
Zápis č. 25 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 10. 2021 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Ing. Byrtus 

Hosté: 

- Marek Sikora, Hana Pietrová 

 

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 Darinu Delinovou vyhotovením zápisu. 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Změna pořizovatele územního plánu, projednání Smlouvy příkazní s Ing. 

 arch. Alešem Palackým 

2.  Výstavba chodníku Písečná - k točně – hodnocení zakázky na realizaci 

 díla, projednání SOD s vybraným uchazečem 

3.  Zadávací podmínky veřejné zakázky na poskytování služeb 

 v odpadovém hospodářství 

4.  Zadávací podmínky veřejné zakázky na pořízení zásahového vozidla pro 

 JSDH Písečná 

5.  Dodatek č. 1 SOD s GOJAS Alfa s.r.o. Sportovně relaxační park Písečná 

6.  Sanace interiéru 2. NP ZŠ a MŠ Písečná 

7.  Žádost o návratnou finanční výpomoc – výměna kotlů 

8.  Podpora obce v rámci výměny kotlů v budoucí výzvě Moravskoslezského 

 kraje 

9.  Pasport místních komunikací 

10. Rozpočtové opatření č. 3 

11. Různé 

• půjčka pro ZŠ Písečná v rámci financování projektu Dětský klub 

• žádost mysliveckého sdružení Kostkov o fin. příspěvek 

• informace o nákladech na letní kino 

• správa silnic - smlouva o smlouvě budoucí - na vědomí 

• smlouva o zimní údržbě - Ligocki 

• program pro poskytování NFV - výměna kotlů 

• studie odkanalizování - návrh na dotazníkové šetření 

• prodloužení termínu pro předkládání žádosti o dotaci na zřízení kanalizační 

přípojky 

• informace projekt vodovodních řadů 

 

12. Diskuse 

13. Závěr 

 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 



ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

Návrhová komise 

Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Mgr. Cienciala a Ing. 

Sikora. 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, Mgr. 

Cienciala a Ing. Sikora. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu p. Benek a Ing. Byrtusová. 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: p. Benek a Ing. Byrtusová. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 16. 8. 2021 
 

K bodu 1. schválilo: 

24/5 zpracování studie výstavby komunikace v části Písečná - Závrší firmou C2pecap 

s.r.o., IČO 04965302, se sídlem Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov – 

informace dnes na jednání, na studii se pracuje 

24/6 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu „Výstavba chodníku Písečná – 

k točně“ – výsledky zakázky malého rozsahu dnes na jednání 

24/7 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 

24/8 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“ – v realizaci, termín dokončení do 30.11.2021 

24/9 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 – smlouva podepsána, finanční prostředky zaslány na 

účet žadatele 

24/10 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 podepsána, finanční prostředky zaslány na 

účet žadatele 

24/11 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 – smlouva odeslána k 

podpisu 

24/12 vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zásahového vozila pro JSDH Písečná – 

schvalování zadávacích podmínek dnes na jednání 

24/13 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 – podáno s návrhem na vklad na Katastrální úřad 

 

K bodu 2. bere na vědomí: 

24/14  informace o projednávání územního plánu obce Písečná 

24/15 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 

 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 24 ze dne 16. 8. 2021 

 

 

 

Změna pořizovatele územního plánu, projednání Smlouvy příkazní s Ing. arch. Alešem 

Palackým 

K tomuto bodu starosta sdělil, že do této chvíle byl pořizovatelem územního plánu odbor 

výstavby a územního plánování městského úřadu Jablunkov. Starosta si od změny 

pořizovatele slibuje, že pan Ing. arch. bude mít více možností, jak vést jednání s krajským 

úřadem zejména ve věci ploch k zastavění, které jsou v této chvíli navrženy k vyjmutí 

z územního plánu. Krajský úřad hájí určitá stanoviska a v celém rozsahu převzal závěry 

posudků, co se týče vlivu našeho ÚP na životní prostředí. Městský úřad Jablunkov deklaruje, 

jakožto podřízený orgán, že nechce aktivně vystupovat proti těmto stanoviskům a závěrům 

posudků. Na druhou stranu je tady široká skupina obyvatel, která se těmito stanovisky cítí být 

poškozena, a to z důvodu, že nakoupili pozemky za cenu stavebních či je zdědili. Starosta cítí 

povinnost vyvinout aktivitu a ochránit majetkoprávní vztahy vlastníků pozemků vyňatých 

z ÚP, jakožto ploch k zastavění. Na minulém jednání vůči tomuto rozhodnutí městského úřadu 

Jablunkov vyjádřila své rozhořčení početná skupina obyvatel především lokality Závrší a také 

Žihla. Ing. arch. Palacký uvádí, že je důležité, aby majitelé pozemků v těchto lokalitách činili 



kroky k tomu, aby měli vydaný např. územní souhlas pro stavbu rodinného domu v rámci 

stávajícího ÚP, a na základě tohoto souhlasu podali námitku v rámci veřejného projednání ÚP. 

Platnost stávajícího ÚP měla skončit ke dni 31.12.2022. Mezitím vstoupil v platnost nový 

stavební zákon, který v určitých ustanoveních nabývá v platnost dnem vyhlášení a jedním 

z ustanovení je prodloužení platnosti našeho ÚP do konce roku 2028. Jedním z řešení je 

pozastavit pořizování nového ÚP, avšak na druhou stranu obec Písečná již měla 

nezanedbatelné výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace zhruba ve výši 250 000 

Kč. Je také vyřízená dotace na pořízení ÚP z Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci již 

zpracovaných podkladů bychom měli v pořizování nového ÚP pokračovat, ale zároveň se 

v maximální možné míře pokusit zabránit změně dosavadních pozemků určených k zastavění 

na pozemky nezastavitelné a vyjít tak vstříc občanům, kteří nesouhlasí s vynětím jejich 

pozemků z ÚP. Návrh by byl takový, že by se veřejné projednávání svolalo na konci roku 

2023, do té doby by si mohli majitelé pozemků s konkrétním záměrem pro výstavbu vyřídit 

potřebné stavební povolení. Poté by se uskutečnilo dohadovací řízení v rámci námitek. 

Odhaduje se, že nový ÚP by mohl vyjít v platnost kolem roku 2024. Dále starosta uvádí, že 

městský úřad Jablunkov svou roli jakožto pořizovatele ÚP plní dle svých svěřených 

pravomocí, zatímco pan Palacký je podnikající subjekt a vykonává svou činnost na základě 

oprávnění a jeho služby budou zpoplatněny částkou 100 000 Kč. 

Ke slovu se dostal pan Marek Sikora, který vyjádřil svůj nesouhlas se záměrem další výstavby 

v lokalitě Závrší. Pan Sikora se zajímal, proč ÚP má tak dlouhé trvání, respektive je 

nezměněn od roku 2006. Starosta mu vysvětlil, že obec neměla záměry na změnu. Obec 

shromažďovala žádosti na změnu, kterých se za tu dobu sešlo 35, a všechny směřovaly 

k tomu, abychom rozšířili plochy pro bydlení. Dále starosta objasnil, že od osamostatnění 

obce Písečné se zastupitelstvo obce snažilo vyjít vstříc všem žádostem o rozšíření ploch pro 

bydlení a schválilo v maximální možné míře plochy k zastavění s vidinou rozvoje obce. Obec 

doposud nikdy nezaznamenala žádný podnět od občanů ani z jiné strany ve směru snižování 

počtu ploch k zastavění. Zákon o územním plánování se od roku 2006 výrazně zpřísnil, co se 

týká požadavků na územní plánování. V této souvislosti pravděpodobně spousta ploch 

určených k zastavění nebude obec schopna obhájit. Nyní se posuzuje to, zda plochy pro 

bydlení umožňují demografický rozvoj obce. Bere se v úvahu propočet - nárust počtu 

obyvatel za posledních 10 let a nabídka volných ploch v rámci ÚP. Tento poměr prozkoumává 

krajský úřad. Naše obec má v tuto chvíli převis nad demografickým vývojem přibližně 200%. 

Povinnost zastupitelstva je hájit zájmy všech občanů, tudíž cílem nového ÚP je vybilancovat 

vzniklou situaci ohledně ploch k zastavění a ploch k vyjmutí z ÚP. Starosta ukončil debatu 

s tím, že do této chvíle nepodal nikdo žádost o redukci ploch k zastavění, naopak žádosti o 

výstavbu příjezdové komunikace k územím určeným k zastavění přibývá. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o změnu pořizovatele územního plánu. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo  

 - změnu pořizovatele Územního plánu Písečná. Pořizovatelem se stává Obecní úřad 

Písečná, který dle § 24 odst. 1 stavebního zákona, zajistí výkon územně plánovacích 

činností pro pořizování územního plánu smlouvou s fyzickou osobou splňující 

kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovacích činností kladené na úředníky 

obecních úřadů dle § 24 stavebního zákona 

- uzavření příkazní smlouvy na pořizování Územního plánu Písečná s osobou 

oprávněnou k územně plánovací činnosti, a to s Ing. Arch. Alešem Palackým 



- pověření starosty obce k uzavření příkazní smlouvy na pořizování Územního plánu 

Písečná s Ing. Arch. Alešem Palackým 

- pověření starosty obce k tomu, aby o této skutečnosti informoval MÚ Jablunkov, Úřad 

územního plánování, a aby zajistil úkony v této věci nezbytné 

 

 

 

Výstavba chodníku Písečná – k točně – hodnocení zakázky na realizaci díla, projednání 

SOD s vybraným uchazečem 

Na základě usnesení ZO z minulého jednání bylo realizováno výběrové řízení na zakázku 

malého rozsahu. Bylo osloveno celkem 7 firem z našeho regionu. Cenové nabídky podaly 3 

firmy. Firmy se umístily v následujícím pořadí 1. CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, Olšová 

1165, 739 61 Třinec; 2. ZOWADA GROUP a.s., IČO 05092850, Návsí 1002, 739 92 Návsí; 

3. Morcinek, s.r.o., IČO 25881370, Staré Město 857, 739 61 Třinec 

V materiálech byly k dispozici zadávací podmínky, protokoly z jednání hodnotící komise 

agentury HRAT se sídlem v Třinci a návrhy Smlouvy o dílo s účastníkem řízení firmou CSK 

– Invest s.r.o, která z pohledu hodnotícího kritéria/ceny nabídla nejnižší cenu. Jelikož část 

chodníku bude situována na katastru města Jablunkov, město bude realizaci spolufinancovat. 

Realizace projektu bude podpořena dotací buď ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo 

z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím výzvy MAS 

Jablunkovsko. Předpoklad zahájení prací je duben 2022. V rámci stavby bude také prodloužen 

vodovodní řád v délce 90 metrů. 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 ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Výstavba chodníku Písečná – k točně“: 1. CSK-Invest, s.r.o., IČO 25396196, 

Olšová 1165, 739 61 Třinec; 2. ZOWADA GROUP a.s., IČO 05092850, Návsí 1002, 739 

92 Návsí; 3. Morcinek, s.r.o., IČO 25881370, Staré Město 857, 739 61 Třinec 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností CSK-Invest, s.r.o., 

IČO 25396196, Olšová 1165, 739 61 Třinec, na realizaci stavby „Výstavba chodníku 

Písečná – k točně“ 

 

 

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky na poskytování služeb v odpadovém hospodářství 

Na minulém jednání ZO byly předloženy dílčí podmínky veřejné zakázky. Stále však nejsou 

doladěny podmínky technického vybavení na evidenci popelových nádob, které má firma 

Arch consulting, s.r.o. dodat. K návrhu byl předložen také dotaz, zda zakomponovat do 

zadávacích podmínek sběrný dvůr. Celá debata byla o tom, aby určitá podmínka nebyla 



diskriminační vůči ostatním svozovým firmám. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude blíže 

specifikovat podmínky na prosincovém jednání, až budou zadávací podmínky kompletní. 

 

Bez usnesení. 

 

 

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky na pořízení zásahového vozidla pro JSDH Písečná 

Na základě usnesení ZO byl předložen návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky Pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku SDH Písečná. Technická specifikace vozidla byla 

vytvořena a projednána na základě požadavků členů jednotky a částečně také vyplývají z 

příslušných směrnic pro hasičská vozidla. Členové jednotky měli možnost vozidlo stejného 

typu vyzkoušet a vidět jeho provedení a vybavení u jiných jednotek v ČR. Součástí materiálů 

byla výzva, obchodní podmínky, zadávací dokumentace a technická specifikace. V zadávacích 

podmínkách je termín dodání kompletního vozidla do 31.10.2022. Vzhledem k současné 

celonárodní situaci na trhu (materiál, nedostatek pracovních sil) se diskutoval termín dodání – 

zda-li je reálný. Po debatě zastupitelů, kdy se dohodli změnit zadávací podmínky v parametru 

termínu dodání vozidla, starosta navrhuje termín do 31.12.2022. Nebyly vzneseny připomínky 

a přistoupilo se k hlasování o schválení zadávacích podmínek. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo schválilo zadávací podmínky veřejné zakázky „Pořízení dopravního 

automobilu pro jednotku SDH - Písečná 

 

 

 

Dodatek č. 1 SOD s GOJAS Alfa s.r.o. Sportovně relaxační park Písečná 

K projednání byl předložen návrh na uzavření Dodatku č. 1 SOD s GOJAS Alfa s.r.o. 

Předkládané vícepráce a méněpráce byly schváleny technickým dozorem stavebníka ing. 

Pavlem Ćmielem, v rámci autorského dozoru opatření schválil projektant stavby.  

Důvody víceprací: 

 - na základě výsledků statických zátěžových zkoušek rostlého terénu bylo rozhodnuto o 

zesílení podkladních vrstev chodníku (kufru) o 150 mm štěrkodrti v celé trase komunikace 

pro pěší, celkově toto opatření tvoří cca 80% z objemu víceprací 

 - použití jiného materiálové provedení chodníku pro přejíždění zemědělské techniky v místě 

křížení chodníku s polní travnatou komunikací pro obsluhu zemědělských pozemků podél 

areálu Výletiště, silnější dlažba, použití silničních obrubníků 

 - oprava defektu stávající meliorace v místě křížení se stavbou, v důsledku defektu zatopení 

stavby vodou znemožňující pokračování v provádění prací 

 - chyba v rozpočtu v počtu kusů betonových palisád 

Nebyly vzneseny žádné připomínky a přistoupilo se k hlasování návrhu starosty. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přípojka 

NN, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha – Sportovně relaxační park 

Písečná“ se společností GOJAS alfa, s.r.o., IČO 08858454, Vendryně 52, 739 94 

 

 

 

Sanace interiérů 2. NP ZŠ a MŠ Písečná 

Na vědomí byla předložena stavební projektová dokumentace pro rekonstrukci/sanaci 

interiéru 2. NP ZŠ Písečná včetně rozpočtů stavby. V tuto chvíli je vyhlášena dotační výzva 

Ministerstva pro místní rozvoj, která umožňuje financování projektů rekonstrukcí budov 

občanské vybavenosti včetně škol, míra podpory – 80% z uznatelných nákladů. Výzva je 

otevřená do 17. 12. 2021. Pro projekt je nutné ještě vyřídit i stavební povolení s ohledem na 

zásah do nosných konstrukcí – překlady nad vstupy do sociálních zařízení. Starosta navrhuje 

podání žádosti s využitím stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy. Bez 

připomínek se přistoupilo k hlasování návrhu starosty. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu 

„Sanace interiéru 2. NP ZŠ Písečná“ v rozsahu zpracované projektové dokumentace 

 

 

 

Podpora obce v rámci výměny kotlů v budoucí výzvě Moravskoslezského kraje 

Starosta v úvodu uvedl, že se obec v minulosti zapojovala do financování výměn kotlů v 

rámci kotlíkových výzev Moravskoslezského kraje, kdy každý žadatel obdržel od obce 10 000 

Kč spolu s dotací od Moravskoslezského kraje plus návratnou finanční pomoc. Starosta 

doporučuje schválit tento bod z důvodu vypouštění co nejméně prachu a nežádoucích částic 

do ovzduší. Nebyly vzneseny žádné připomínky a přistoupilo se k hlasování návrhu starosty. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení obce Písečná do příští dotační výzvy 

Moravskoslezského kraje podporující výměnu technologie vytápění v rodinných domech 

formou spolufinancování 

 

 

 

Pasport místních komunikací 

V návrhu na schválení místostarosta předložil aktualizovaný Pasport místních komunikací 

obce Písečná. Obec Písečná aktualizuje pasport místních komunikací (dále jen „MK“) z 

důvodu upřesnění rozsahu místních komunikací a jejich přesnému zaměření vůči změnám při 

digitalizaci katastrálních map na katastrálním území Písečná u Jablunkova. Obec v únoru 

uzavřela smlouvu o dílo se zhotovitelem společností Náš Pasport s.r.o., zastoupenou Bc. 



Matějem Severou, MBA, se sídlem Havlišova 2378/1, 612 00, Brno, IČ: 08290181 s 

předmětem smlouvy na zpracování dat pasportu MK, dodání pasportu a přípravy správního 

řízení. Rozsah smlouvy byl přílohou tohoto materiálu. Během přípravy pasportu MK 

zhotovitel provedl zaměření MK dle požadavku objednatele, zajistil kamerový záznam 

z průběhu mapování MK a po konzultaci s objednatelem byl předložen návrh pasportu MK. 

Pasport MK má obec Písečná k dispozici jak v tištěné, tak digitální podobě s možností vložení 

dat do AMEServer, diGIS. Další smysl tohoto Pasportu MK je, že Obecní úřad Písečná, jako 

příslušný silniční správní úřad bude mít pravomoc zamezit sporům vůči občanům, kterým 

nechtějí povolit vlastníci komunikací používání. Nebyly vzneseny žádné připomínky a 

přistoupilo se k hlasování návrhu místostarosty. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schvaluje Pasport místních komunikací obce Písečná v 

předloženém návrhu 

 

 

 

Půjčka pro ZŠ Písečná v rámci financování projektu Dětský klub 

Starosta uvedl, že tento projekt byl zaměřen na zlepšení zaměstnanosti osob pečující o děti, 

kdy děti mohly docházet do školy v 6.30 h ráno a odcházet v 18.00 h. Projekt byl v řádném 

termínu realizace ukončen a nyní, ve finální fázi, škola musí financovat pracovní úvazky. 

Dotační peníze na tyto úvazky však přijdou až na konci tohoto roku. Škola nemůže finance 

využít z provozního příspěvku, který obec ze svého rozpočtu poskytuje. Paní ředitelka proto 

žádá obec o půjčku v částce 68 200,-. Bez připomínek se přistoupilo k hlasování žádosti o 

půjčku. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci 

příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná ve výši 68 200 Kč na financování projektu 

Dětský klub Písečná CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007854 

 

 

 

Poskytnutí hlasového záznamu Zastupitelstva obce Písečná na základě žádosti p. Marka 

Sikory 

Tento nový bod programu byl navržen p. Ciencialou na základě žádosti p. Marka Sikory. 

S připomínkou, kdy se hlasový záznam poskytne až po ověření zápisu schválenými 

ověřovateli. Přistoupilo k hlasování o návrhu p. Ciencialy. 

 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 



ZDRŽELO SE:  1 (Kantor) 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí audiozáznamu z jednání Zastupitelstva 

obce Písečná dne 18. 10. 2021 p. Marku Sikorovi, bytem Písečná 32, po ověření zápisu 

ověřovateli zápisu 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek – myslivecké sdružení Kostkov 

Ke schválení byla předložena žádost mysliveckého sdružení Kostkov o finanční příspěvek na 

přikrmování zvěře v zimním období. Starosta navrhl příspěvek ve výši 2 000 Kč. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky a přistoupilo se k hlasování návrhu. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000 Kč 

Mysliveckému spolku Kostkov, IČ 48772445, se sídlem Lipová 581, 739 91 Jablunkov, na 

přikrmování zvěře v zimním období, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s 

Mysliveckým spolkem Kostkov 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

Starosta uvedl, že dochází k navýšení v příjmové části – kompenzační bonus pro obce, dotace 

na multifunkční učebnu v ZŠ a kulturní příjmy. V části výdajové se navýšily poplatky za 

služby ISNO a jejich členský příspěvek. Starosta také informoval zastupitele, že je v plánu 

renovace podlahy v Kulturním domě. Dále v rámci rozpočtu, kdy obec má 50 000 Kč na 

zeleň, by bylo potřeba nechat udělat ořez lípy, která roste u kapličky na Lazech a lípy, která je 

u renovovaného kříže, jež jsou napadené jmelím a částečně oschlé. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování rozpočtového opatření. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 3 

 

 

 

Vyřazení majetku ze ZŠ a MŠ Písečná 

Součástí materiálů je tabulka vyřazeného majetku především z multifunkční učebny. 

Doloženy jsou také servisní protokoly o vyřazení IT techniky. Starosta uvádí, že opravy se 

jevily jako neproveditelné. Bez připomínek se přistoupilo k hlasování o vyřazení majetku. 

 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná dle předloženého návrhu 

 

 

 

Letní kino – výdaje a příjmy 

V materiálech byly příjmy a výdaje za provozování letního kina z let 2018-2021. Otázka byla, 

zda v provozu pokračovat či nikoliv. Důvod zastavení činnosti by byla nízká návštěvnost. P. 

Cienciala se zastal letního kina, kdy Písečná má kultury málo a byla by škoda přijít ještě i o 

to. Zastupitelstvo se dohodlo, že příští rok, pokud se návštěvnost nezlepší, by jednali o 

případném ukončení promítání. 

 

Bez usnesení 

 

 

 

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na 

předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v 

Moravskoslezském kraji – 3. výzva 

Ke schválení bylo prodloužení termínu pro výměnu kotle a to nejpozději do 30. 9. 2022. 

Bez připomínek, bylo přistoupeno k hlasování návrhu. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo změnu „Programu obce Písečná pro poskytování 

Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v 

rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ spočívající v 

prodloužení termínu pro výměnu kotle nejpozději do 30. 9. 2022 

 

 

 

Žádost o návratnou finanční pomoc – výměna kotlů 

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

200 tisíc korun p. Mgr. Pinkasové. V rámci kotlíkové výzvy bude pořizovat tepelné čerpadlo. 

Finanční prostředky budou vyplaceny po doložení dokladů o koupi. Starosta navrhuje schválit 

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

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 200 

000 Kč Mgr. Pavle Pinkasové, bytem Písečná 230 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. 3-2019-25 s Mgr. Pavlou 

Pinkasovou, bytem Písečná 230 

 

 

 

Smlouva o plužení – Václav Ligocki 

Ke schválení byla předložena smlouva s p. Ligockim o provádění zimní údržby na zimní 

sezónu 2021/2022. P. Ligockim bylo navrženo navýšení v parametrech ceny za hodinu 

v částech plužení místních komunikací a posyp interním materiálem. Odůvodnění je 

navyšování cen pohonných hmot, náhradních dílu, práce apod. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o uzavření smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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 2021 -2022 

 

 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

Starosta smlouvu uzavřel v rámci svých kompetencí, kdy tato smlouva je podkladem pro 

projekci prodloužení vodovodních řadů v lokalitách Lazy a centrum ke kapličce a na konečné. 

Starosta navrhuje tuto smlouvu vzít na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene č. FM/108/d/2021/Koc s Moravskoslezským krajem, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 

Ostrava 

 

 

 

Náklady na Dni obce Písečná 

V materiálech byla k dispozici tabulka nákladů spojených s pořádáním Dne obce Písečná 

2021. Starosta žádá zpětnou vazbu ohledně rozpočtu, kterého se držet pro příští rok. Mimoto 

padl návrh přemístit pódium na druhou stranu budovy Výletiště respektive na travnatý povrch. 

Odůvodnění bylo takové, že produkce jde k určité skupině diváků, zatímco levá část, což je 



asi 2/3 je mimo dění. Navrhuje se vystavění speciálního zastřešeného pódia určeného pro tyto 

typy akcí. Po rozsáhlé diskusi starosta navrhl finanční rámec ve výši max 250 tisíc Kč. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky a přistoupilo se k hlasování návrhu starosty. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo finanční rámec pro pořádání Dne obce Písečná 

2022 ve výši max 250 000 Kč 

 

 

 

Pozdní podání žádosti o proplacení kanalizační přípojky 

Obec obdržela dvě písemné a dvě ústní žádosti o dodatečné proplacení kanalizační přípojky. 

Starosta uvedl že dotační program již skončil a není možné ho znovu obnovit. Starosta 

navrhuje kanalizační přípojku proplatit ve formě finančního daru za stejných podmínek jako 

to bylo u dotace. Jednotlivé žádosti se pak budou individuálně schvalovat na jednání 

zastupitelů. Bez připomínek se přistoupilo k hlasování návrhu starosty. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí Žádosti o dodatečné proplacení výdajů na 

domovní kanalizační přípojky 

 

 

 

Renovace kříže na spodní zastávce 

Starosta sdělil, že po rozhovoru s farářem Volným, kdy se farnost nabízí uhradit celou 

renovaci kříže, žádá zpětnou vazbu, či nabídku přijmout nebo se podílet na renovaci v určité 

procentuální výši. Po diskusi bylo dohodnuto, sejít se s farářem ještě jednou a celou věc 

znovu projednat. 

 

Bez usnesení 

 

 

 

Projekt vodovodního řádu 

Starosta informuje, že firma poslala občanům smlouvy až 6.10.2021, a to po několikerých 

urgencích, s podmínkou odevzdání stavebního povolení a dalších dokumentů do 6.12.2021. 

Tudíž se zřejmě bude žádat poskytovatele dotace o prodloužení termínu. Starosta uvedl, že 

firmu informoval, že prodlužovat termín nebude a využije smluvních podmínek na udělení 

sankcí. 

 

 



 

Odkanalizování 

Debata ohledně tohoto bodu bude ponechána na prosincové jednání, kdy se zastupitelé sejdou 

již dopoledne. Mezitím však chce starosta oslovit všechny lokality dotazníkovým šetřením a 

ověřit si, jak se k tomu lidé stavějí. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Tomáš Benek   ……………………………. 

 

   

 

Zapisovatelka zápisu:  Darina Delinová   …………………………… 
 


