
Obec Písečná 

Usnesení č. 27 z jednání Zastupitelstva obce Písečná 

ze dne 14. 2. 2022 

 

Zastupitelstvo obce Písečná 

 

1. Schvaluje 

 

27/1 program jednání 

27/2 návrhovou komisi: p. Pavlusová, Ing. Byrtusová, Ing. Sikora 

27/3 ověřovatele zápisu: p. Benek, Mgr. Cienciala 

27/4 plnění usnesení č. 26 ze dne 10. 12. 2021  

27/5 zpracování dalších stupňů projektové dokumentace splaškové kanalizace po lokality obce 

Písečná – Závrší, Lazy, Jižní konec, Vyšní konec a Žihla dle předloženého návrhu  

27/6 podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná 

- I. etapa“ 

27/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1200300085 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na projekt „Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná – I. etapa“ 

27/8 pořadí nabídek na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě 

„Výstavba chodníku Písečná – k točně“: 1. Miroslav Slezák, IČO 47196408, se sídlem Nad 

Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek; 2. Ing. Boris Guziur, Tispol s.r.o., IČO 26858851, 

se sídlem Třanovice čp. 1, 739 53; 3. Zbyšek Malý, IČO 68311346, se sídlem Bystřice 1426, 

739 95 

27/9 Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka s Miroslavem Slezákem, IČO 

47196408, se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek-Místek 

27/10 Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským 

intervenčním fondem, IČO 48133981, se sídlem Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha, na 

projekt „Sportovně relaxační park Písečná“ 

27/11 aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

27/12 aktualizaci projektové dokumentace pro poslední etapu výstavby Sportovně relaxačního 

parku včetně hospodaření s dešťovou vodou 

27/13 zapojení obce do společného projektu Sdružení obcí Jablunkovska pro pořízení a instalaci 

nabíječek pro elektrokola 

27/14 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 35 000 Kč Konventu sester 

alžbětinek v Jablunkově, IČO 00494330, se sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 91, na 

poskytování sociálních služeb seniorům v Domově sv. Alžběty v Jablunkově, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Konventem sester 

alžbětinek v Jablunkově 

27/15 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 25 000 Kč p. Miroslavu 

Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná, bytem Písečná 12, na činnost Klubu 

důchodců Písečná v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace s p. Miroslavem Ćmielem, předsedou Klubu důchodců Písečná 

27/16 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Sdružení rodičů 

při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČO 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Olympiádu pro 

děti v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

27/17 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Sdružení rodičů 

při ZŠ a MŠ Písečná, z.s., IČO 02457393, se sídlem Písečná 42, 739 91, na Radovánky ZŠ 

a MŠ Písečná v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace se Sdružením rodičů při ZŠ a MŠ Písečná 

 

 

 



 

27/18 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 15 000 Kč Spolku přátel 

kultury a sportu na Písečné z.s., IČO 02644797 se sídlem Písečná 42, 739 91, na pořádání 

Olympiády spolků v roce 2022, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace se Spolkem přátel kultury a sportu na Písečné z.s. 

27/19 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 10 000 Kč Sdružení hasičů 

ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, 

na podporu mladých hasičů, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Písečná 

27/20  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 12 000 Kč Sdružení hasičů  

 ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91, 

na nákup věcných cen, medailí a pohárů do soutěží pořádaných SDH Písečná, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace se Sdružením hasičů ČMS 

– Sbor dobrovolných hasičů Písečná 

27/21 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 28 000 Kč Charitě 

Jablunkov, IČO 26520923, se sídlem Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov, na podporu 

provozu sociální služby Denní stacionář a Centrum pomoci sv. Rafaela, a schvaluje uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s Charitou Jablunkov 

27/22 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s. ZO Jablunkov, 

IČO 63026091, na činnost svazu v roce 2021, a schvaluje uzavření darovací smlouvy 

s Českým svazem včelařů, ZO Jablunkov 

27/23 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Potůčky – Písek, IČO 

48772330, se sídlem Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova, na přikrmování zvěře v zimním 

období, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Potůčky – Písek 

27/24  poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Složek – Les, IČO 

 48771724, se sídlem Písečná 151, na zakoupení krmiva pro zvěř k zimnímu přikrmování, 

 a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Stožek – Les 

27/25 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Mysliveckému spolku Kostkov, IČO  
48772445, se sídlem Jabloňová 755, 739 92 Návsí, na přikrmování zvěře v zimním období, 

a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Mysliveckým spolkem Kostkov 

27/26 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový 

Jičín, se sídlem Bartošovice 146, 742 54, na provoz záchranné stanice pro volně žijící 

živočichy v roce 2022, a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Českým svazem ochránců 

přírody ZO Nový Jičín 

27/27 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní 

organizace Jablunkov, IČO 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91, na činnost spolku 

v roce 2022, a schvaluje uzavření darovací smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR 

z.s., místní organizace Jablunkov 

27/28 poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Obci Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 

800, IČO 296953, na pořádání sportovní akce „Beskydská lyže 2022“, a schvaluje uzavření 

darovací smlouvy s obcí Mosty u Jablunkova 

27/29 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 20 000 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 

27/30 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se 

sídlem 28. října 117, Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji -  3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, a schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem, se sídlem 

28. října 117, Ostrava 

 

 



 

27/31 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-

12-8021868/1, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín 

27/32 rozpočtové opatření č. 1  

27/33 záměr projektu rekonstrukce veřejného osvětlení z dotačního titulu Ministerstva průmyslu a 

obchodu v programu EFEKT 

27/34 cenu vody pro stočné pro rok 2022 ve výši 40,79 Kč/m3 bez DPH a nájemné pro rok 2022 

ze Smlouvy o provozování kanalizační sítě ve výši 155 274,40 Kč bez DPH 

27/35  zapojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

27/36 změnu jednacího řádu Zastupitelstva obce Písečná 

27/37 poskytnutí finančního daru na odvodnění místní komunikace u čp. 113 ve výši maximálně 

50 % z celkových nákladů a maximálně do výše 30 000 Kč s vyplacením po realizaci stavby 

 

 

2. Bere na vědomí 

 

27/38  variantní studii výstavby komunikace v lokalitě Písečná – Závrší 

27/39  víceletý finanční plán financování projektů 

27/40  žádost čj. 738/2021 o nápravu škody 

 

 

3. Neschvaluje  

 

27/41  aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu Zpevněné plochy mezi KD a OÚ Písečná  

 

 

 

 

 

 

           ……………………………….           ….…………………………. 

    Bc. David Ćmiel         Mgr. Pavel Kantor 

                             starosta               místostarosta 


