
Zápis č. 19 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 12. 2020 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

 

Hosté: Ruttkay Štěpán 

 

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. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za likvidaci a svoz odpadů – výsledky 

systému MESOH, stanovení hodnoty EKO-BODU pro období 2020/2021 

2. Smlouva o provádění zimní údržby chodníku – Josef Bojko 

3. Dodatek č. 1 SOD o provádění zimní údržby komunikací – Jan Ligocki 

4. Projednání Strategického plánu rozvoje obce Písečná na období let 2021-2028 

5. Plánované investiční aktivity na období let 2021/2022 

6. Smlouva o spolupráci s městem Jablunkovem v realizaci projektu Výstavba 

chodníku Písečná – k točně  

7. Smlouva darovací s Moravskoslezským krajem k darování pozemku p. č. 1091/1 

zastavěný hlavní obslužnou komunikací č. III/01150 

8. Možnosti odkanalizování obce Písečná v místních částech Závrší, Lazy 

9. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na kotlíkové dotace – Sikora 

Lumír 

10. Rozpočtové opatření č. 7 

11. Návrh rozpočtu na rok 2021 

12. Různé 

 žádost o vyjádření potřebnosti a financování sociální služby Slezské diakonie 

 žádost o prodloužení komunikace na pozemku p. č. 376 manželé Kowollikovi 

 žádost o úpravu dešťové kanalizace na pozemku p. č. 247/8 – Sikora Milan 

 žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1108, manželé Nieslanikovi 

 smlouva o poskytnutí dotace – kanalizační přípojka RD č. p. 12 Ćmiel 

 likvidace sesuvu pozemek p. č. 806, Szolony Bohuslav 

 výroční zpráva Policie ČR za rok 2019 pro katastr obce Písečná 

 renovace kříže – vyhlášená dotační výzva 

 zastoupení zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Písečná 

13. Diskuse 

14. Závěr 

15.  

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, p. Benek a Ing. Sikora. 

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, p. Benek 

a Ing. Sikora. 

 

 

 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 5. 10. 2020 

 

K bodu 1. schválilo: 
18/5 pravidla pronájmů objektů Výletiště a Kulturního domu od 1. 1. 2021 – zveřejněny, 

pronájmy na rok 2021 se řídí novými pravidly 

18/6 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 – smlouva podepsána oběma 

stranami, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

18/7 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 – v návrhu 

rozpočtu dle tohoto plánu je i alokovaná příslušná částka 

18/8 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 – finanční plnění 

proběhla, připravuje se kolaudace stavby 

18/9 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 byla uzavřena, 

penzion je nabízen k nájmu 

18/10 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 – smlouva byla podepsána, peněžní plnění zasláno, připravuje se návrh na 

vklad do KN 



18/11 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 uzavřena, prostředky zaslány na účet žadatele 

18/12  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 uzavřena, prostředky zaslány na účet žadatele 

18/13  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 - smlouva 

uzavřena, prostředky zaslány na účet žadatele 

18/14 podání žádosti o dotaci na akci „Chodník – II. etapa“ v rámci výzvy Státního fondu 

dopravní infrastruktury pro realizaci „Opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo 

plynulosti dopravy s omezenou schopností pohybu pro rok 2021“ – výzva končí k 31. 

1. 2021, čeká se na nabytí právní moci vydaného stavebního povolení, žádost bude 

podána v termínu 

18/15 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 se finalizuje, čekalo se na vyjádření odborného projektanta 

18/16 rozpočtové opatření č. 6 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

18/17 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 – instalace techniky je téměř u konce, 15. 12. bude 

předáno 

18/18 rozšíření pracovního úvazku v rámci Obecního úřadu Písečná od 1. 11. 2020 – smlouva 

neuzavřena, p. Delinová je na nemocenské 

18/19 svěřuje starostovi obce Písečná pravomoc schvalování a uzavírání veřejnoprávních 

smluv pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům 

na území obce Písečná – proces uzavírání smluv běží, dnes na jednání předložena 

žádost starosty  

  

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

18/20  výsledky dotazníkového šetření v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje obce 

Písečná 

18/21 výsledky výběrového řízení v zakázce malého rozsahu „Přípojka NN, veřejné 

osvětlení a zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná“ 

18/22 žádost o finanční příspěvek společnosti SENIOR DOMY POHODA Jablunkov a.s., 

Bezručova 497, 739 91 Jablunkov – písemně odpovězeno 

18/23    Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Písečná, příspěvková organizace o 

činnosti školy ve školním roce 2019/2020 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 18 ze dne 5. 10. 2020 

 

 

Vzhledem k přítomnosti veřejnosti, p. Ruttkaye, byl na začátek jednání přesunut bod č. 8 -

možnosti odkanalizování obce Písečná v místních částech Závrší, Lazy. 

 

 

 

Možnosti odkanalizování obce Písečná v místních částech Závrší, Lazy 

Ohledně tohoto bodu se na jednání zastupitelstva dostavil p. Štěpán Ruttkay. Zajímá jej, jakým 

způsobem by mohlo být řešeno odkanalizování části Písečná – Lazy. On sám má u svého domu 

čističku odpadních vod, není s ní však spokojený a to zejména se vsakem. Starosta sdělil, kolik 

finančních prostředků bylo do projektu a samotné výstavby kanalizace již investováno. 

Následoval výčet lokalit, kde ještě kanalizace vybudovaná nebyla. K jednotlivým lokalitám 

bude zapotřebí přistupovat individuálně. Dále starosta představil jednotlivé návrhy na 

odkanalizování obce, které zpracoval svépomocí – jednalo se o návrhy splaškové kanalizace, 

decentralizované čištění odpadních vod a dotační program na podporu pořízení domovních 

ČOV.  Dle jeho názoru by lokalita Závrší měla být řešena jako první, vzhledem k počtu 

rodinných domů a připomněl, že v lokalitě Lazy někteří občané podepsali petici proti stavbě 

kanalizace, jelikož mají vybudované domácí ČOV. Dále probíhala rozsáhlá diskuse. Ing. Byrtus 

uvádí, že by v jednotlivých lokalitách nechal provést průzkum, o jaké odkanalizování by lidé 

měli zájem a na základě toho se rozhodnout. Mgr. Cienciala dodal, že dle jeho názoru jsou 

dotazníky a průzkumy zbytečné, lidé nebudou mít jednotný názor. Vzhledem k tomu, že už je 

zpracovaný projekt, kloní se k tomu, aby lokalita Závrší byla odkanalizována centrální 

kanalizací, naopak u části Lazy se kloní k revizi projektu a ke zvážení jiných forem 

odkanalizace (domovní ČOV, event. prověřit možnost řešení svodu splaškových vod do 

kanalizační sítě Města Jablunkov). Ing. Byrtus k tomu dodává, že by v případě výstavby 

centrální kanalizace v lokalitě Závrší bylo vhodné udělat novou prováděcí projektovou 

dokumentaci kanalizace i s rozpočtem a nechat upravit stavební povolení tak, aby alespoň část 

projektu splnila podmínky dotačního titulu. Zbytek centrální kanalizace by pak obec 

financovala z vlastního rozpočtu. Na ostatní lokality by pak obnovil obecní dotaci na ČOV. Na 

závěr starosta sdělil, že osloví projektanty a vyžádá si 3 cenové nabídky na revizi projektu 

splaškové kanalizace. Nyní navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o možných způsobech 

odkanalizování částí obce 

ukládá starostovi: předložit cenové nabídky na zpracování revize stávajícího projektu 

centrální splaškové kanalizace v obci s cílem prověřit možnosti využití dotačních titulů. 

 

Po projednání tohoto bodu p. Ruttkay opustil jednání. 

 



Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za likvidaci a svoz odpadů – výsledky 

MESOH roku, stanovení EKO-BODU 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že v oblasti týkající se odpadů dochází ke spoustě změn, 

a to zejména negativních. Jedná se o návrh nových cen společnosti SMOLO CZ, kdy jde o 

navýšení o 5,5 %.  Navýšení cen je částečně i dopadem nového zákona o odpadech, které se 

týká zákonného poplatku za ukládání odpadu na skládky. Prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 

nejsou vydány. Další složkou, která zvedne celkové náklady za odpady je cenový návrh od 

ISNO IT, který směřuje zdražení poplatku za systém z dosavadních 6 500,- Kč/ rok a celou obec 

na 30 000,- Kč / rok a celou obec. Dalším poplatkem od ISNO IT je cca 12 000,- Kč jako 

členský příspěvek do spolku, který chce firma ISNO IT založit a měly by do něj vstoupit 

všechny obce využívající jejich systém MESOH. Všechny tyto jednotlivé body mají vliv na 

stanovení výše poplatku za odpady a stanovení výše ekobodu. Jednotlivé modulace zpracoval 

Mgr. Kantor.  Dále probíhala diskuse, během níž Mgr. Cienciala navrhuje stanovení poplatku 

na 800,- Kč / osobu a rok a ekobod ve výši 7,- Kč. K jeho názoru se přiklonil i Ing. Byrtus a 

Mgr. Kantor. Starosta navrhuje stanovit poplatek 750,- Kč / osobu a rok a ekobod ve výši 6,- 

Kč. Další návrhy nebyly vzneseny, nechal starosta hlasovat o návrhu Mgr. Ciencialy.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 (Cienciala, Benek, Byrtusová, Byrtus, Kantor) 

PROTI:  2 (Sikora, Ćmiel) 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2020 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů se stanovením hodnoty ekobodu ve výši 7 Kč a 

stanovením poplatku ve výši 800 Kč na osobu a rok. 

 

 

 

Smlouva o provádění zimní údržby chodníku – Josef Bojko 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že v předložené smlouvě nedochází k žádnému navýšení 

ceny za služby, a proto navrhuje schválení smlouvy. 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 dílo na provádění zimní údržby 

komunikací pro pěší v katastru obce Písečná s firmou Bojko Josef, IČO 14606682, se 

sídlem Písek 494, na zimní období 2020/2021. 

 

 

 

Dodatek č. 1 SOD o provádění zimní údržby komunikací – Jan Ligocki 

K tomuto starosta uvádí, že se jedná o dodatek ke smlouvě o dílo, která byla schválena 

v loňském roce. Dodatkem se mění platnost smlouvy, cena zůstává nezměněna. Starosta 

navrhuje schválit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k provádění zimní 

údržby komunikací a zpevněných ploch v obci Písečná s firmou Jan Ligocki, IČO 

14606691, se sídlem Jablunkov 543, na zimní období 2020/2021. 

 

 

 

Projednání Strategického plánu rozvoje obce Písečná na období let 2021-2028 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že se jedná o celkový výstup z dotazníkového šetření, 

komise pro strategický rozvoj a částečně i ze strategického plánu obce z minulého období. 

Strategii zpracoval Mgr. Karlubík, cena celkem 35 tisíc korun. Výdaje na zpracování strategie 

obce jsou dotovány z Moravskoslezského kraje. Dokument je nutno schválit. Jelikož nebyly 

podány žádné návrhy na doplnění ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení 

strategického plánu.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Strategický plán rozvoje obce Písečná na období let 

2021 - 2028. 

 

 

 

Plánované investiční aktivity na období let 2021/2022 

Při projednávání tohoto bodu starosta přiblížil jednotlivé investiční akce na rok 2021-2022, 

jejichž celkové náklady jsou vyčísleny cca na 6,06 mil. Veškeré plánované aktivity mají 

návaznost na rozpočet obce. K tomuto tématu probíhala krátká diskuse, ze které vyplynulo, že 

zakázka na elektro přípojku a chodník k výletišti bude vyhlášena dle vývoje rozpočtu obce a 

její realizace až v září roku 2021. V případě špatného vývoje rozpočtu bude zakázka zrušena. 

Starosta navrhuje schválení plánovaných investičních akcí. Nebyl vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.   
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Akční plán investičních projektů na rok 2021. 

 

 

 

Smlouva o spolupráci s městem Jablunkovem v realizaci projektu Výstavba chodníku 

Písečná – k točně 

K tomuto starosta sdělil, že se jedná o druhou etapu výstavby chodníku směrem ke Konečné. 

Na městském úřadě v Jablunkově bylo svoláno jednání, na kterém bylo dohodnuto, že 

žadatelem a zpracovatelem projektu bude Obec Písečná. Město Jablunkov bude výstavbu 



chodníku spolufinancovat, pokud na akci bude schválena dotace. Na dotaz Mgr. Ciencialy, zda 

zastávka bude financována Jablunkovem, starosta odpověděl, že stavba chodníku i zastávky 

bude poměrně finančně rozdělena dle délky chodníku v jednotlivých katastrech. Nejedná se 

totiž o výstavbu klasické autobusové zastávky, ale o upravený chodník pro výstup cestujících.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o spolupráci při výstavbě a užívání stavby 

chodníku s Městem Jablunkovem, IČO 00296759, se sídlem Dukelská 144, 739 91 

Jablunkov. 

 

 

 

Smlouva darovací s Moravskoslezským krajem k darování pozemku p. č. 1091/1 

zastavěný hlavní obslužnou komunikací č. III/01150 

K tomuto bodu starosta uvedl, že záměr darování pozemku pod hlavní komunikací směr 

konečná byl schválen zastupitelstvem obce na jaře letošního roku a byl vyvěšen na úřední desce 

úřadu. Smlouvu navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací smlouvu č. FM/23/j/2020/Ch o darování 

pozemku parc. č. 1091/1 v k. ú. Písečná u Jablunkova zastavěného hlavní obslužnou 

komunikací č. III/01150 Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, se sídlem 28. října 117, 

702 18 Ostrava. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na kotlíkové dotace – Sikora Lumír 

K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že je ke schválení předložena smlouva o poskytnutí 

bezúročné půjčky pro p. Lumíra Sikoru, který si v projektu kotlíkových dotací vyměnil stávající 

kotel na tuhá paliva za automatický kotel na biomasu. Starosta navrhuje schválit předloženou 

smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se ke schválení smlouvy.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Lumíru Sikorovi, bytem Písečná 202, 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. Lumírem Sikorou, bytem 

Písečná 202. 

 



Rozpočtové opatření č. 7 

Ke schválení je předloženo rozpočtové opatření č. 7. K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné 

dotazy ani připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočtové opatření č. 7 

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 

K tomuto starosta uvádí, že součástí materiálů byl návrh rozpočtu na rok 2021. Tento návrh 

bude upraven ve výdajích v kapitole 3117 na rekonstrukci počítačové učebny. Bez dotazů a 

návrhu na doplnění, přistoupilo se k hlasování o schválení návrhu rozpočtu na r. 2021. 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočet obce Písečná na rok 2021. 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2022 – 2023 

Jedná o povinný nástroj finančního plánování, který ukládá zákon o rozpočtech územně 

samosprávných celků a je nutno jej schválit. Bez dotazů, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na 

období 2022 – 2023. 

 

 

 

Žádost o vyjádření potřebnosti a financování sociální služby Slezské diakonie 

K tomuto bodu starosta uvádí, že Slezská diakonie provozuje sociálně aktivizační službu pro 

osoby se zdravotním postižením, v tomto případě se jedná o osobu trpící autizmem. Tuto službu 

využívá jeden občan z Písečné. Aby mu tuto službu mohli poskytovat, musí obec deklarovat, 

že bude přispívat finanční částkou 2 900,- Kč za 1 občana ročně. Nebyly vzneseny žádné 

dotazy, navrhuje starosta schválit tuto žádost. Přistoupilo se k hlasování o jeho návrhu.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Finanční podporu sociálně aktivizační služby pro 

osoby se zdravotním postižením LYDIE Český Těšín a spoluúčast na financování ve výši 

2 900 Kč na rok na jednoho aktuálního uživatele služby s trvalým pobytem v obci Písečná. 

 

 

 

Žádost o prodloužení komunikace na pozemku p. č. 376 manželé Kowollikovi 

K tomuto starosta uvádí, že manželé Kowollikovi chtějí stavět rodinný dům v části Žihla. Jako 

příjezdová komunikace k pozemku jim bud sloužit obecní pozemek, na němž chtějí v délce cca 

14 m vybudovat zpevněný příjezd. Dále uvádí, že  pan Kowollik mu během osobní schůzky 

sdělil, že by si příjezd zhotovili na své náklady v celkové částce cca 70 tisíc korun a chtěli by 

od obce finanční příspěvek. Starosta navrhuje přispět částkou ve výši 35 tisíc korun. Nebyly 

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

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo úhradu nákladů ve výši 35 000 Kč na zpevnění části 

povrchu pozemku parc. č. 1347/8 v rozsahu žádosti č. j. 453/2020 manželů Kowollikových. 

 

 

 

Žádost o úpravu dešťové kanalizace na pozemku p. č. 247/8 – Sikora Milan 

K tomuto bodu starosta uvádí, že se na něj obrátil p. Milan Sikora, který ústně požádal o úpravu 

polohy a vyústění dešťové kanalizace na parc. č. 247/8 na náklady obce, jelikož dochází 

k znehodnocení jeho pozemku. Starosta navrhuje oslovit nějakou stavební firmu s žádostí o 

cenovou nabídku odvodnění s potrubím o průměru 400 mm a vzít žádost p. Sikory 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 úpravu polohy a vyústění dešťové kanalizace 

na pozemku parc. č. 247/8. 

 

 

Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1108, manželé Nieslanikovi 

Manželé Bruno a Renata Nieslanikovi chtějí od obce odkoupit část pozemku 1108 v části 

Písečná – Jižní konec. V současné době mají na části pozemku věcné břemeno. Starosta uvádí, 

že celá komunikace je posunuta mimo parcelu 1108 ve vlastnictví obce. Dle jeho názoru a také 

názoru místostarosty by bylo hodnější řešit celý úsek komplexně. Problémem by mohlo být 

větší množství vlastníků. Nyní starosta navrhuje vzít žádost manželů Nieslanikových na 

vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.   
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost č. j. 442/2020 manželů Nieslanikových 

o odkoupení části pozemku.  

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace – kanalizační přípojka RD č. p. 12 Ćmiel  

K tomuto bodu starosta uvádí, že žadatelem o poskytnutí dotace na kanalizační přípojku je on 

sám. Aby nedošlo ke střetu zájmů, mělo by smlouvu o poskytnutí dotace schválit zastupitelstvo. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Ćmiel) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 

zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 12 s Bc. Davidem Ćmielem, bytem 

Písečná 12. 
 

 

 

Likvidace sesuvu pozemek p. č. 806, Szolony Bohuslav 

K tomuto bodu starosta uvádí, že při červencových deštích došlo k sesuvu pozemku nad 

městským lesem, jeho majitelem je p. Szolony, který ústně požádal o likvidaci tohoto sesuvu. 

Dále dodává, že zjišťoval možnosti získání dotace k likvidaci takovýchto škod, proto oslovil 

Českou geologickou službu s žádostí o posudek. Z něj plyne, že jde o sesuv 1 kategorie a na 

něj se dotace nevztahují. Mimo to z posudku také vyplývá, že jde o sesuv zeminy, která byla 

navezena. Požádal firmu Lesostavby o cenovou nabídku na kamenný zához a zpevnění břehu. 

K tomuto probíhala diskuse, z níž vyplynulo, že starosta zkusí oslovit ještě další firmu s žádostí 

o předložení cenové nabídky a žádost p. Szoloného bude vzata na vědomí. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o způsobu a nákladech na likvidaci 

sesuvu půdy na pozemku parc. č. 806 ve vlastnictví p. Bohuslava Szoloného. 

 

 

 

Výroční zpráva Policie ČR za rok 2019 pro katastr obce Písečná 

K tomuto bodu starosta sdělil, že tato výroční zpráva je dána zastupitelům pouze na vědomí.  
 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Výroční zprávu Policie České republiky za 

rok 2019. 

 

 

 

Renovace kříže – vyhlášená dotační výzva  

K tomuto bodu starosta uvádí, že byla vyhlášena dotační výzva Ministerstva zemědělství a 

navrhuje schválit podání žádosti o dotaci na renovaci kříže v části Jižní konec. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na renovaci kříže v části 

Písečná – Jižní konec v dotačním titulu Ministerstva zemědělství v programu 129 660 

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021. 

 

 

 

Zastoupení zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Písečná 

K tomuto starosta uvedl, že do školské radě základní a mateřské školy v Písečné je vždy volen 

do funkce jeden ze zastupitelů obce. V letošním roce končí funkční období Ing. Marii Byrtusové 

a je potřeba opět zvolit zástupce. Starosta navrhuje do funkce opět jmenovat Ing. Byrtusovou. 

Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtusová) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo jmenování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské 

rady. 

 

 

Návrh na vyřazení zmařených investic 

Jedná o vyřazení projektových dokumentací, které již nelze využít, byly nahrazeny jinými 

projekty. Odpis investice je potřeba schválit zastupitelstvem obce. Bez připomínek přistoupilo 

se ke schválení návrhu vyřazení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení zmařených investic obce Písečná dle 

předloženého návrhu 

 

 

 

 



Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se 

společností Smolo CZ 

Starosta uvádí, že se jedná o navýšení cen o 5,5 % a navrhuje smlouvu schválit. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na nakládání s 

odpady na území obce Písečná se společností Smolo CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem 

Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město. 

 

 

 

ISNO IT 

Starosta uvádí, že jedná o smlouvu o zpracování osobních dat a o provozu celého systému od 

1. 3. 2021. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se ke schválení těchto smluv.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu č. 5/2021 o zavedení, provozování a 

koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství s firmou 

ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem Uherčice 125, 691 62 Uherčice. 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou 

ISNO IT s.r.o., IČO 02696371, se sídlem Uherčice 125, 691 62 Uherčice. 

 

 

 

Žádost o finanční dar – Beskydská lyže 

Na tuto akci pořádanou Obcí Mosty u Jablunkova byl na letošní ročník akce Beskydská lyže 

poskytnut finanční dar 5 000,- Kč. Finanční prostředky schválené na dnešním jednání by byly 

použity na akci v r. 2021. Ing. Byrtus podal námitku proti finančnímu daru. Dle jeho názoru se 

jedná o komerční záležitost a navrhuje, aby si Obec Mosty u Jablunkova zažádala o finanční 

prostředky v rámci dotace, kde je podmínkou doložení vyúčtování celé akce. Starosta sdělí 

rozhodnutí zastupitelstva obecnímu úřadu v Mostech a navrhuje vzít dnes tuto žádost na 

vědomí. Nebyla vznesena žádná další připomínka, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost obce Mosty u Jablunkova o sponzorský 

příspěvek na sportovní akci Beskydská lyže 2021. 

 

 

 

Informace o správci sítě v ZŠ 

Starosta podal informace, že firma HoralNET je vlastníkem optické sítě v obci a majitel firmy 

by rád napojil na tuto síť i základní školu. Data spotřebovaná školou by byla zdarma. Rád by 

ale dělal správce počítačové sítě, případně vůči škole rozvíjel další služby. Ing. Sikora 

upozornil, že škola musí udělat nové výběrové řízení na správu sítě.  

Informativní bod, bez usnesení.  

 

 

 

SmVaK – stanovení výše nájmu a stočného pro rok 2021 

K tomuto bodu starosta sdělil, že stočné je nižší, než bylo vypočtené finančním modelem. Tento 

dokument je potřeba schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo cenu vody pro stočné pro rok 2021 ve výši 47,06 

Kč/m3 bez DPH a výši nájemného pro rok 2021 ze Smlouvy o provozování kanalizační 

sítě. 

 

 

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na nákup defibrilátoru 

K tomuto bodu starosta sdělil, že se jedná o poskytnutí finančního prostředku na nákup 

defibrilátoru, který bude umístěn na odlehlém místě na Jablunkovsku či Třinecku. Cena 

přístroje cca 50 tisíc korun. Starosta navrhuje poskytnout finanční dar ve výši 4 000,- Kč. Bez 

připomínek, 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 4000 Kč ve 

finanční sbírce na nákup defibrilátoru Školícímu a Výcvikovému Centru Asklépios, z.s., 

IČO 22606904, se sídlem Bukovec 234, 739 85 Bukovec, a uzavření darovací smlouvy se 

Školícím a Výcvikovým Centrem Asklépios, z.s. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Marie Byrtusová  ……………………………. 

 

   

 

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


