
Zápis č. 24 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 16. 8. 2021 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Mgr. Cienciala 

Hosté: 

- Tomáš Machálek, Ing. Karel Přecechtěl, Pavla a Martin Sikorovi, Lumír Sikora, 

Dalibor Sikora, Marie Krzyžanková, Radim Szotkowski, Jan Gazur, Marek Sikora, 

Milan Sikora 

 

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. Studie odkanalizování obce Písečná – projednání závěrů, diskuse s autorem studie 

2. Výstavba chodníku k autobusové točně – poskytnutí dotace Státním fondem dopravní 

infrastruktury  

3. Výsledky veřejné zakázky - Sportovně relaxační park Výletiště, projednání Smlouvy o díl 

s vybraným uchazečem 

4. Podmínky zakázky na poskytování služeb v odpadovém hospodářství  

5. Žádost o návratnou finanční výpomoc – výměna kotlů 

6. Žádost o poskytnutí dotace – Moravskoslezský kraj, program na výměnu kotlů 

7. Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí na umístění sítě NN – ČEZ Distribuce 

8. Závěrečný účet SOJ za rok 2020 

9. Různé 

- Instalace Lapolu u KD 

- Informace o projednávání územního plánu 

- Informace o připravovaných investičních akcích 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

Vzhledem k přítomnosti veřejnosti byly na začátek jednání přesunuty informace 

k projednávání územního plánu.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

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

Byrtusová. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 



PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

Benek a Ing. Byrtusová. 

 

 

 

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:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

 

 

 

Plnění usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 28. 6. 2021 
 

K bodu 1. schválilo: 
23/5 vstup obce Písečná do spolku NAŠE ODPADKY, z. s., IČO 10722289, se sídlem 

Uherčice 339, 691 62 Uherčice  

23/6 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 – smlouvy byly podepsány 

23/7 záměr zpřístupnění pozemků v lokalitě Písečná – Závrší – informace dnes na jednání 

23/8 vyhlášení veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství – informace dnes na 

jednání 

23/9 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 – smlouva podepsána, zápis je 

součástí materiálů 

23/10 zadávací podmínky veřejné zakázky Sportovně-relaxační park Výletiště – výsledky 

veřejné zakázky dnes na jednání 

23/11 Smlouvu o zřízení služebnosti komunikace na pozemku p. č. 382/2 s p. Martinem 

Brodkem, bytem Písečná čp. 925 

23/12 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 podepsaná, finanční prostředky zaslány na 

účet žadatele 

23/13 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 podepsaná, finanční prostředky zaslány na 

účet žadatele 

23/14 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 pevná paliva 

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

Stanislavem Sliweczkou, bytem Písečná 119 - smlouva podepsaná, finanční 

prostředky zaslány na účet žadatele 

23/15 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 podepsaná, finanční prostředky zaslány na účet 

žadatele 

23/16 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 zaslaná k podpisu 

23/17 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 

podepsaná 

23/18 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 – smlouva 

podepsaná 

23/19 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 

23/20 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 2/2021, o nočním klidu – vyhláška 

nabyla platnosti, veřejné akce se řídí touto vyhláškou 

23/21 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 – 

smlouva podepsaná p. Czepcem 

23/22 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 – finance zaslány na účet 

23/23 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 



23/24 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 – smlouva podepsaná, od 1. 11. by mělo dojít k instalaci 

defibrilátoru 

23/25 Smlouvu o dílo s p. Martinem Bockem, IČO 47197374, se sídlem Vendryně 1094 na 

akci „Restaurování kamenného latinského kříže s plastickým litinovým korpusem 

Krista“ – smlouva zaslaná k podpisu, práce zatím nebyly zahájeny 

23/26 prominutí termínu dokončení realizace domovní kanalizační přípojky k rodinnému 

domu čp. 55 – kanalizační přípojka byla zhotovena, žádost o dotaci podaná, finanční 

prostředky zaslány na účet 

23/27 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad 

23/28 Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2020 sestavenou k 31. 12. 2020 

23/29 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, 

Písečná 42 za účetní období 2020 sestavenou k 31. 12. 2020 

23/30 poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na pomoc obcím postiženým tornádem 

a převedení finančních prostředků na transparentní účet Jihomoravského kraje – 

finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele 

23/31 rozpočtové opatření č. 2 -   obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

23/32 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 - podepsáno 

23/33 Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Moravskoslezského kraje pro část dopravní a technické infrastruktury obcí – 

podepsáno oběma stranami 

 

 

K bodu 2. bere na vědomí: 
23/34  informace o cenových nabídkách na sesuv půdy u p. Szoloné, čp. 113 

23/35 kalkulaci pojištění majetku a odpovědnosti obce u pojišťovny Generali – smlouvy 

zatím nebyl podepsány 

 

K bodu 3. Neschvaluje: 

23/36 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 

23/37 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.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 23 ze dne 28. 6. 2021 

 

 

 

 



Informace o projednávání územního plánu 

Tento bod jednání zařazen na začátek vzhledem k přítomnosti veřejnosti – majitelé pozemků 

v lokalitě Závrší. Starosta hned na úvod zdůraznil, že se nejedná o schvalovací materiál, tento 

bod byl na jednání zařazen pouze jako informativní. Dále uvedl, že poslanecká sněmovna 

schválila nový stavební zákon, který prodlužuje platnost našeho územní plánu cca do r. 2025, 

což znamená, že původní termín konce platnosti ÚP 31. 12. 2022 neplatí. Neznamená to však, 

že pozbývá platnosti posudek o vlivu na životní prostředí, ani doporučení pro občany vyřídit 

si povolení pro stavbu rodinného domu. Majitelé pozemků, které jsou navrženy na vyjmutí ze 

zastavitelného území, tak mají více času na vyřízení různých územních souhlasů. Rozpoutala 

se rozsáhlá diskuse. Starosta přítomným vysvětlil, z jakého důvodu obec musela přistoupit k 

pořízení nového územního plánu a jakým způsobem probíhá celý jeho proces. Dále důrazně 

dodal, že vyjmutí ploch v lokalitě Závrší a Žihla ze zastavitelného území není záměrem obce. 

O tomto rozhodl krajský úřad v Ostravě na základě posudku o životním prostředí. Veškeré 

informace, které starosta získal, předává v co možná nejkratším čase na vědomí. Snaží se 

majitelům pozemků vyjít vstříc. V 17.20 h starosta ukončil debatu, s tím, že navrhuje tento 

bod jednání vzít na vědomí a pokračovat v projednávání dalších bodů jednání. Nebyly 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o projednávání územního plánu 

obce Písečná. 

 

 

 

Projektová dokumentace – Komunikace Závrší 

Na minulém jednání bal schválen záměr výstavby MK pro příjezd k pozemkům v lokalitě 

Závrší. Předložen je návrh na vedení této komunikace společně s cenovou nabídkou na 

zpracování projektové dokumentace. Na jednání byli přítomní Marek Sikora a Martin Sikora, 

kteří přišli vyjádřit svůj nesouhlas se záměrem stavby, nechtějí, aby se v této lokalitě více 

stavělo. Zastupitelé k tomuto bodu vedli debatu. Během ní starosta vysvětlil, jak vše bude 

probíhat. Vzhledem k tomu, že není jasné, zda bude stavba komunikace povolena, nepodpoří 

zpracování studie. Nebyly vzneseny žádné další připomínky, přistoupilo se k hlasování o 

schválení zpracování studie výstavby místní komunikace.  
 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Byrtus) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování studie výstavby komunikace v části 

Písečná - Závrší firmou C2pecap s.r.o., IČO 04965302, se sídlem Mariánské náměstí 14, 

739 91 Jablunkov. 

 

 

 

Studie odkanalizování obce Písečná – projednání závěrů, diskuse s autorem studie  

Součástí materiálů byla studie odkanalizování okrajových částí obce a připomínky k jejímu 

obsahu. Starosta sdělil, že dle jeho názoru nelze v tuto chvíli studii převzít a učinit závěry pro 



rozhodnutí o způsobech odkanalizování. Na jednání pozval autora studie, Ing. Karel 

Přecechtěl, aby se vyjádřil k zaslaným připomínkám a odpovídal na dotazy zastupitelů. Ten 

uvedl, že levným a rychlým řešením je výstavba domovních ČOV, nejde však o dlouhodobé 

řešení. Výstavba kanalizace je dlouhodobá investice, bohužel však finančně výrazně náročná. 

Probíhala diskuse, ze které nevzešel žádný návrh. Ing. Přecechtěl nedokázal odpovědět na 

dotaz zastupitelů, zda je reálné kanalizaci ostavit z nějakého dotačního titulu nebo je nutné 

nějakou část postavit z vlastních financí. Na základě připomínek zastupitelů starosta rozhodl, 

že tento bod se již dále nebude projednávat, Studii je nutno nejprve doplnit.  
 

Bez usnesení. 

 

 

 

Výstavba chodníku k autobusové točně – poskytnutí dotace Státním fondem dopravní 

infrastruktury  

Starosta informoval o schválení dotace ze SFDI na výstavbu chodníku k točně. Souběžně je 

však podána žádost o dotaci v rámci výzvy MAS jablunkovsko v integrovaném operačním 

systému. Srovnání obou dotačních titulů z pohledu výše prostředků bylo součástí materiálů. 

Výhodněji vychází dotace z MAS Jablunkovsko. Ve výzvě je však převis žádostí a není 

zřejmé, zda žádost obce Písečná nebude krácena. Tuto informaci budeme znát počátkem 

měsíce září. V tuto chvíli navrhuje schválit vyhlášení zakázky malého rozsahu, pokračovat ve 

výběrovém řízení a podle výsledků výzvy MAS se rozhodnout, ze kterého dotačního titulu 

bude obec čerpat finanční prostředky na stavbu chodníku. Jelikož SFDI připouští financování 

z r. 2021 nebo 2022, ověřuje starosta, zda je nutné dodržet podmínku vysoutěžení zakázky do 

28. 10. 2021. S agenturou HRAT se snaží nastavit podmínky výběrového řízení a rozpočet 

tak, aby vyhovoval oběma poskytovatelům dotace. Starosta navrhuje schválit vyhlášení 

veřejné zakázky malého rozsahu na výstavbu chodníku k točně. Bez připomínek, přistoupilo 

se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavbu „Výstavba chodníku Písečná – k točně“. 

 

 

 

Výsledky veřejné zakázky - Sportovně relaxační park Výletiště, projednání Smlouvy o 

díl s vybraným uchazečem 

Starosta uvedl, že oslovil celkem 5 firem, cenovou nabídku však podaly pouze 2, a to Zowada 

Group Návsí a Gojas alfa Vendryně. Nižší nabídku ve výši 1 570 300 Kč vč. DPH podala 

firma Gojas. Starosta navrhuje schválit výsledky výběrového řízení a smlouvu o dílo s firmou 

Gojas. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o jednotlivých 

usneseních tohoto bodu jednání.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí uchazečů veřejné zakázky „Přípojka NN, 

veřejné osvětlení, zpevněná plocha – Sportpark Písečná“: 1. GOJAS alfa s.r.o., IČO 

08858454, Vendryně 52, 739 94 Vendryně; 2. ZOWADA GROUP a.s., IČO 05092850, 

Návsí 1002, 739 92 Návsí. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností GOJAS alfa s.r.o., 

IČO 08858454, se sídlem Vendryně 52, 793 94 Vendryně, na realizaci stavby „Přípojka 

NN, veřejné osvětlení, zpevněná plocha – Sportpark Písečná“.  

 

 

 

Podmínky zakázky na poskytování služeb v odpadovém hospodářství 

K projednání byly předloženy dílčí podmínky veřejné zakázky na poskytování služeb 

v oblasti odpadového hospodářství a záznam z jednání vedeného telefonicky. Ujasnit je nutné 

zejména délku poskytované služby a četnost intervalu svozu směsného komunálního odpadu. 

Nejde o finální podobu podmínek, zastupitelstvo se bude tímto zabývat ještě na říjnovém 

jednání zastupitelstva. Následovala diskuse, ze které vyplynulo, že zastupitelé chtějí 

komunální odpad i nadále svážet ve dvoutýdenním intervalu a délka smluvního závazku bude 

5 let.  
 

Bez usnesení. 

 

 

 

 

Žádost o návratnou finanční výpomoc – výměna kotlů 

Ke schválení byla předložena smlouva na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

tisíc korun p. Ramszové. V rámci kotlíkové výzvy bude pořizovat automatický kotel na 

biomasu nebo tepelné čerpadlo. Finanční prostředky budou vyplaceny po doložení dokladů o 

koupi. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu starosty.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč p. Anně Ramszové, bytem Písečná 6 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. 3-2019-24 s p. Annou Ramszovou, 

bytem Písečná 6. 

 

 

 



Žádost o poskytnutí dotace – Moravskoslezský kraj, program na výměnu kotlů 

Ke schválení je předložena smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace, jejíž 

součástí je seznam poskytnutých dotací na výměnu nevyhovujících kotlů občanům Písečné. 

Starosta navrhuje schválení této smlouvy. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

 

Dodatek Smlouvy o smlouvě budoucí na umístění sítě NN – ČEZ Distribuce 

Předložen dodatek ke smlouvě, který mění pouze termín realizace díla, proto starosta navrhuje 

jeho schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 

uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121804972 se společností ČEZ Distribuce 

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

 

 

 

Závěrečný účet SOJ za rok 2020 

Součástí materiálů jsou podklady pro Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 

2020. Tento dokument je potřeba vít na vědomí. Bez připomínek, přistouplo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí   

Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020 včetně Zprávy o výsledcích 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení Jablunkovska za období od 1. 1. 2020 

do 31. 12. 2020. 

 

 

 



Nákup hasičského auta 

K tomuto bodu podal informace p. Benek, zástupce hasičů. V minulosti bylo na jednání 

zastupitelstva diskutováno o možnostech zakoupení nového vozidla pro SDH Písečná, jehož 

cena by mohla cca 3 mil. Kč, a v rezervě rozpočtu obce je na nákup odložena částka výši 2 

miliony korun. Dle informací, které jsou nyní k dispozici, však ceny těchto aut rychle 

stoupají, od listopadu se očekává navýšení cca o 1 mil. Kč. Starosta dodal, že konkrétní 

specifikace pro nákup automobilu nejsou zatím známy, pokud však zastupitelé souhlasí 

s nákupem, je nutno dnes schválit záměr zakoupení hasičského auta a vyhlásit veřejnou 

zakázku. Starosta poté bude s hasiči konkrétně specifikovat vybavení auta. Zastupitelé budou 

následně schvalovat smlouvu o dílo firmou, která podá nejvýhodnější nabídku. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení výběrového řízení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele 

zásahového vozidla pro JSDH Písečná. 

 

 

 

Po projednání tohoto bodu se zastupitelé opět vrátili k diskusi o pořízení územního plánu 

obce. Starosta uvedl, že schválením nového stavebního zákona se prodloužila platnost 

stávajícího územního plánu. Obec však má smlouvu o poskytnutí dotace, kdy termín pro 

zpracování ÚP je do 6/2024 – schválení zastupitelstvem a vydání vyhláškou. Otázka na 

zastupitele je, zda dodržet tento termín nebo se pokusit maximálně prodloužit platnost 

aktuálního územního plánu, ale přijít o finanční prostředky.  

 

Ing. Radek Byrtus opustil jednání.  

 

 

 

Instalace Lapolu u KD 

K tomuto bodu starosta uvedl, že se jedná o instalaci odlučovače tuků – lapol -  k objektu 

kulturního domu. Projektant navrhnul lapol na odtok z budovy bez ohledu na to, co v odtoku 

teče. Lapol se osazuje na část kanalizační větve, která odvádí splašky pouze z kuchyně. Nesmí 

se osazovat na odtoky ze sociálních zařízení. Obec proto musí rozdělit vnitřní kanalizaci v KD 

a dostat ven odtok z kuchyně tak, aby na něj mohl být lapol nainstalován. Teprve pak mohou 

být obě větve kanalizace spojeny a napojeny na hlavní řád kanalizace. Starosta toto řeší jako 

reklamaci projektu vůči Medium projekt Pardubice. Dále starosta popsal plán instalaci lapolu. 

Dle jeho názoru je nevhodnější vést odtoky ve zdi a co je kratší cestou ji vyvést ven, dále 

kolem budovy a s odtokem z WC spojit v místech, kde je umístěn Z-box. Starosta osloví 

instalatéra a nechá si zpracovat cenový rozpočet.  

Nutnost instalace tohoto lapače vyplývá ze stanoviska společnosti SmVaK, jelikož je KD 

posuzován jako restaurační zařízení.  
 

Bez usnesení.   

 

 

 



Darovací smlouva – Igor a Jitka Krawczykovi 

Ke schválení předložena smlouva, kdy manželé Krawczykovi darují obci pozemek p. č. 573/3 

a 477/36 pro výstavbu komunikace. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací smlouvu s manželi Igorem a Jitkou 

Krawczykovými, bytem Písečná 229 k darování pozemku parc. č. 573/3 a 477/36 v k. ú. 

Písečná u Jablunkova pro výstavbu místní komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Místostarosta obce:   Bc. David Ćmiel  ……………………………. 

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

   

 

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


