
Zápis č. 21 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 3. 2021 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

 

 

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. Veřejná zakázka malého rozsahu - Projektová dokumentace pro rozšíření vodovodní 

sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa, hodnocení pořadí a schválení 

smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

2. Různé 

- Den obce Písečná – program 

3. Diskuse 

4. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

Návrhová komise 
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. 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. Benek a Ing. 

Sikora. 

 

 

 

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

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

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala a Ing. Byrtus. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 8. 2. 2021 

 

K bodu 1. schválilo: 
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 – smlouva byla uzavřena, zakázka je již dokončena 

20/7 umístění defibrilátoru v centru obce Písečná – proběhlo místní šetření k umístění 

AED, ve zpravodaji budou zveřejněny informace 

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 – smlouva podepsaná, finance 

zaslány na účet žadatele 

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 – smlouva podepsaná, finance vyplaceny v hotovosti na 

pokladně OÚ 

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 – smlouva 

podepsány, finance prozatím nevyplaceny 

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 – 

smlouva podepsaná, finance zatím nevyplaceny 

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. – 

smlouva podepsaná, finance zaslány na účet žadatele 

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 – smlouva podepsaná, finance zaslány na účet žadatele 



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 – smlouva 

podepsaná, finance zaslány na účet žadatele 

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. – smlouva podepsaná, finance 

zasány na účet žadatele 

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 – smlouva zaslaná k podpisu 

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 – smlouva podepsaná, finance 

zasály na účet žadatele 

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 – smlouva podepsaná, finance zatím nepředány 

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 - smlouva podepsaná, finance zatím nepředány 

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 – smlouva podepsaná, finance zaslány na 

účet žadatele 

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 – smlouva zaslaná k podpisu 

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 – 

smlouva zaslaná k podpisu 

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. – dodatek podepsán 

oběma stranami 

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

společností ProVenkov s.r.o. dle nabídky ze dne 2. 2. 2021 – 23. 3. 2021 proběhne 

jednání s projektantem 

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

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

etapa“ – informace dnes na jednání 

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

kanalizaci na úhradu ceny za stočné – probíhá administrace žádostí 

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

poskytování úhrady ceny za stočné – starosta uzavírá smlouvy 

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 – smlouva byla podepsána je předána na MěÚ Jablunkov, odbor stavební 

20/29 aktualizaci pasportu místních komunikací obce Písečná – smlouva byla podepsaná 

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 – smlouva byla zasána k podpisu 

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 – smlouva podepsána oběma stranami, dle smlouvy 

prováděna zimní údržba 

20/32 rozpočtové opatření č. 1- obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

20/33 zapojení do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ – vlajka byla v termínu 

vyvěšena 

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

Písečná 42, dle předloženého návrhu – škole oznámeno písemně 

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

– škole oznámeno písemně 

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

písemně 
  

  

K bodu 2. vzalo na vědomí: 

20/37 informace o průběhu dotačních projektů  

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

v dubnu budou podány informace o dalším postupu 

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

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 20 ze dne 8. 2. 2021 

 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu - Projektová dokumentace pro rozšíření vodovodní sítě 

a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa, hodnocení pořadí a schválení smlouvy o 

dílo s vybraným uchazečem 



K tomuto bodu jednání starosta uvádí, že jsou předloženy výsledky veřejné zakázky – 

Projektová dokumentace pro rozšíření vodovodní sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. 

Etapa. Zakázka vycházela se směrnice obce Písečná č. 1/2016 o zadávání zakázek malého 

rozsahu. Součástí materiálů je protokol z jednání hodnotící komise. V rámci zakázky bylo 

osloveno 5 firem, které splňovaly podmínku autorizace projektanta pro vodohospodářské 

služby, nabídku však podala jediná firma – PROJEKT 2010.  

Starosta doporučuje schválit výsledky výběrového řízení, i když byla podaná jediná cenová 

nabídka. SFŽP vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 306 129,99 Kč a jednou 

z podmínek je i doložení uzavřené smlouvy o dílo na zhotovitele stavby společně se 

zajištěním stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby v termínu do 31. 1. 2022. 

Dokumentace všech tří stupňů včetně obstarání všech příslušných povolení má být hotova do 

8 měsíců od podepsání smlouvy. Na realizaci výběru zhotovitele budou cca 2,5 měsíce. 

S dotací na projektovou dokumentaci se váže povinnost podat žádost o dotaci na samotnou 

realizaci stavby v novém operačním programu OPŽP. Harmonogram výzev ani podoba 

programu zatím nejsou známy.  Probíhala rozsáhlá diskuse, v níž Ing. Byrtus upozornil na 

vysokou cenu díla (nabídková cena 968 tis. Kč bez DPH oproti předpokládané hodnotě veř. 

zakázky 550 tis. Kč bez DPH) a zdůraznil velmi krátkou dobu pro vyřízení stavebního 

povolení. Dále upozorňoval, že proběhl výběr zhotovitele projektové dokumentace na základě 

situačního náčrtu ze studie. V případě nesplnění termínu pro vyřízení požadovaných povolení 

může tato změna zadání vést k zdůvodnění změny zadání a argumentaci zhotovitele PD.  

Dle jeho názoru by bylo nejvhodnější zakázku zrušit a projekt odložit cca o 1 rok, vyčkat na 

případné jiné další vhodné dotační programy. Starosta na závěr tohoto bodu upozornil, že 

opakování výběru a vyhlášení nového výběrového řízení by reálně ohrozilo splnění podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace a také ohrozilo poskytnutí dotace na samotnou stavební 

realizaci. Navrhuje proto schválit pořadí nabídek a následně smlouvu o dílo s firmou 

PROJEKT 2010. Přistoupilo se k hlasování o schválení jednotlivých částí tohoto bodu.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů zakázky malého rozsahu 

„Projektová dokumentace pro rozšíření vodovodní sítě a veřejného osvětlení v obci 

Písečná, I. Etapa“: 1. PROJEKT 2010, s.r.o., IČO 48391531 se sídlem Ruská 43, 703 00 

Ostrava – Vítkovice 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 (Ćmiel, Kantor, Byrtusová, Sikora, Benek) 

PROTI:  2 (Byrtus, Cienciala) 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace stavby Rozšíření vodovodní sítě a sítě veřejného osvětlení v obci Písečná, I. 

Etapa se společností PROJEKT 2010, s.r.o., IČO 48391531 se sídlem ul. Ruská 43, 703 

00 Ostrava - Vítkovice 

 

 

 

 



Den obce Písečná 

Návrh na program dne obce 2021 zaslal starosta zastupitelům e-mailem. Celková cena se 

pohybuje cca 313 000,- Kč. Ze zpětné vazby starostovi vyplývá, že někteří členové 

zastupitelstva považují program na předražený. Z tohoto důvodu starosta dnes tento bod dává 

k projednání. Rozpoutala se diskuse na případné změny interpretů, ze které vzešel návrh na 

úpravu celkové cenu programu a to v hodnotě cca 200 000,- Kč. S tímto návrhem souhlasila 

většina zastupitelů, a to Ing. Byrtusová, p. Benek, Mgr. Cienciala a Ing. Sikora. Starosta tedy 

na základě tohoto hlasování uvedl, že dojde ke změně programu, aby celková cena dne obce 

v r. 2021 byl cca 200 tisíc korun, s možnou rezervou + 20 tisíc.  
 

Tento bod jednání byl bez usnesení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

   

 

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


