
Zápis č. 22 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 12. 4. 2021 

 

Účast: 

- přítomno 5 členů zastupitelstva obce – omluveni Bc. David Ćmiel a Tomáš Benek 

 

 

Jednání zahájil Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce Písečná, který přivítal členy 

zastupitelstva. Prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné. 

 

Stanovení zapisovatele 
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

1. Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování PD prodloužení vodovodních řadů se 

Státním fondem životního prostředí  

2. Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 2. NP budovy ZŠ a MŠ Písečná 

3. Žádost o dotaci na Sportovně relaxační park Výletiště – výzva MAS Jablunkovsko 

4. Žádosti o návratnou finanční výpomoc – výměna kotlů 

5. Smlouvy o smlouvách budoucích na umístění sítí NN – ČEZ Distribuce 

6. Žádosti o prodloužení lhůty pro realizaci kanalizační přípojky 

7. Různé 

- Charita Třinec – žádost o dotaci 

- Linka bezpečí – žádost o dotaci 

- Bezplatný nájem pozemku a umístění Zásilkovna Box 

- Smlouva o dílo Digis – geografický informační systém 

8. Diskuse 

9. Závěr 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

Návrhová komise 
Místostarosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová a 

Mgr. Cienciala. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

Byrtusová a Mgr. Cienciala. 

 

 

 



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

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

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 22. 3. 2021 
 

K bodu 1. schválilo: 
21/5 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 

21/6 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 – smlouva 

byla zaslána oběma stranami, proběhla první informační schůzka 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 21 ze dne 12. 4. 2021 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování PD prodloužení vodovodních řadů se 

Státním fondem životního prostředí 

Jedná se smlouvu se Státním fondem životního prostředí na realizaci akce  - Rozšíření 

vodovodní sítě v obci Písečná, 1. etapa. Informace byly podány již na minulém jednání 

zastupitelstva obce v souvislosti se schválením smlouvy na zpracování projektové 

dokumentace k prodloužení vodovodu a rozšíření veřejného osvětlení. Doporučeno schválit. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy o 

poskytnutí dotace ze SFŽP.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu č. 1200300085 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí na realizaci investiční akce „Rozšíření vodovodní sítě 

v obci Písečná, I. etapa“ 

 

 

 



Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 2. NP budovy ZŠ a MŠ Písečná 

Byly předloženy dvě cenové nabídky na zpracování PD pro provádění stavby -  Sanace 

interiérů ve 2.NP ZŠ Písečná. Souhlas s realizací tohoto záměru již dříve zastupitelstvo 

vyjádřilo a je zahrnuta ve strategii rozvoje obce. Rozsah prací byl konzultován s ředitelkou 

ZŠ. Vzhledem k tomu, že Delta Třinec zná technický stav budovy, zpracovávala dokumentaci 

k zajištění stropních konstrukcí v budově a dokumentaci pro rekonstrukci a přístavbu budovy 

ZŠ, doporučil starosta spolupráci s touto firmou. Nový statický posudek není potřeba. 

Zpracování PD bude provedeno na základě objednávky. Dokumentace pro realizaci 

schodišťové plošiny bude poptávána u firem, které zařízení vyrábějí a dodávají. Cenový návrh 

na instalaci plošiny bude předložen na dalším jednání zastupitelstva. Místostarosta přistoupil 

k hlasování o schválení zpracování projektové dokumentace.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby „Sanace interiérů ve 2NP budovy ZŠ a MŠ Písečná společností Delta Třinec s.r.o., 

IČO 60778288, se sídlem ul. 1. máje 500, 739 61 Třinec 

 

 

 

Žádost o dotaci na Sportovně relaxační park Výletiště – výzva MAS Jablunkovsko  

K tomuto bodu místostarosta uvádí, že je ke schválení předložena žádost o dotaci na realizaci 

části projektu Sportovně relaxační park Písečná ve výzvě MAS Jablunkovsko v rámci 

Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena do 21. 4. 2021, míra podpory 80 % 

uznatelných výdajů. Uvažovaný rozsah realizace pro podání žádosti je v celkovém objemu 

nákladů 1,3 mil. Kč. Jedná se o přípojku NN, 9 ks veřejného parkového osvětlení, 

komunikace pro pěší, koše, stojany na kola, lavičky, výsadba trvalek a rozšíření zpevněné 

plochy před hlavním přístřeškem. Stavební povolení bylo vydáno v r. 2018 a prodlouženo je 

do června 2022. Místostarosta navrhuje schválit tuto žádost. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci Sportovně 

relaxačního parku ve výzvě MAS Jablunkovsko v rámci Programu obnovy venkova. 

 

 

 

Žádost o návratnou finanční výpomoc – Alena Gorná 

Předložena ke schválení žádost o kotlíkovou půjčku ve výši 150 000,- Kč. Místostarosta 

navrhuje schválit. Bez připomínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 

000 Kč p. Aleně Gorné, bytem Písečná 99 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“ č. 3-2019-19 s p. Alenou Gornou, bytem 

Písečná 99. 

 

 

 

Žádost o návratnou finanční výpomoc – Jana Bojková 

Předložena ke schválení žádost o kotlíkovou půjčku ve výši 200 000,- Kč. Místostarosta 

navrhuje schválit. Bez připomínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Janě Bojkové, bytem Písečná 76 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“ č. 3-2019-18 s p. Janou Bojkovou, 

bytem Písečná 76. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ Distribuce – stavba č. IV-12-8019645/19 

Jedná se o smlouvu budoucí o zřízení věcného břemen v místní části nad školou, od hlavní 

silnice směrem ke kapličce. Místostarosta navrhuje schválení této smlouvy. Bez připomínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8019645/19 zemního kabelového vedení 

NN 0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ Distribuce – stavba č. IV-12-8020656/2 

Jedná se o smlouvu budoucí o zřízení věcného břemen v místní části Žihla, spojnice u 

Brodkových. Místostarosta navrhuje schválení této smlouvy. Bez připomínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020656/2, Písečná, parc. č. 376 NNv, NNk 

zemního kabelového vedení NN 0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí – stavba č. IV-12-8020789/1/SOBS/2021/DOČ PÍSEČNÁ 

Jedná se o smlouvu budoucí o zřízení věcného břemen v místní části nad městským lesem, 

pod p. Rusnokovou. Místostarosta navrhuje schválení této smlouvy. Bez připomínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020789/1/SOBS/2021/DOČ PÍSEČNÁ, 

PARC. Č. 565 NNK, zemního kabelového vedení NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., 

IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce – stavba č. č. IV-12-8012343/7 

Jedná se o smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene v místní části Závrší. Přípojka bude 

zhotovena pro novostavbu rodinného domu. Místostarosta navrhuje schválit. Bez připomínek.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-8012343/7, Písečná, Szkandera kNN, parc. č. 247/12 a parc. č. 1110/1, zemního 

kabelového vedení NN 0,4 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se 

sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

 

 

 

Žádosti o prodloužení lhůty na realizaci domovní přípojky kanalizace  

Obec obdržela dvě žádosti o prodloužení lhůty na realizaci domovní přípojky kanalizace. 

Vzhledem k nepříznivému počasí a epidemiologické situaci bylo starostou doporučeno 

prodloužení termínu na výstavbu přípojek do 14. 5. 2021, musí ale dojít ke změně zásad.  

Místostarosta navrhuje schválit změnu zásad pro poskytnutí dotace na kanalizační přípojku a 

jednotlivé žádosti vzít na vědomí. Bez připomínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo změnu zásad pro poskytování dotací na úhradu 

nákladů spojených s realizací domovních kanalizačních přípojek a stanovuje podmínku 

realizace přípojky a uzavření smlouvy o odvádění a likvidaci odpadních vod nově do 14. 

5. 2021. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost p. Jiřího Cieslara, bytem Písečná 112. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost p. Anny Cieslarové, bytem Písečná 

21. 

 

 

 

Žádost o finanční dar – Charita Třinec 

Žádost o finanční podporu ve výši 10 000,- Kč na provoz v letošním roce. Charitu Třinec 

využívají dva klienti s trvalým pobytem v Písečné. Místostarosta navrhuje schválit. Bez 

připomínek.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4 (Kantor, Cienciala, Byrtusová, Sikora) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč 

Charitě Třinec, IČO 49591215, se sídlem ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec, na provoz 

Charity Třinec 2021, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Charitou Třinec. 

 

 

Žádost o finanční dar – Linka Bezpečí 
 

Žádost o finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na provoz v roce 2021. V minulých letech vždy 

poskytnuta částka ve výši 1 000,- Kč, místostarosta navrhuje schválit tuto částku i letos. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
  
Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Lince 

bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy s Linkou bezpečí, z.s. 



Bezplatný nájem pozemku a umístění Zásilkovna Box 

Jedná se o bezplatný pronájem pozemku u kulturního domu za účelem umístění Z boxu. 

Záměr pronájmu části tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce. V smlouvě 

uvedeno, že obec v okruhu 500 m neumístí žádný další výdejní box jiné společnosti. Během 

diskuse se zastupitelé dohodli, že tato klauzule bude ze smlouvy vypuštěna. Jelikož se jedná o 

rozšíření služeb pro občany, navrhuje místostarosta schválení této smlouvy. Bez připomínek, 

přistoupilo s k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4 (Kantor, Cienciala, Byrtus, Byrtusová) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Sikora) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při 

jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 

1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. 

 

 

 

Smlouva o dílo Digis – geografický informační systém 

Jedná se o provoz geografického systému, který je na obci velmi často využíván. V rámci 

smlouvy budou nově vložena data z RUIAN. Místostarosta navrhuje schválit tuto smlouvu. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., se 

sídlem Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

 

 

 

Darovací smlouva 

Jedná se o darování pozemků řešených v souvislosti s rekonstrukcí autobusové zastávky 

v místní části jižní konec. Místostarosta navrhuje schválení této darovací smlouvy. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
  
Výsledek hlasování: 

PRO:  5  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Darovací smlouvy s manželi Renatou a 

Alešem Buchtovými, bytem Písečná 54, k darování pozemku parc. č. 162/1 a části 

pozemku parc. č. 170/2, a s manželi Štěpánkou a Ing. Josefem Wojtylovými, bytem 

Mosty u Jablunkova 990, k darování části pozemků parc. č. 162/2, parc. č. 167/1 a parc. 

č. 167/2, vše katastrální území Písečná u Jablunkova, obdarované obci Písečná. 

 

 

 



Den obce Písečná 

Na minulém jednání zastupitelstva obce byla schválena verze programu na Den obce, jehož 

ceny by se měla pohybovat v částce cca 200 tisíc korun. Dnes je schválení předložen program, 

který ale v konečné fázi bude ještě časově poupraven – posunutí programu o 1 hodinu a 

prodloužení vystoupení Cafe 80 o půl hodiny. Místostarosta navrhuje schválení tohoto 

programu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4 (Kantor, Sikora, Cienciala, Byrtusová) 

PROTI:  1 (Byrtus) 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rámcový program Dne obce Písečná pro rok 2021. 

 

 

 

Rekonstrukce propustků podél hlavní komunikace 

Na vědomí je dána rekonstrukce propustků podél hlavní komunikace v místní části Jižní 

konec, dokumentace není projednána se Správou silnic Moravskoslezského kraje.  Rozpočet 

nebyl doložen, stavební povolení není nutností – ověřeno na městském úřadě v Jablunkově. 

Ing. Byrtus se dotazoval, zda by nebylo vhodnější umístění propustků o průměru 100 cm, 

místo 80 cm. Cenové náklady by příliš nestouply. Dle informací od starosty, který diskutoval 

s projektantem, by u většího průměru bylo nutné svahování okolních pozemků. Jelikož jde 

pouze o pracovní verzi, navrhuje místostarosta vzít tento bod jednání na vědomí. Nebyly 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí návrh rekonstrukce propustků dešťové 

kanalizace podél hlavní obslužné komunikace. 

 

 

 

 

 

Místostarosta obce:   Mgr. Pavel Kantor  ……………………………. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

 

  

Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

   

 

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


