mapa, na které jsou zvýrazněny pozemky, které žadatelé chtějí zařadit 

do ploch určených k zástavbě. Od institucí, které schvalují územní plány obcí (Městský úřad 

Jablunkov a Krajský úřad Moravskoslezského kraje), má starosta informace, že obec má 

v současnosti velký převis pozemků určených k zástavbě a dle zákona nelze přidávat další 

parcely. K tomuto bodu jednání se dostavila p. Hamroziová se svými dětmi, jelikož chtějí 

v Písečné stavět rodinný dům, jejich pozemky však nejsou určeny k zástavbě a žádosti o změnu 

ÚP nebude vyhověno. Starosta uvedl, z jakého důvodu se dospělo k tomuto závěru. Dále dodal, 

že bude velice rád, pokud se mu podaří v novém územním plánu obce udržet všechny stávající 

pozemky určené k zástavbě. Probíhala rozsáhlá diskuse, ze které vyplynulo, že jelikož je 

projednávání územního plánu teprve na počátku, navrhuje starosta dohodnout se 

zpracovatelkou ÚP, Ing. Bencúrovou Kozelskou, další pracovní schůzku, na které se bude 

projednávat zařazení jednotlivých parcel do pozemků určených k zástavbě. Nyní starosta 

navrhuje vzít na vědomí výstupy z pracovního jednání. Nebyl vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí výstupy z pracovního jednání ke tvorbě 

nového Územního plánu obce Písečná. 

 

 

 

Hodnocení zakázky malého rozsahu – dodávka herních prvků na dětské hřiště u ZŠ 

Písečná 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů jsou 3 cenové nabídky na dodávku 

herních prvků na dětské hřiště u základní školy. Nabídku zaslaly 3 firmy: Bonita Group Service 

– Drásov, NAVI-SPORT CZ – Třinec a TR Antoš - Turnov. Nejvýhodnější cenová nabídka byla 

zaslána firmou Bonita Group z Drásova, se kterou starosta navrhuje schválit smlouvu, která je 



také součástí materiálů. Rekonstrukce herních prvků bude hrazena z dotace. Dotace se však již 

nevztahuje na rekonstrukci oplocení hřiště, ani na výstavbu nového dřevěného domečku a 

přístřešku. Opravu oplocení bude provádět firma Fiwastav na základě cenové nabídky.   

Dřevěný přístřešek by zhotovil pan Miroslav Bojko z Bukovce, také na základě cenové nabídky, 

která je součástí materiálů. Jeho výstavbu starosta navrhuje schválit zastupitelstvem.  

Na závěr starosta uvedl, že z důvodu realizace všech těchto rekonstrukcí je zapotřebí navýšit 

rozpočet o 150 tisíc korun. Nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje starosta schválit 

postupně jednotlivé části tohoto bodu.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 

„Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“: 1. Bonita Group Service s.r.o., se sídlem 

Drásov 583, IČ 27738795; 2. NAVI-SPORT CZ, s.r.o., Oldřichovice 738, Třinec, IČ 

05687489; 3. TR Antoš s.r.o., Nad Perchtou 1631, Turnov, IČ 48152587. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Smlouvy o dílo č. NAB-2020-002332 na 

dodávku herních prvků v rámci díla „Rekonstrukce dětského hřiště v Písečné“ se 

společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem Drásov 583, IČ 27738795. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo výstavbu nového dřevěného přístřešku na dětském 

hřišti v rámci cenové nabídky firmy Miroslav Bojko, se sídlem Bukovec 4, IČ 73228834, 

a pořízení dřevěného zahradního domku pro uskladnění vybavení hřiště. 

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce – dotazníkové šetření 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že v materiálech byl nahrán odkaz na elektronický 

dotazník, který zpracovával Mgr. Kantor. Rozeslání dotazníku bylo schváleno v rámci komise 

pro strategický rozvoj obce. Dotazník je určen pro občany písečné starší 15 let. Mgr. Kantor 

vyzval přítomné zastupitele, aby své připomínky k dotazníku přednesli na dnešním jednání, aby 

se mohly případně prodiskutovat. Nikdo z přítomných nevznesl žádné připomínky. Dále Mgr. 

Kantor dodal, že dotazník bude rozesílán v papírové formě v počtu 2 ks do každé domácnosti. 

Jeho vyplnění je možné i v elektronické podobě, odkaz bude uveden na stránkách obce. Termín 

pro vyplnění dotazníku je konec 30. 9. Poté bude probíhat jeho vyhodnocení. Jelikož nebyly 

k dotazníku vzneseny žádné připomínky, navrhnul starosta schválit provedení dotazníkového 

šetření.  



Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo provedení dotazníkového šetření mezi občany obce 

v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje obce Písečná v období 2021 až 2028. 

 

 

 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu Kotlíkové dotace v MSK – 3. 

výzva 

Starosta uvádí, že součástí materiálů jsou smlouvy s jednotlivými žadateli o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci. Navrhuje postupné schválení jednotlivých smluv.  

 

Smlouva o poskytnutí NFV – Anna Cieslarová, Písečná 21 

Paní Cieslarová žádá o poskytnutí půjčky na instalaci tepelného čerpadla. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Anně Cieslarové, bytem Písečná 21, 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, s p. Annou Cieslarovou, bytem Písečná 21. 

 

 

Smlouva o poskytnutí NFV – Alois Szkandera, Písečná 73 

Pan Szkandera žádá o poskytnutí půjčky na instalaci tepelného čerpadla. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Aloisovi Szkanderovi, bytem Písečná 73, 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, s p. Aloisem Szkanderou, bytem 

Písečná 73. 

 

 

 

 

 



Smlouva o poskytnutí NFV – Lubomír Chlouba, Písečná 37 

Pan Chlouba žádá o poskytnutí půjčky na instalaci tepelného čerpadla. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Lubomíru Chloubovi, bytem Písečná 37, 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, s p. Lubomírem Chloubou, bytem 

Písečná 37. 

 

 

Smlouva o poskytnutí NFV – Sylvie Radetzká, Písečná 111 

Paní Radetzká žádá o poskytnutí půjčky na instalaci tepelného čerpadla. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Sylvií Radetzké, bytem Písečná 111, 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, s p. Sylvií Radetzkou, bytem Písečná 111. 

 

 

Smlouva o poskytnutí NFV – Izabela Hanzel Skupień, Písečná 180 

Paní Hanzel Skupień žádá o poskytnutí půjčky na instalaci tepelného čerpadla. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Izabele Hanzel Skupień, bytem Písečná 180, 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, s p. Izabelou Hanzel 

Skupień, bytem Písečná 180. 

 

 



Smlouva o poskytnutí NFV – Martina Sikorová, Písečná 38 

Paní Sikorová žádá o poskytnutí půjčky na instalaci tepelného čerpadla. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o schválení předložené smlouvy. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Martině Sikorové, bytem Písečná 38, 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 s p. Martinou Sikorovou, bytem Písečná 38. 

 

 

 

Schválení poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na financování programu 

Kotlíkové dotace 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou dvě žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji na financování programu kotlíkové dotace 2. a 3. 

výzva. K jednotlivým žádostem jsou připraveny smlouvy, které starosta navrhuje schválit. 

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

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

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 – 2. výzva“ 

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

CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

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

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

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 -  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. 

 

 

 



Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou rozsáhlé podklady k závěrečnému účtu 

SOJ, které je potřeba vzít na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 

2019 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí 

Jablunkovska za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů je smlouva úplatná o zřízení věcného 

břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, jednorázová úplata ve výši 1 000,- Kč. 

Jedná se o pozemek v ploše občanské vybavenosti. Od září 2020 dojde k výstavbě 

polytechnické dílny společnosti GRUNER TRADE. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 

IV-12-8013636(2) k zařízení distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN s firmou 

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, Děčín. 

 

 

 

Přívalové deště -  informace o průběhu a návrhy na realizace protipovodňových opatření 

K tomuto bodu starosta uvádí, že v materiálech na dnešní jednání jsou nahrány fotky, které 

během jednání okomentoval. Dále starosta uvádí, že majitelé zasažených nemovitostí z jižního 

konce se dožadují opatření, aby k podobným záplavám nedocházelo. Navrhuje tedy navýšení 

dimenze propustků pod komunikacemi k rodinným domům p. Michalského a p. Malyjurka a 

také propustek u autobusové zastávky na jižním konci. Navýšení dimenze propustků nepodléhá 

stavebnímu povolení. K tomuto bodu jednání probíhala diskuse týkajíc se způsobených škod a 

navrhovaných možnostech řešení. Mgr. Cienciala během diskuse uvedl, že nový propustek u 

autobusové zastávky by realizoval až při plánované výstavbě autobusové zálivu. Ing. Byrtus 

dodal, že by tyto stavební práce rozdělil na dvě etapy, nejprve část na katastru obce a v druhé 

části na katastru Jablunkova. Na závěr diskuse starosta uvedl, že navrhuje schválit zpracování 

prováděcí dokumentace k navýšení dimenze tří propustků - Michalský - autobusová zastávka – 

Malyjurek a vzít na vědomí informace týkající se bleskových povodní v měsíci červu a 

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

 

 

Během projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil Tomáš Benek, o schválení jednotlivých 

bodů již hlasovalo 7 členů zastupitelstva.  



Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování prováděcí dokumentace k navýšení 

dimenze tří propustků - Michalský - autobusová zastávka – Malyjurek. 
 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o přívalových srážkách a 

následcích bleskové povodně červen – červenec 2020. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek TJ Dolní Lomná 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů je žádost o finanční příspěvek TJ Dolní 

Lomná. V tomto oddíle závodí také 3 děti z Písečné, navrhuje starosta schválení příspěvku ve 

výši 3 000,- 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 3 000 Kč na 

činnost TJ Dolní Lomná z.s., IČ 63026171, se sídlem Dolní Lomná 186, 739 91, a schvaluje 

uzavření darovací smlouvy s TJ Dolní Lomná z.s. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek Myslivecký spolek Kostkov 

K tomuto bodu starosta uvádí, že myslivecký spolek Kostkov žádá o poskytnutí finančního 

příspěvku na dokrmování zvěře v zimním období. Starosta navrhuje poskytnout dar ve výši 

2 000,- Kč. 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 2 000 Kč 

Mysliveckému spolku Kostkov, IČ 48772445, se sídlem Lipová 581, 739 91 Jablunkov, na 

přikrmování zvěře v zimním období, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s 

Mysliveckým spolkem Kostkov. 

 

 



Smlouva o dílo – Janusz Motyka – veřejné osvětlení 

K tomuto bodu starosta uvádí, že doposud byla platná smlouva týkající se oprav a rozšíření 

veřejného osvětlení s panem Stanislavem Motykou. Nyní již firma přešla na pana Janusze 

Motyku. Ve smlouvě, která je součástí materiálu, se také mění hodinová sazba služeb, která se 

od r. 2015 nenavyšovala. 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 Smlouvu o dílo s firmou Janusz Motyka, IČ 

04678711, se sídlem Bukovec 244 na provádění údržby veřejného osvětlení v obci Písečná. 

 

 

 

Přátelské utkání AMFORA 

K tomuto starosta uvedl, že Milan Sabol, předseda spolku přátel kultury a sportu, přišel 

s návrhem na sportovní akci, která by se konala v rámci dvacátého výročí osamostatnění obce. 

Šlo by o přátelské fotbalové utkání, jehož cenové náklady by byly cca 40 tisíc korun. Během 

krátké diskuse se zastupitelé dohodli, že tuto akci nepodpoří, vzhledem k vysoké finanční 

odměně. Fotbalový zápas by mohl být odehrán se zástupci třineckých hokejistů nebo fotbalistů.  

Bez usnesení, informativní bod.  

 

 

 

Dopravní značení a měřič rychlosti – cenová nabídka 

K tomuto bodu starosta uvádí, že cenová nabídka od firmy značení cest s.r.o. se týká instalace 

1 ks měřiče rychlosti v centru obce, vodorovné značení symbolem „DĚTI“ na silnici u školy a 

dopravního značení u RD 155 a mostku přes Kotelnici u čp. 172. Následovala diskuse, ze které 

vyplynulo, že obec pořídí 2 měřiče rychlosti ve variantě bez záznamu a umístěny budou v centru 

obce. Jelikož nebyl vzneseny žádné další návrhy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

schválení pořízení 2 ks měřičů rychlosti a umístění dopravního značení v obci.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořízení 2 ks měřičů rychlosti a osazení 

vodorovného dopravního značení v centru obce. 

 

Po projednání tohoto bodu starosta sdělil, že bude potřeba vyřešit také nějaké dopravní značení 

u KD. Vzhledem k nepřehlednému výjezdu z parkoviště u obecního úřadu starosta navrhuje 

vymezit parkovací místa pouze pro nájemce KD a dále odstranění plotu kolem hlavní cesty.  

 

 

Kamerový systém – cenová nabídka 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že cenovou nabídku na instalaci kamerového systému 

podala společnost HoralNET, tato nabídka je součástí materiálů. Dále dodává, že centrum obce 



by bylo monitorováno kamerovým systémem se záznamem. Jedna z kamer by snímala vchod 

do školy, autobusovou zastávku a z části křižovatku u obchodu. Druhá kamera by snímal vstup 

do obecního úřadu s parkovištěm a částečně hlavní silnici. Starosta navrhuje schválit pořízení 

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

starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořízení kamerového systému pro snímání centra 

obce. 

 

 
 

Dotace z MAS – audiovizuální technika do KD Písečná 

K tomuto bodu starosta sdělil, že obec byla úspěšná v žádosti o dotaci z Místní akční skupiny 

Jablunkovsko na audiovizuální techniku do KD. Do sálu KD bude pořízeno projekční plátno, 

projektor, reproduktory, ozvučení sálu, analogový mixážní pult, bezdrátový mikrofon, kabeláž. 

Celková cena vybavení 180 tisíc korun, z toho jsou dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů. 

Starosta navrhuje schválit pořízení této techniky. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se ke schválení.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořízení audiovizuální techniky pro vybavení 

Kulturního domu v Písečné dle předložené nabídky. 

 

 

 

Informace o projektech 

Komunikace Lysek – dílo je prováděno, probíhají výkopové práce, začne se navážet materiál 

pro jednotlivé vrstvy komunikace. Ve vyšní části je potřeba vyměnit vodoměrnou šachtu, 

vhodnou pro umístění do komunikace. Stavba začala se zpožděním, nyní se však pracuje dle 

harmonogramu.   

 

 

Domovní kanalizační přípojky – povoleno není cca 10 přípojek, lidé už se začínají připojovat 

a SmVaK postupně zasílá smlouvy k jednotlivým rodinným domům. Aby bylo možno lidem 

poskytnout dotace na domovní přípojky, je zapotřebí upravit Zásady pro poskytnutí dotace. 

Změny byly vyznačeny v původních zásadách, které jsou součástí materiálů. Změny spočívají 

zejména v termínu připojení nemovitostí, tak aby do konce května měly domácnosti uzavřenou 

smlouvu s SmVaK. K tomuto bodu probíhala diskuse, zejména k podání žádosti o dotaci. 

Zastupitelé se dohodli, že žádost o dotaci na domovní kanalizační přípojku občané mohou 

podávat do 31. 8. 2021, za podmínky, že dojde k uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod 

nejpozději do 30. 4. 2021. V zásadách je také uvedeno, že smlouvu o poskytnutí dotace schválit 

a podepsat starosta. Starosta navrhuje schválit tyto nové Zásady pro poskytování dotací 



z rozpočtu obce na výstavbu kanalizačních přípojek. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo 

se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce 

Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce Písečná. 

  

 

 

Sportovní park výletiště 

Starosta uvedl, že dle jeho názoru by bylo vhodné, kdyby při výkopových pracích pro položení 

kabelů přípojky NN se položilo i veřejné osvětlení, mohly by se tím ušetřit finanční prostředky. 

Z dokumentace stavby však starosta zjistil, že projektant neověřoval v místě napojování 

kapacitu sítě.  V dokumentaci bylo pouze vyjádření ČEZ k existenci sítí a k činnosti 

v ochranném pásmu, chybělo vyjádření k samotné výstavbě přípojky. Samotné místo napojení 

je navrženo na vlastní přípojce, která vede od obchodu. Starosta ověřoval od projektanta 

kapacitu vzdušného vedení. ČEZ však uvádí, že by bylo nutné osadit na sloupu měřák a 

z delšího měření ověřit odběr v místě. Odběr by byl koncipovaný jako dočasný, protože by se 

finančně nevyplatilo platit trvale 50 A jistič. Před každou akcí, která by byla napojena na odběr 

elektřiny z tohoto místa, by se muselo požádat o dočasný odběr. Každý rok bude muset být 

provedena revize. Ing. Byrtus se dotazoval na možnost napojení se na novou přípojku, která 

bude vedena od kapličky, starosta uvedl, že by musel ověřit kapacitu. Diskuse. Pokud bude mít 

starosta bližší informace, podá je na dalším jednání ZO.  

Bez usnesení, informativní bod.  

 

 

Akvizice SMOLO 

K tomuto starosta uvádí, že společnost SMOLO koupila společnost  NEHLSEN a přejmenovala 

ji na SMOLO.CZ. Firma SMOLO podává spoustu dotazů k výběrovému řízení na svoz odpadů, 

lhůta pro podávání dotazů uplyne 31. 8. 2020.  

Bez usnesení 

 

 

Nenávratný finanční příspěvek 

K tomuto starosta uvádí, že se jedná o jednorázový nenávratný příspěvek jako kompenzace za 

rozpočtové příjmy. Příspěvek ve výši 1 250,- Kč za osobu, celkem 1 262 000,- Kč už je na 

bankovním účtu.  

Bez usnesení. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 5 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů jsou příjmy i výdaje vč. komentáře. Dnes 

na jednání došlo k úpravě ve výdajích. Finální úprava rozpočtového opatření bude nahraná do 

dnešních materiálů. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení 

tohoto rozpočtového opatření.  

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

 

  

Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

   

 

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


