
Zápis č. 18 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 5. 10. 2020 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven p. Benek 

 

Hosté: Tomáš Machálek – redaktor týdeníku Hutník, Pastuszková Květuše, Ing. Pastuszková 

Ingrid 

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. Strategický plán rozvoje obce – seznámení s výsledky dotazníkového šetření 

3. Informace o výsledcích společné zakázky obcí na dodavatele služeb v oblasti 

odpadového hospodářství 

4. Přípojka NN, veřejné osvětlení, zpevněné plochy Výletiště – hodnocení zakázky a 

uzavření SOD 

5. Podmínky pronájmu Výletiště a KD 

6. Žádost obce Horní Lomná o příspěvek na opravu křížové cesty v Salajce 

7. Plán financování obnovy kanalizací 

8. Dodatek č. 1 SOD výstavba Komunikace Lysek - méněpráce 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – Penzion Pinkas 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – kanalizace Polokovi 

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

výzva 

12. Dotační výzva SFDI na výstavbu chodníků 

13. Rozpočtové opatření č. 6 

14. Různé  

15. Diskuse 

16. 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, Ing. Byrtusová a Ing. 

Byrtus. 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, Ing. 

Byrtusová a Ing. Byrtus. 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

K bodu 1. schválilo: 
17/5 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 

17/6 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 – smlouva byla podepsána oběma stranami, dnes 

začala montáž herních prvků na dětském hřišti 

17/7 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 – v realizaci, pořizuje se materiál 

17/8 provedení dotazníkového šetření mezi občany obce v rámci tvorby Strategického plánu 

rozvoje obce Písečná v období 2021 až 2028 – dnes na jednání vyhodnocení dotazníku 

17/9  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 – podepsáno 

oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

17/10 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 – 

podepsáno oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 



17/11 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 – 

podepsáno oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

17/12 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 – podepsáno 

oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

17/13 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  

– podepsáno oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

17/14  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 – podepsáno 

oběma stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

17/15 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 – 

zasláno k podpisu 

17/16 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 – 

zasláno k podpisu 

17/17 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 – smlouva podepsána oběma 

stranami 

17/18 zpracování prováděcí dokumentace k navýšení dimenze tří propustků - Michalský - 

autobusová zastávka – Malyjurek – zpracování je zadáno firmě C2pecap 

17/19 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. – podepsáno oběma stranami, finanční prostředky zaslány na 

účet žadatele 

17/20 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 – 

podepsáno oběma stranami, finanční prostředky vyplaceny v hotovosti na pokladně 

obecního úřadu 

17/21 Smlouvu o dílo s firmou Janusz Motyka, IČ 04678711, se sídlem Bukovec 244 na 

provádění údržby veřejného osvětlení v obci Písečná – podepsáno oběma stranami 

17/22 pořízení 2 ks měřičů rychlosti a osazení vodorovného dopravního značení v centru 

obce – dnes došlo k montáži měřičů, dopravní značení bude provedeno dle počasí 

17/23 pořízení kamerového systému pro snímání centra obce – na budově KD jsou umístěny 

2 kamery 

17/24 pořízení audiovizuální techniky pro vybavení Kulturního domu v Písečné dle 

předložené nabídky – dnes k projednání cenové nabídky 

17/25 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Písečná na výstavbu kanalizačních 

přípojek k rodinným domům na území obce Písečná – dle zásad se pracuje, dnes na 

jednání ke schválení pravomoc starosty k podpisu smluv 

17/26 rozpočtové opatření č. 5 -  obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

  

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

17/27 výstupy z pracovního jednání ke tvorbě nového Územního plánu obce Písečná – 

proběhlo další pracovní jednání s architektkou Ing. Bencúrovou Kozelskou 

17/28 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 

17/29 informace o přívalových srážkách a následcích bleskové povodně červen – červenec 

2020 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 17 ze dne 17. 8. 2020 

 

 

 

Na jednání se dostavily paní Pastuszková Květuše a Ing. Pastuszková Ingrid, obě ohledně 

problematiky změny územního plánu obce. Starosta je vyzval, aby se vyjádřili k tomuto bodu, 

ačkoliv nebyl v programu dnešního jednání. Ing. Pastuszková uvedla, že si podala žádost o 

změnu územního plánu. Pozemek, jehož se žádost týkala, však do změny územního plánu nebyl 

zařazen a to z toho důvodu, že se nachází v sesuvovém území. Na své náklady si pozvala 

geodeta, dle kterého již je sesuvové území ustálené, písemné vyjádření jí bude zasláno. Starosta 

uvedl, že zpracovatel územního plánu vychází z mapových podkladů. Aby mohl konstatovat, 

že mapové podklady už nejsou platné, doporučuje, aby se pan geolog spojil s Ing. Bencúrovou 

Kozelskou. Starosta dodal, že jedna z věcí je sesuvové území, které bude posouzeno. Druhou 

věcí, která nadále zůstává platná, je velký převis pozemků v zastavitelném území vůči 

demografickému vývoji obce a vůči potřebnosti, kterou sleduje Ministerstvo pro místní rozvoj 

a odbor územního plánování Moravskoslezského kraje. Probíhala diskuse a v 16.55 hodin 

opustily jednání zastupitelstva.  

Bez usnesení.  

 

 

 



Informace o realizovaných projektech 

 

Komunikace Lysek – stavba byla převzata, chybí odvodňovací žlab, který bude dokončen 

v příštím týdnu. Byla řešena reklamace šířky sjezdů a obratiště, již upraveno. Dnes na jednání 

předložen ke schválení Dodatek č. 1, který vzhledem k méně pracem řeší snížení ceny díla.  

 

Chodník – nedošlo ke zkolaudování stavby, je nutno opravit 3 sjezdy a bezbariérovost 

autobusové zastávky.  

 

Chodník II. Etapa – zahájeno řízení o vydání stavebního povolení, byla vyhlášena výzva SFDI 

s termínem podání žádosti do 31. 1. 2021, žádost o dotaci bude zpracovávat společnost HRAT. 

 

Společná veřejná zakázka na služby v oblasti odpadového hospodářství – 31. 8. ukončení lhůty 

pro podání nabídek, nebyla podána žádná nabídka. Společnost SMOLO poslala spoustu dotazů, 

důvodem pro nepodání nabídky byla nízká maximální cena, systém MESOH, problém 

s odbytem tříděného odpadu, chybovost při načítání kódů lepených na pytle s tříděným 

odpadem. Svoz odpadů bude nadále provozovat firma SMOLO dle dosavadních podmínek. Na 

dalším jednání zastupitelstva se bude hodnotit právě ukončený MESOH rok.  

 

Bez usnesení.  

 

 

 

Strategický pán rozvoje obce -  seznámení s výsledky dotazníkového šetření 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů byl výstup z dotazníkového šetření, 

kterého se zúčastnilo 153 občanů. Výsledky by měly sloužit pro tvorbu nového strategického 

plánu obce. Mgr. Kantor dodal, že občané ve svých individuálních názorech označovali 

odpovědi, které jsou již ve strategii obce zahrnuty. Starosta navrhuje vzít výsledky 

dotazníkového šetření na vědomí. Nebyl vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování 

o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí výsledky dotazníkového šetření v rámci 

tvorby Strategického plánu rozvoje obce Písečná. 

 

 

 

Přípojka NN, veřejné osvětlení, zpevněné plochy Výletiště – hodnocení zakázky a uzavření 

SOD 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že k této zakázce nebyla podána žádná cenová nabídka. 

Součástí materiálů byla výzva se zadávací dokumentací a slepé výkazy výměry. Parametry 

zakázky -  zhotovení do 30. 11. 2020, cena 430 tisíc korun bez DPH. ČEZ povolil dočasný 

odběr v parametru 40 A. Starosta přiblížil celý projekt a navrhuje přesunout vyhlášení zakázky 

na jaro, cca v měsíci únoru. Starosta chtěl dnes na jednání prodiskutovat chodník mezi 

zpevněnou plochou u obecního úřadu a výletištěm, který nebyl součástí zadání. Z toho důvodu 

nemělo dojít ani k instalaci stožárů veřejného osvětlení. Dle jeho názoru by bylo vhodné zařadit 

chodník i veřejné osvětlení do zakázky, a to z vyššího funkčního i estetického účelu. Odhad 



ceny celkové zakázky 2,5 milionu korun. Starosta však na poslední jednání přinese upravený 

rozpočet, nyní navrhuje vzít hodnocení původní zakázky na vědomí. Nebyly 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 výsledky výběrového řízení v zakázce malého 

rozsahu „Přípojka NN, veřejné osvětlení a zpevněná plocha – Sportovně relaxační park 

Písečná“. 

 

 

 

Podmínky pronájmu Výletiště a KD 

Starosta uvádí, že součástí materiálů byl návrh na změnu podmínek pronájmu kulturního domu 

a výletiště od 1. 1. 2021. Hlavními důvody pro tvorbu pravidel jsou stížnosti na hluk a rušení 

nočního klidu, zjednodušení předávky objektů a předcházení škodám. Starosta představil nové 

podmínky pronájmu, které jsou v obou objektech velice podobné. Jde hlavně o možnost 

zapůjčení objektů pouze občanům z Písečné a to vždy na celý víkend. S tím souvisí i cena 

pronájmu, který bude stanoven paušálně. I nadále se budou hradit energie a prádelna, kuchyň a 

vytápění. Spolky i nadále budou zproštěny od poplatku za pronájem budovy, hradit budou 

pouze energie. Probíhala diskuse, v jejímž rámci Mgr. Cienciala dával ke zvážení omezení doby 

pronájmu Výletiště do 22.00 hod. i o víkendech a zavedení technických opatření směřujících 

k vypnutí přívodu el. proudu do objektu po ukončení doby pronájmu. Z diskuse  vyplynulo, že 

zapůjčení objektu KD mimo občany a spolky z Písečné je možné. Rozhodovat o tom bude 

starosta obce. Nové podmínky pronájmu budou zpracovány a zveřejněny na stránkách obce 

s tím, že po uplynutí relevantní doby zastupitelstvo vyhodnotí jejich dopad. Starosta navrhuje 

schválení nových podmínek pronájmu objektů. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se ke schválení nových podmínek.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pravidla pronájmů objektů Výletiště a Kulturního 

domu od 1. 1. 2020. 

 

 

 

Žádost obce Horní Lomná o příspěvek na opravu křížové cesty v Salajce 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že součástí materiálů byla nahraná žádost o finanční dar, 

vzor smlouvy o finančním daru a fotografie křížové cesty v Horní Lomné. Římskokatolická 

farnost v Horní Lomné by ráda opravila tuto křížovou cestu. Nejednalo by se o rozsáhlou 

rekonstrukci, ale spíše o estetické doplnění jednotlivých úseků. Starosta uvádí, že dle jeho 

názoru by obec mohla darovat finanční prostředky na tuto akci. Ing. Sikora dodal, že darovaná 

částka by mohla být ve výši 5 000,- Kč. Během diskuse nevzešel žádný další návrh, nechal 

starosta hlasovat o schválení poskytnutí finančního daru dle návrhu Ing. Sikory.  
 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

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

Římskokatolické farnosti Horní Lomná, Horní Lomná 45, 739 91 na opravu Křížové cesty, 

a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Horní Lomná. 

 

 

 

Plán financování obnovy kanalizací 

K tomuto starosta uvedl, že v materiálech byly nahrány 2 dokumenty - důvodová zpráva a plán 

financování. Plán financování vychází z modelu financování, který byl zpracován k provozu a 

k dotaci. Dle tohoto plánu by obec každý rok měla odložit 130 tisíc korun jako rezervu do 

rezervního fondu, který bude obec tvořit do r. 2029. Dle starosty je potřeba schválit tento plán 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Plán financování obnovy kanalizací v rámci provozu 

stavby Splašková kanalizace Písečná - I. etapa, s provozovatelem kanalizace 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 

Ostrava. 

 

 

 

Dodatek č. 1 SOD výstavba Komunikace Lysek - méněpráce 

K tomuto starosta sdělil, že ke schválení je předložen Dodatek č. 1 k SOD s firmou PORR a.s., 

která prováděla výstavbu komunikace k Bohdanovi Lyskovi. V materiálech byl nahrán 

rozpočet s méně pracemi. Rozpočtová úspora vznikla neprovedením úpravy pláně v původním 

rozsahu. Tento rozpočet se promítl do návrhu dodatku, starosta navrhuje jeho schválení. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2020 se 

společností PORR a.s., IČ 43005560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, 

Strašnice, v rámci stavby Příjezdová komunikace na parc. č. 1076/1 a 714/12, Písečná - 

Lysek. 

 

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – Penzion Pinkas 

K tomuto bodu starosta uvedl, že se jedná o úplatnou smlouvu na zřízení věcného břemene 



s firmou KP MATY SERVICE. Pan Pinkas, který staví penzion, vede obecním pozemkem 

přípojku vody a kanalizace. Součástí smlouvy je i geometrický plán. Starosta navrhuje tuto 

smlouvu schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná Smlouvu o zřízení věcného břemene Služebnosti inženýrské 

sítě - stavby „vedení vodovodní a kanalizační přípojky v Písečné u Jablunkova“ s firmou 

KP MATY SERVICE s.r.o., IČ 29382475, se sídlem Střítež 22, 739 59. 

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – kanalizace Polokovi 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o smlouvu na zřízení věcného břemene 

s bratry Polokovými. Finanční plnění, které je ve smlouvě navrženo, bylo jinou smlouvou 

přeneseno na firmu MOBIKO, jako zhotovitele stavby kanalizace. Obec bude hradit náklady 

na geometrický plán a přípravu smlouvy. Bez dotazů, přistoupilo se k hlasování o schválení 

smlouvy o zřízení věcného břemene.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 

134/1 v k. ú. Písečná u Jablunkova, s Pavlem Polokem a Romanem Polokem, oba bytem 

Václavovická 615, Václavovice, 739 34. 

 

 

 

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 – Mgr. Blanka Kowolowská, Písečná 31 

Paní Kowolowská 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 Mgr. Blance Kowolowské, bytem Písečná 31, 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 Mgr. Blankou Kowolowskou, 



bytem Písečná 31. 

 

 

Smlouva o poskytnutí NFV – Kamil Lubojacki, Písečná 75 

Pan Lubojacki 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 170 

000 Kč p. Kamilu Lubojackému, bytem Písečná 75, 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. Kamilem Lubojackým, bytem 

Písečná 75. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí NFV – Anna Bizoňová, Písečná 917 

Paní Bizoňová žádá o poskytnutí půjčky na instalaci kondenzačního plynového kotle. 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 130 

000 Kč p. Anně Bizoňové, bytem Písečná 917, 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 Bizoňovou, bytem Písečná 917. 

 

 

 

Dotační výzva SFDI na výstavbu chodníku 

K tomuto bodu starosta uvádí, že byla vyhlášena nová výzva na bezpečnost v rámci SFDI, která 

předpokládá příjem žádostí do 31. 1. příštího roku. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je 

rozpracován projekt 2. etapy chodníku a je zahájeno stavební řízení o vydání stavebního 

povolení, oslovil společnost HRAT o předložení cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci. 

Cenová nabídka ve výši 17 940,- Kč bez DPH bude uhrazeno po odevzdání žádosti zadavateli 

a 41860,- Kč bez DPH bude uhrazeno, pokud žádost o dotaci bude schválena. Starosta si nechá 

zpracovat ještě další cenovou nabídku. Nyní starosta navrhuje schválit souhlas s podáním 

žádosti o dotaci. Nebyl vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 



ZDRŽELO SE:  0 
 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Chodník – II. 

etapa“ v rámci výzvy Státního fondu dopravní infastruktury pro realizaci „Opatření ke 

zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy s omezenou schopností pohybu pro rok 

2021“. 

 

 

 

Žádost o dotaci na rozšíření vodovodní sítě    

K tomuto starosta uvádí, že obec měla podanou žádost o dotaci v Programu Moravskoslezského 

kraje na podporu přípravy projektové dokumentace - prodloužení vodovodního řadu – 3 úseky. 

Naše žádost však nebyla schválená, byli jsme zařazeni mezi náhradní projekty. Byl však 

zveřejněn jiný dotační titul na MŽP, kdy státní SFŽP podporuje projekty v oblasti 

vodohospodářských staveb a je zde možné podat žádosti na rozšiřování sítí pro zásobování 

pitnou vodou. Dle zjištěných informací je obec vhodným žadatelem. Starosta oslovil společnost 

HRAT, je potřeba žádost o dotaci do 29. 1. 2021, cena za podání žádosti je 15 000,- Kč bez 

DPH. V tuto chvíli je potřeba schválit záměr podání žádosti o dotaci. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Rozšíření 

vodovodní sítě v obci Písečná“ v Národním programu Životní prostředí výzva č. 3/2020 

Projektová příprava - Vodohospodářské projekty. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek – Senior domy pohoda Jablunkov 

K tomuto bodu starosta uvádí, že obec obdržela žádost o finanční příspěvek ve výši 10 000,- 

Kč na poskytování sociálních služeb pro občana z Písečné. Dle starosty by obec příspěvek 

poskytovat neměla, jelikož o takovéto příspěvky je možno si zažádat v rámci dotačního titulu 

obce s termínem podání žádosti do 31. 1. kalendářního roku. Poskytnutí příspěvku na základě 

veřejnoprávní smlouvy podléhá kontrole. Během diskuse zastupitelé vyjádřili své pochybnosti 

vůči této organizaci. Starosta tedy navrhuje vzít žádost o finanční příspěvek na vědomí, avšak 

poskytnutí žádosti neschválit. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se ke schválení návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost o finanční příspěvek společnosti 

SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s., Bezručova 497, 739 91 Jablunkov. 

 

 



 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 

K tomuto bodu starosta uvádí, že součástí materiálů je přehled příjmů a výdajů. Na dnešním 

jednání došlo ke schválení finančního daru pro Římskokatolickou farnost v Horní Lomné na 

opravu křížové cesty. Toto navýšení výdajů bude zahrnuto do tabulky a nahráno zpět do 

materiálů. Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření. Jelikož nebyl vzneseny žádné 

připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 6. 

 

 

 

Audiovizuální technika do KD 

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

audiovizuální techniky do kulturního domu. Nejlevnější nabídku podala společnost CompTech 

Servis z Jablunkova. Nákup a instalace budou řešeny formou objednávky. Na vybavení sálu KD 

audiovizuální technikou získala obec dotaci z MAS Jablunkovsko. Jelikož nebyly vzneseny 

žádné dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení pořadí nabídek.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek pro nákup audiovizuální techniky: 

1. CompTech Servis, s.r.o., IČ 28599021, Dukelská 136, 739 91 Jablunkov; 2. COMFOR 

STORES a.s. IČ 26290944, Běly Pažoutové 742/1, 624 00 Brno; 3. TORAS Marketing 

s.r.o., IČ 26860961, Chotěbuzská 284, 735 61 Chotěbuz. 
 

 

 

Návrh na rozšíření pracovního úvazku 

K tomuto bodu starosta uvádí, že vzhledem k narůstající zátěži na administraci dotací na 

domovní přípojky kanalizace a následně dotace na stočné, navrhuje navýšení pracovního 

úvazku o 2 hodiny denně. Tuto práci by vykonávala pracovnice, která je již u úřadu zaměstnaná 

jako správce budov. P. Delinová má středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Starosta 

navrhuje schválit navýšení úvazku a to od 1. 11. 2020. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozšíření pracovního úvazku v rámci Obecního 

úřadu Písečná od 1. 11. 2020. 

 

 

Zásady pro poskytování dotací na domovní kanalizační přípojku 

K tomuto bodu starosta uvádí, že na minulém jednání byly schváleny Zásady pro poskytování 

dotací z rozpočtu obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na 

území obce Písečná. Dle čl. 7 těchto zásad dotace bude poskytnuta po schválení starostou nebo 

zastupitelstvem obce. Vzhledem k tomu, že se očekává velký počet žádostí o dotace, navrhuje 

starosta schválit usnesení, kterým se na něj přenese pravomoc schvalovat poskytnutí dotace a 

uzavírání veřejnoprávních smluv. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná svěřuje starostovi obce Písečná pravomoc schvalování a 

uzavírání veřejnoprávních smluv pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních 

přípojek k rodinným domům na území obce Písečná. 

 

 

 

Provozní řád dětského hřiště 

K tomuto bodu starosta uvádí, že obdržel od ředitelky ZŠ Písečná požadavky na provoz 

dětského hřiště. To by mělo být primárně určeno v pracovní dny v době 8-16 hodin pouze pro 

děti základní nebo mateřské školy, cizí osoby by na hřiště v jejich přítomnosti nesměly. Původní 

návrh ředitelky, aby v této době bylo hřiště vždy uzamčeno, i když jej zrovna školka ani škola 

nebudou využívat, starosta odmítl. Obec nechá zhotovit provozní řád hřiště, který bude vyvěšen 

u vstupních vrátek.  

Bez usnesení.  

 

 

 

Decentralizované čištění odpadních vod 

K tomuto starosta uvedl, že v minulém týdnu se zúčastnil semináře v obci Rybí, kde mají 

nainstalovány domovní čističky odpadních vod s monitoringem provozu. Dle jeho názoru, by 

pořízení takovýchto čističek mohlo být využito místo výstavby další etapy kanalizace v částech 

Závrší a Lazy. Náklady na vybudování jsou o 70% nižší a provozní náklady o 50 % nižší. Do 

30. 6. 2021 je vyhlášen dotační titul na tuto problematiku. Stavební povolení není nutné mít při 

podání žádosti o dotaci, to lze řešit následně. Předkládá se záměr, studie, předpokládané 

náklady, souhlas občanů, vyjádření Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí, 

vyjádření vodoprávního úřadu a vyjádření povodí Odry. Podmínkou je realizace do konce roku 

2024. Probíhala diskuse, ze které vyplynulo, že zastupitelé nejsou proti využít takovouto 

variantu. Starosta tedy na další jednání zkusí zajistit další informace a podklady.  

Bez usnesení, informativní bod.  

 

Ing. Byrtus se dotázal na provoz víceúčelového hřiště v zimních měsících, a zda by zastupitelé 

nezvážili zakoupení umělé ledové plochy, která není závislá na mrazivém počasí. Starosta 

dodal, že tuto plochu mají v Návsí a od starosty obce zjistí cenu a podmínky provozu.  



 

 

 

 

Studie – Autobusový záliv - jižní konec 

Podklady zpracoval Mgr. Kantor. Studie na výstavbu autobusového zálivu, která je bez odhadu 

ceny, byla součástí materiálů k dnešnímu jednání. Pozemek pod autobusovým zálivem bude 

obci darován. Na výstavbu je možné získat dotaci z MAS Jablunkovsko nebo SFDI. 

Místostarosta navrhuje zadat vypracování projektové dokumentace, aby mohla být podána 

žádost do případné výzvy o dotaci. Na další jednání zastupitelstva připraví cenové nabídky na 

vypracování PD.  

Informativní bod.  

 

 

 

Studie místní komunikace Czepiec - Lazy 

Materiály k tomuto bodu připravoval místostarosta. Ten uvádí, že součástí materiálů byla 

nahraná studie na vybudování komunikace v části Lazy. Žádost o výstavbu podal p. Czepiec. 

Nyní je zapotřebí zajistit projektovou dokumentaci dle této studie a následně stavební povolení. 

Jelikož obec není majitelem pozemku, nelze na výstavbu komunikace žádat o dotaci. 

Informativní bod.  

 

 
 

Výroční zpráva ZŠ Písečná 

K tomuto bodu starosta sdělil, že součástí materiálů byla nahraná Výroční zpráva Základní a 

Mateřské školy Písečná. Tuto zprávu navrhuje vzít na vědomí. Nebyly vzneseny připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a Mateřské 

školy Písečná, příspěvková organizace o činnosti školy ve školním roce 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  



Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

   

 

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


