
Obec Písečná 

Usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 8. 2. 2021 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

20/1 program jednání 

20/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala, Ing. Byrtus 

20/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Ing. Sikora 

20/4 plnění usnesení č. 19 ze dne 11. 12. 2020 

20/5   pořadí nabídek v zakázce malého rozsahu „Multifunkční učebna ZŠ Písečná“: 1.CompTech     

  Servis s.r.o., IČO 28599021 se sídlem Dukelská 136, 739 91 Jablunkov; 2. HoralNET s.r.o.,    

IČO 02649586, se sídlem Nádražní 50, 739 91 Jablunkov; 3. Toras Marketing s.r.o., IČO   

26860961, se sídlem Chotěbuzská 284, 735 61 Chotěbuz 

20/6 Smlouvu o dílo se společností CompTech Servis s.r.o., IČO 28599021, se sídlem Dukelská 

136, 739 91 Jablunkov na dodávku výpočetní techniky a provedení souvisejících prací 

v projektu Multifunkční učebna ZŠ Písečná, který je spolufinancován z Integrovaného 

regionálního operační programu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko 

20/7 umístění defibrilátoru v centru obce Písečná 

20/8 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 

20/9 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 2021, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace s p. Miroslavem Ćmielem, předsedou Klubu důchodců Písečná 

20/10  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 5 000 Kč Sdružení rodičů při  

 ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČ 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Olympiádu pro děti 

v roce 2021, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se 

Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

20/11  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 Radovánky ZŠ a MŠ 

Písečná v roce 2021, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

20/12 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 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. 

20/13 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 

20/14  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 

 

 



 

20/15 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. 

20/16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 24 000 Kč Charitě Jablunkov, 

IČ 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov, na podporu provozu sociální 

služby Denní stacionář a Centrum pomoci sv. Rafaela, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Charitou Jablunkov 

20/17 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, IČ 

63026091, na činnost svazu v roce 2021, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým 

svazem včelařů, ZO Jablunkov 

20/18 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Potůčky – Písek, 

IČ48772330, 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 

20/19  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 

20/20 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín, 

se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy 

v roce 2021, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců přírody ZO 

Nový Jičín 

20/21 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 40 000 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 adaptačního 

a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, a schvaluje uzavření veřejnoprávní 

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

20/22 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 70 000 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 

20/23 Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2001 se společností SMOLO CZ, s.r.o., IČO 

25355996, se sídlem nám. Svobody 527, k zajištění služby načítání dat pro Motivační a 

evidenční systém společnosti ISNO IT s.r.o. 

20/24 zpracování ekonomické analýzy pro řešení nakládání s odpadními vodami společností 

ProVenkov s.r.o. dle nabídky ze dne 2. 2. 2021 

20/25 podmínky zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace 

pro rozšíření vodovodní sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa“  

20/26 Zásady poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci 

na úhradu ceny za stočné 

20/27 pravomoc starosty obce uzavírat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci 

poskytování úhrady ceny za stočné 

20/28 Smlouvu darovací k darování části pozemku p.č. 970/1 s Markem Kadlubcem, bytem Písečná 

141 a k darování části pozemku p.č. 972/4 s Vítem Lasotou, bytem Lidická 522, Třinec 

20/29 aktualizaci pasportu místních komunikací obce Písečná 

20/30 Smlouvu č. IV-12-8015518/01 o zřízení věcného břemene – služebnosti podzemního vedení 

NN O,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín 

 

 

 



 

20/31 Smlouvu o dílo k provádění zimní údržby komunikací a zpevněných ploch v obci Písečná 

s firmou Václav Ligocki, IČO 07189176, se sídlem Jablunkov 1148, na zimní období 

2020/2021  

20/32 rozpočtové opatření č. 1 

20/33 zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ 

20/34 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Písečná, Písečná 

42, dle předloženého návrhu 

20/35 revokaci usnesení č. 19/20 o jmenování Ing. Marie Byrtusové jako člena školské rady  

20/36 jmenování Ing. Radka Byrtuse členem školské rady za zřizovatele 

 

 

2. Bere na vědomí 

 

20/37  informace o průběhu dotačních projektů  

20/38  informace o užívání komunikace na pozemku v části Písečná – Žihla 

20/39  žádost č.j. 82/2021 o změnu územního plánu  

 

 

 

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


