
Zápis č. 23 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 28. 6. 2021 

 

Účast: 

- přítomno 7 členů zastupitelstva obce  

Hosté: 

- Milan Sabol, Martin Sikora, Václav Sikora, Radim Placzek, Jiří Cieslar, p. Wantulok a 

Ing. Staňka 

 

Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta 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. Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství – vstup obce do spolku ISNO IT 

a uzavření nové smlouvy o systému MESOH 

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

rozšíření projektu o výtah do 3. NP 

3. Zadávací podmínky veřejné zakázky - Sportovně relaxační park Výletiště 

4. Organizace veřejné zakázky na poskytování služeb v odpadovém hospodářství  

5. Komunikace Žihla (Brodek) – majetkoprávní vypořádání, smlouva o zřízení věcného 

břemene 

6. Komunikace Závrší k pozemku p. č. 220/1 – zpracování PD a stavební povolení 

7. Žádosti o návratnou finanční výpomoc – výměna kotlů 

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

9. Obecně závazné vyhláška č. 2/2021 – o nočním klidu, zrušující OZV o trvalé evidenci 

psů a jejich majitelů 

10. Darovací smlouva k pozemkům pro výstavbu komunikace - Czepiec  

11. Sociální služby – žádosti o financování 

12. Rekonstrukce podlahy v KD Písečná 

13. Místní akční plán – projednání Smlouvy o partnerství 

14. Smlouva se společností Asklépios – veřejná sbírka defibrilátor a jeho pořízení   

15. Rekonstrukce kamenného kříže – smlouva o dílo 

16. Žádosti o prodloužení lhůty pro realizaci kanalizační přípojky, informace k realizaci 

přípojek 

17. Projednání účetní závěrky a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, závěrečného účtu 

obce za rok 2020 

18. Rozpočtové opatření č. 2 

19. Různé 

- Likvidace sesuvu – cenové nabídky 

- Informace Ministerstva životního prostředí – výměna kotlů 

- Bezplatný nájem pozemku a umístění Zásilkovna Box – dodatek ke smlouvě o 

zrušení ustanovení o konkurenčním zařízení 

- Instalace Lapolu u KD 

- Informace o projednávání územního plánu 

- Informace o připravovaných investičních akcích 

20. Diskuse 

21. Závěr 



Program jednání byl poupraven. Bod programu č. 4 byl zařazen za bod č. 1. Před projednání 

rozpočtového opatření starosta zařadil další bod, a to finanční dar pro obce postižené 

tornádem.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

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

Byrtus 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. 22 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 12. 4. 2021 
 

K bodu 1. schválilo: 
22/5 Smlouvu č. 1200300085 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

na realizaci investiční akce „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná, I. etapa“ – 

smlouva byla uzavřena, finanční prostředky jsou již na bankovním účtu 

22/6 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 – na projektu se pracuje, informace dnes na jednání 

22/7 podání žádosti o dotaci na realizaci Sportovně relaxačního parku ve výzvě MAS 

Jablunkovsko v rámci Programu obnovy venkova – žádost je projednávána 

22/8  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 – smlouva uzavřena, finance zaslány na účet žadatele 

22/9 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 uzavřena, finance zaslány na účet žadatele 

22/10 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 – smlouvy byla podepsána oběma stranami 

22/11 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 - smlouvy byla podepsána oběma 

stranami 

22/12 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 - smlouvy byla podepsána oběma 

stranami 

22/13 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 - smlouvy byla podepsána oběma stranami 

22/14 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 – 

zásady byly vyvěšeny na stránkách obce 

22/15 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 - smlouva uzavřena, finance zaslány na 

účet žadatele 

22/16 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. - 

smlouva uzavřena, finance zaslány na účet žadatele 

22/17 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 byla podepsána, dnes na jednání dodatek ke smlouvě 

22/18 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava – podepsáno oběma stranami 

22/19 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 – podepsáno všemi účastníky 



smlouvy, návrh na vklad byl podán na KN 

22/20 rámcový program Dne obce Písečná pro rok 2021 – na přípravách se pracuje, dnes 

v různých informace 

 

K bodu 2. bere na vědomí: 
22/21  žádost p. Jiřího Cieslara, bytem Písečná 112 – odpovězeno písemně 

22/22  žádost p. Anny Cieslarové, bytem Písečná 21 – odpovězeno písemně 

22/23  návrh rekonstrukce propustků dešťové kanalizace podél hlavní obslužné komunikace 

– obec stále nemá k dispozici vyjádření ze SSMSK, středisko F-M 

 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 22 ze dne 12. 4. 2021 

 

 

 

Starosta zastupitelům sdělil, že Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství 

do svého závazného stanoviska ze dne 31. 05. 2021 převzal závěry posudku SEA a požaduje, 

aby pozemky v některých lokalitách byly z dalšího projednávání návrhu územního plánu 

vyčleněny, případně převedeny do územní rezervy a byly novým územním plánem vedeny 

jako nezastavitelné. Zdůrazňuje, že změna zařazení a využití pozemků nevzešla z vůle a 

rozhodnutí zastupitelstva obce, ale byla nařízena dotčeným orgánem státní správy. V této 

souvislosti rozesílal obecní úřad vlastníkům dotčených pozemků informaci s doporučením 

možného dalšího postupu. 

Na jednání ZO se z tohoto důvodu dostavili p. Sikora Martin a p. Sikora Václav, jejichž 

pozemky mají být touto změnou dotčeny. Sikora Martin důrazně sdělil, že nesouhlasí 

s vyřazením svých pozemků z parcel určených pro zástavbu rodinných domů. Dle jeho názoru 

podmínky vyplývající ze zaslaného dopisu nelze splnit, jde o šibeniční termíny. 

Starosta k tomuto uvedl, že nejde o rozhodnutí zastupitelstva obce, ale o rozhodnuté krajského 

úřadu, které musí obec respektovat. Jeho snahou je vyjít občanům maximálně vstříc a pomoci 

jim tuto situaci vyřešit a poradit jim. Dále přiblížil celý proces schvalování nového územního 

plánu obce. Nový územní plán obec musí pořídit na základě zákona, stávající územní plán 

bude platit pouze do 31. 12 2022. 

V 17 hodin p. Sikora Martin a Sikora Václav opustili jednání.  

 

Bez usnesení.  

 

 

 

Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství – vstup obce do spolku ISNO IT 

a uzavření nové smlouvy o systému MESOH  

K projednání je předložen návrh na členství obce ve spolku NAŠE ODPADKY. Na jednání se 

dostavil Ing. Staňka, který vysvětlil přínos členství pro obec. Starosta připomenul vznik 

systému MESOH v obci a dodal, že v současné chvíli není žádný podobný systém, kterým by 

ten současný mohl nahrazen a navrhuje do spolku vstoupit. Návazným krokem pak bude 

vyhlášení veřejné zakázky na odpadové hospodářství v obci. Následovala diskuse ze 

zastupiteli. Starosta navrhuje schválit vstup obce do spolku NAŠE ODPADKY a také 



Smlouvu č. 22/2021 o poskytování služby Motivačního a evidenčního systému pro odpadové 

hospodářství se společností ISNO IT. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se 

k hlasování o schválení jednotlivých částí tohoto bodu. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vstup obce Písečná do spolku NAŠE ODPADKY, z. 

s., IČO 10722289, se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná Smlouvu č. 22/2021 o poskytování služby Motivačního a 

evidenčního systému pro odpadové hospodářství se společností ISNO IT s.r.o., IČO 

02696371, se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice. 

 

 

 

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

rozšíření projektu o výtah do 3. NP  
K projednání byl předložen návrh na rozšíření záměru rekonstrukce budovy základní školy 

v rámci již zadané projektové dokumentace sanace interiérů ve 2. NP. Jelikož vzhledem 

k šířce schodiště není možné realizovat původně plánovanou schodišťovou plošinu, je 

zpracován další návrh na bezbariérovost budovy ZŠ. Návrh na vybudování venkovního 

výtahu jako varianta č. 2 popř. vybudování vnitřního výtahu jako varianta č. 3. Na jednání byl 

přítomen p. Wantulok, který zastupitelům jednotlivé varianty přiblížil. Následovala diskuse.  

Jelikož z ní nevyplynul jednoznačný návrh, nechal starosta o jednotlivých variantách hlasovat.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  3 (Kantor, Ćmiel, Sikora) 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  4 (Benek, Byrtus, Byrtusová, Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo rozšíření projektu Sanace interiérů ve 2. NP 

budovy ZŠ a MŠ o návrh bezbariérového řešení přístupnosti budovy ve variantě 2 

společností Delta Třinec s.r.o., se sídlem ul. 1. máje 500, Třinec. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  1 (Byrtus)  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  6 (Benek, Byrtusová, Cienciala, Ćmiel, Kantor, Sikora) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo rozšíření projektu Sanace interiérů ve 2. NP 

budovy ZŠ a MŠ o návrh bezbariérového řešení přístupnosti budovy ve variantě 3 

společností Delta Třinec s.r.o., se sídlem ul. 1. máje 500, Třinec. 

 

 



 

 

 

Komunikace Závrší k pozemku p. č. 220/1 – zpracování PD a stavební povolení  

V souvislosti s projednáváním nového územního plánu obce a dopisem OÚ Písečná 

vlastníkům pozemků, který obsahoval doporučení na vyřízení územního souhlasu stavby, se 

na obec obrátil p. Cieslar Jiří a p. Placzek Radim, kteří jsou spolumajiteli pozemku p. č. 

220/1. Vzhledem k tomu, že k jejich pozemku nevede komunikace, nelze si dle aktuálního 

stavebního zákona vyřídit územní souhlas pro stavbu rodinného domu. S ohledem na tuto 

skutečnost žádají obec o vyřízení stavebního povolení pro stavbu komunikace a následně o 

provedení stavebních prací, které nemusí být pro vydání územního souhlasu pro stavbu RD ve 

finální stavební úpravě. Starosta uvádí, že v r. 2011 byla zpracována jednoduchá projektová 

dokumentace na komunikaci vedoucí k výše zmíněným pozemkům, projekt však nebyl 

dotažen do konce, jelikož byly nesouhlasy sousedních vlastníků pozemků. Tento návrh nyní 

neodpovídá aktuálním normám pro šířkové poměry komunikací a musí se nechat zpracovat 

projekt nový. Součástí materiálů je cenová nabídka na novou projektovou dokumentaci. 

Probíhala rozsáhlá diskuse, z níž vyplynulo, že p. Cieslar a P. Placzek projednají možnosti 

příjezdu ke svým pozemkům se sousedními majiteli pozemků a konečná varianta vybudování 

komunikace bude projednána na dalším zastupitelstvu. Starosta navrhuje, aby se na dnešním 

jednání alespoň schválil záměr zpřístupnění pozemků na závrší. Nebyly vzneseny připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr zpřístupnění pozemků v lokalitě Písečná - 

Závrší. 

 

V 18.40 opustili všichni hosté jednání Zastupitelstva obce Písečná.  

 

 

 

Organizace veřejné zakázky na poskytování služeb v odpadovém hospodářství 

Součástí materiálů je cenová nabídka a návrh smlouvy od společnosti Arch consulting. Data 

pro zakázku už byla shromažďována dříve, a to pro společnou zakázku organizovanou pro 8 

obcí. Data nyní bude potřeba aktualizovat a případně přepracovat. Podmínky by měly být 

nastaveny tak, aby byla zakázka přístupná malým i velkým firmám. Během diskuse  Mgr. 

Cienciala poukázal na to, že  firma, která bude zajišťovat veřejnou zakázku, není místní a 

nezná zdejší poměry. Starosta uvedl, že tato firma se specializuje na tuto problematiku. Dále 

diskutovali k intervalu svozu komunálního odpadu a separovaného odpadu v pytlích. Během 

diskuse nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta navrhuje schválit smlouvu na organizaci 

veřejné zakázky. Přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení veřejné zakázky na služby v odpadovém 

hospodářství. 



 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zabezpečení zadávacího řízení se 

společností Arch Consulting s.r.o., IČO 28779479, se sídlem Praha, Sluštická 873/6, 100 

00 Praha, na přípravu a administraci veřejné zakázky na služby v odpadovém 

hospodářství. 

 

 

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky Sportovně-relaxační park Výletiště 

K projednání byly předloženy zadávací podmínky veřejné zakázky Sportovně relaxačního 

parku Výletiště. Starosta uvedl, že pro spolupráci osloví 5 firem z regionu a výsledky zakázky 

budou projednány na dalším jednání ZO 16. 8. Starosta navrhuje schválit předložené zadávací 

podmínky, bez připomínek. Přistoupilo se k hlasování.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zadávací podmínky veřejné zakázky Sportovně-

relaxační park Výletiště. 

 

 

 

Komunikace Žihla (Brodek) – majetkoprávní vypořádání, smlouva o zpřístupnění 

komunikace 

K projednání byl předložen návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní 

komunikací p. č. 382/2, majitel p. Brodek Martin. Tato komunikace vede k rodinným domům 

925, 124, 955 a novostavbě RD. Majitel souhlasí se zřízením věcného břemene za úplatu 20 

tisíc korun, pozemek nechce prodat ani darovat. Pokud by nedošlo ke shodě mezi obcí a 

majitelem pozemku, hrozí zamezení průjezdnosti a přístup k rodinným domům v této lokalitě. 

Další možností by bylo vyvlastnění pozemku, náklady by však byly daleko vyšší. Z tohoto 

důvodu starosta navrhuje schválení předložené smlouvy o zpřístupnění komunikace. 

Přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.   
 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Kantor) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti komunikace na 

pozemku p. č. 382/2 s p. Martinem Brodkem, bytem Písečná čp. 925. 

 

 

 



Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Cieslar Miroslav, Písečná 946 

Předložena smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 150 000,- Kč na nákup 

plynového kondenzačního kotle v rámci kotlíkových dotací z Moravskoslezského kraje. 

Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 
 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 

000 Kč p. Miroslavu Cieslarovi, bytem Písečná 946 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. 3-2019-23 s p. Miroslavem 

Cieslarem, bytem Písečná 946. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Ligocki Stanislav, Písečná 182 

Předložena smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 150 000,- Kč na nákup 

plynového kondenzačního kotle v rámci kotlíkových dotací z Moravskoslezského kraje. 

Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 150 

000 Kč p. Stanislavu Ligockému, bytem Písečná 182 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. 3-2019-21 s p. 

Stanislavem Ligockým, bytem Písečná 182. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Sliweczka Stanislav, Písečná 119 

Předložena smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200 000,- Kč na nákup 

tepelného čerpadla v rámci kotlíkových dotací z Moravskoslezského kraje. Starosta navrhuje 

schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Stanislavu Sliweczkovi, bytem Písečná 119 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 

Naformátováno: Písmo: 8 b.



pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v MSK – 3. výzva“ č. 3-2019-22 s p. 

Stanislavem Sliweczkou, bytem Písečná 119. 

 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Čmiel Josef, Písečná 923 

Předložena smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 200 000,- Kč na nákup 

tepelného čerpadla v rámci kotlíkových dotací z Moravskoslezského kraje. Starosta navrhuje 

schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 000 Kč 

p. Josefu Čmielovi, bytem Písečná 923 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. 3-2019-20 s p. Josefem Čmielem, 

bytem Písečná 923. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce – stavba č. IP-

12-8028497/05 
Ke schválení předložena Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-8028497/05 podzemní přípojky NN 0,4 kV se společností ČEZ 

Distribuce. Jedná se o přípojku ke stavební parcele nad rodinným domem čp. 1, přípojka bude 

vedena protlakem pod komunikací p. č. 1066. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8028497/05 podzemní přípojky 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 o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce – stavba č. IV-

12-8020893/1 

Ke schválení předložena Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-8020893/1 zemní přípojky NN, se společností ČEZ Distribuce. 

Jedná se o přípojku ke stavební parcele v lokalitě Lazy – kaplička. Starosta navrhuje schválit. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8020893/1 zemní přípojky NN, se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce – stavba č. IP-

12-8027470/2 

Ke schválení předložena Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IP-12-8027470/2 zemní přípojky NN, se společností ČEZ Distribuce. Jedná 

se o přípojku ke stavební parcele v lokalitě Závrší. Starosta navrhuje schválit. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8027470/2 zemní přípojky NN, se 

společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02. 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2022 vejde v platnost zákon, který nařizuje trvalé označování 

psů a jejich evidenci, je zapotřebí schválit OZV, kterou se zruší vyhláška č. 5/2019 k trvalému 

označování psů a jejich evidenci. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 1/2021, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 k trvalému označování psů a 

evidence jejich chovatelů. 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 

Změna ve vyhlášce stanovující výjimky z nočního klidu souvisí s novým termínem noční 

hasičské soutěže. Dle sdělení ministerstva vnitra je potřeba vždy změnit OZV, pokud dojde k 

jakékoli změně termínu pořádané akce. Starosta navrhuje schválit tuto obecně závaznou 

vyhlášku. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  



 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2021, 

o nočním klidu. 

 

 

 

Darovací smlouva – Ing. Czepiec 

Materiály k tomuto bodu zpracoval Mgr. Kantor. Uvedl, že se jedná o darování pozemků p. č. 

477/35 v souvislosti s výstavbou komunikace Lazy – Nieslanik, Czepiec. Starosta navrhuje 

schválit tuto smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací smlouvu s Ing. Pavlem Czepcem, bytem 

Písečná 219 k darování pozemku parc. č. 477/35 v k. ú. Písečná u Jablunkova pro 

výstavbu místní komunikace. 

 

 

 

Žádost o dofinancování – Slezská diakonie Český Těšín 

Podklady zaslány z MěÚ Jablunkov. Projekt byl původně financován z Moravskoslezského 

kraje. Mgr. Ježowiczová, vedoucí odboru sociálních věcí informovala, že z tohoto projektu je 

hrazen sociální asistent na výpomoc sociálně slabším rodinám. Slezská diakonie nepředložila 

žádost o konkrétní částku, chtějí hlavně příslib spolufinancování do budoucna. Starosta 

navrhuje pro letošní rok poskytnout finanční dar ve výši 5 tisíc korun, v dalších letech by pak 

žádali dle podmínek individuálních dotací. Nebyly vzneseny žádné další návrhy, 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 5 000 Kč 

Slezské diakonii, Sociální asistence Jablunkov, IČO 65468562, se sídlem Na Nivách 7, 

737 01 Český Těšín a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Slezskou diakonií. 

 

 

 

Renovace podlahy v KD 

Starosta uvedl, že zatím má 2 cenové nabídky. Tento bod chtěl původně dnes projednat, před 

jednáním se však dověděl o další možnosti renovace. Proto by rád tento bod odložil do 

příštího jednání zastupitelstva a do tohoto termínu ještě dodá třetí cenovou nabídku.   
  
Bez usnesení. 



 

 

MAP – smlouva o partnerství 

Aby mohly základní školy z programu čerpat finanční prostředky, musí být schválena 

předložená smlouva. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o partnerství mezi Městem Jablunkov, 

Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČO 00296759 jakožto příjemcem a obcemi:  

Bocanovice 21, 739 91 Jablunkov, IČO 00535931 

Bukovec 270, 739 85 Bukovec, IČO 00535940 

Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov, IČO 00535966 

Hrádek 352, 739 97 Hrádek, IČO 00535958 

Milíkov 200, 739 81 Milíkov, IČO 00492621 

Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČO 00296953 

Návsí 327, 739 92 Návsí, IČO 60781688 

Písečná 262, 739 91 Jablunkov, IČO 70632430 

Písek 51, 739 84 Písek, IČO 00535982 jakožto partnery. 

 

 

 

Asklépios – smlouva o poskytování služeb 

Ke schválení je předložena smlouva o poskytování služeb v oblasti zprostředkování, 

propagace a zápůjčky pomůcek pro záchranu života – defibrilátor. Záměr pořízení 

defibrilátoru byl již dříve schválen.  Smlouva je upravena tak, aby z ní nevyplývaly pro obec 

žádné podmínky. Obec pouze zajistí napájení elektřinou. Informace o defibrilátoru budou 

zveřejněny v prázdninovém čísle zpravodaje. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o 

schválení smlouvy.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytování služeb v oblasti 

zprostředkování, propagace a zápůjčky pomůcek pro záchranu života a seznámení 

veřejnosti s nejnovějšími standardy první pomoci se Školícím a Výcvikovým Centrem 

Asklépios, z.s., IČO 22606904, se sídlem Bukovec 234, 739 85. 

 

 

 

Rekonstrukce kamenného kříže 

Žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství byla podaná dvakrát, bohužel pokaždé bez 

úspěchu. Kříž je nutno opravit, hrozí jeho rozpad. Starosta předkládá ke schválení smlouvu o 

dílo na jeho restaurování. Dodává, že obec může zorganizovat na opravu finanční sbírku 

v obci nebo v kostele. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu starosty.  
 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo s p. Martinem Bockem, IČO 

47197374, se sídlem Vendryně 1094 na akci „Restaurování kamenného latinského kříže s 

plastickým litinovým korpusem Krista“. 

 

 

Žádost o prodloužení lhůty pro realizaci kanalizační přípojky 

Žádost předložila p. Zuzana Čmielová. Odůvodní zpoždění výstavby kanalizační přípojky je 

v žádosti popsáno. Starosta dodává, že realizace už proběhla a navrhuje schválit prominutí 

nedodržení termínu výše uvedené kanalizační přípojky a poskytnutí dotace. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo prominutí termínu dokončení realizace domovní 

kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 55. 

 

 

 

Závěrečný účet obce za rok 2020, Účetní závěrka obce za rok 2020 a Účetní závěrka 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná 

Starosta uvedl, že je ke schválení předložen Závěrečný účet obce za rok 2020, Účetní závěrka 

obce za rok 2020 a Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná. Bez dotazů, 

přistoupilo se ke schvalování jednotlivých dokumentů.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Závěrečný účet obce Písečná za rok 2020 a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2020 

sestavenou k 31. 12. 2020. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 



ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42 za účetní období 2020 sestavenou k 31. 12. 

2020. 

 

Centrum sociální pomoci Třinec – žádost o poskytnutí dotace 

Žádost o dotaci byla podaná mimo termín. Není zcela popsáno, o jakou konkrétní službu se 

jedná. Z tohoto důvodu se schválení žádosti nebude projednávat. Starosta obstará bližší 

informace o poskytovaných službách. Obec informuje Centrum sociální pomoci o 

podmínkách dotačního programu a také o možnosti podání žádosti o finanční dar.  
 

Bez usnesení.  

 

 

Likvidace sesuvu 

Starosta uvedl, že v minulosti obdržel 2 cenové nabídky na stabilizaci sesuvu u čp. 113 od 

společnosti Lesostavby, obě vysoké. Nyní k tomuto ještě zajistil další CN, a to od p. Arnošta 

Walacha, jejíž cena je cca 200 tisíc korun. Otázkou zůstává, zda se obec za tuto cenu bude 

sesuvem zabývat. Starosta navrhuje v této chvíli vzít tento bod jednání na vědomí.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o cenových nabídkách na sesuv 

půdy u p. Szoloné, čp. 113. 

 

 

 

Poskytnutí finančního daru pro postižené obce na Hodonínsku 

Starosta navrhuje přispět částku ve výši 50 tisíc korun na transparentní účet Jihomoravského 

kraje. Finanční dar je poskytnut obcím postiženým tornádem. Nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani další návrhy, 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 50 000 Kč na 

pomoc obcím postiženým tornádem a převedení finančních prostředků na transparentní 

účet Jihomoravského kraje. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Podrobný komentář příjmů a výdajů byl nahrán v materiálech. Dle dnešního jednání budou 

výdaje navýšeny o 50 tisíc jako dar Jihomoravskému kraji a 125 tisíc výdaje na opravu fasády 

budovy ZŠ a sloupu VO u ZŠ. Starosta navrhuje schválit.  Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování.  
 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 2. 

 

 

 

Pojištění budov 

Starosta obdržel od pojišťovny Generali nabídku na pojištění budovy ZŠ a budovu OÚ. 

V materiálech nahrán cenový návrh, v jediné pojistce jsou pojištěny všechny budovy vč. 

vybavení. Pojištěna je i odpovědnost starosty, místostarosty a zastupitelů. Starosta navrhuje 

vzít tuto nabídku na vědomí. Před uzavřením nové pojistky je nutno nejprve vypovědět 

pojistky stávající.  
  
Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí kalkulaci pojištění majetku a odpovědnosti 

obce u pojišťovny Generali. 

 

 

 

Zvláštní ujednání Z-BOX 

Jedná se o dodatek ke smlouvě, která byla schválena na jednom z minulých jednání ZO. 

Vypustil se bod, který se týkal zákazu umístění konkurenčního zařízení v blízkosti do 500 m 

od Z-boxu. Nebyly vzneseny žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zvláštní ujednání ke smlouvě pro umístění Z-

BOXU a spolupráci při jeho provozování s firmou Zásilkovna, s.r.o., IČO 28408306, se 

sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. 

 

 

 

Program zlepšování kvality ovzduší 

Starosta informoval o programu zlepšování kvality ovzduší MŽP ČR. Jedná se o rozsáhlý 

obsah materiálů s instrukcemi, co by každá obec měla dělat, a vyzývají k podpoře výměny 

nevyhovujících kotlů na pevná paliva.  
 

Bez usnesení.  

 

 

 

Instalace Lapolu u KD 



Přípojka kanalizace, která se realizovala u KD, byla zhotovena před vydáním povolení. 

Dle projektové dokumentace a povolení je nutno mít na přípojce nainstalován odlučovač tuku, 

je nutno jej dodatečně doinstalovat.  
 

Bez usnesení.  

 

 

 

Informace o připravovaných investičních akcích 
 

Vodovodní řad – návrh je zpracován a rozeslán dotčeným orgánům, proběhne schůzka 

s projektantem, jelikož se dostává do střetu umístění vody a kanalizace v části Lazy, jelikož je 

zde už velké množství elektro sítí.  
 

Chodník a vodovod v lokalitě konečná – nyní připravujeme druhou žádost o poskytnutí 

dotace a to v MAS Jablunkovsko, jelikož ze SFDI stále nejsou známy výsledky dotačního 

titulu.  
 

Bez usnesení.  

 

 

 

Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje 

Jedná se o smlouvu, na jejímž základě bude obec Moravskoslezskému kraji poskytovat data 

pro aktualizaci digitalizace dopravní a technické infrastruktury. Starosta navrhuje schválit tuto 

smlouvu, bez připomínek, přistoupilo se k hlasování so schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a 

správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické 

infrastruktury obcí. 

 

 

 

Den obce Písečná 

Součástí programu budou nejen pro děti zajištěny nafukovací atrakce, starosta jedná o 

vystoupení gymnastů z Vendryně.  

Bez usnesení 

 

 

 

Informace o umístění odpadkových košů 

Starosta informoval zastupitele o záměru nákupu odpadkových košů, které budou umístěny 

podél chodníku v obci.  

Bez usnesení. 

 

  



 

Starosta obce:    Mgr. Pavel KantorBc. David Ćmiel 

 ……………………………. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Marie Byrtusová  ……………………………. 

 

 

  

Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

   

 

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


