
Zápis č. 2 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 7. 11. 2022 

 

Účast: 

- přítomno 5 členů zastupitelstva obce, omluven Ing. Byrtus pro nemoc a Mgr. Byrtusová 

z pracovních důvodů 

- Hosté – Buček Zdeněk, Sabol Milan, Hlawiczka Daniel, Šotkovský Petr, Baselides 

Roman  

 

Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva. 

Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné. 

 

 

Stanovení zapisovatele 
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 

 

1. Žádost občanů k řešení dopravní situace v uliční řadě u čp. 49 až čp. 155  

2. Financování veřejného pohřebiště v Jablunkově – návrh Smlouva o zajištění provozo-

vání veřejného pohřebiště 

3. Veřejné osvětlení – porovnání možností financování 

4. Žádost – Charita Jablunkov – souhlas s financováním a rozšířením služeb 

5. Informace o průběhu zadávacího řízení ve veřejné zakázce na služby v odpadovém 

hospodářství 

6. Žádost o půjčku při financování projektu – SDH Písečná 

7. Informace o připravovaných investičních projektech – Splašková kanalizace – II. 

etapa, Rozšíření vodovodních řadů, Výstavba komunikace k RD č. p. 212 Lazy a další 

8. Rozpočtové opatření č. 6 

9. Různé 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

12. Vzhledem k přítomnosti veřejnosti byla žádost o půjčku při financování projektu – SDH 

Písečná zařazena jako bod č. 2. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení 

programu.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

Návrhová komise 
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, p. Benek a Mgr. Kantor. 



Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

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

a Mgr. Kantor.  

 

 

 

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

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

Výsledek hlasování: 

PRO:   5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Bc. Jaracz. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 32 z jednání zastupitelstva ze dne 15. 8. 2022 

 

K bodu 1. schválilo: 
32/5 Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady se společností SMOLO CZ, 

s.r.o., IČO 25355996, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice – pode-

psáno oběma stranami 

32/6 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 30 000 Kč na instalaci ekologicky 

nezávadného systému vytápění Ing. Kateřině Hrabětové, bytem Písečná 3 a schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Ing. Kateřinou Hrabětovou, bytem Písečná 3 

– smlouva uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

32/7 vstup obce Písečná do ENERKOM Jablunkovsko, z.s., se sídlem Bystřice 334, 739 95 

Bystřice – spolek byl zaregistrován 

32/8 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 - 

smlouva uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

32/9 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 - smlouva uzavřena, finanční prostředky zaslány na účet 

žadatele 



32/10 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

IV-12-8024266/VB/003/17 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se síd-

lem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – podepsáno oběma stranami 

32/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8020656/2, Písečná, parc.č. 

376 NNv, NNk se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín 

IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – podepsáno oběma stranami 

32/12 Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP Jablunkov – zasláno písemné sdělení 

32/13 rozpočtové opatření č. 5 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

 

K bodu 2. vzalo na vědomí 

32/14 informace o probíhajících investičních projektech – na dnešním jednání bližší 

informace 

32/15  plnění akčního plánu obce Písečná 

32/16 informaci předsedy finančního výboru o činnosti ve volebním období 2018 – 2022 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 32 ze dne 15. 8. 2022 

 

 

 

Plnění usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 12. 10. 2022 

 

K bodu 1. schválilo: 
1/4 zvolení jednoho místostarosty 

1/5 v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty bude člen  

 zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

1/6 zvolení starostou obce Písečná Bc. Davida Ćmiela 

1/7 zvolení místostarostou obce Písečná Ing. Władyslawa Sikoru 

1/8 zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny, 

všechny výbory zřizuje tříčlenné 

1/9 zvolení předsedou finančního výboru Mgr. Pavla Kantora 

1/10 zvolení předsedou kontrolního výboru Ing. Radka Byrtuse 

1/11 zvolení předsedou výboru pro národnostní menšiny Mgr. Evu Byrtusovou 

1/12 zvolení členů finančního výboru: p. Tomáše Beneka a Bc. Filipa Jaracze 

1/13 zvolení členů kontrolního výboru: p. Tomáše Beneka a Bc. Filipa Jaracze 

1/14 zvolení členů výboru pro národnostní menšiny: Ing. Władyslawa Sikoru a Ing. Radka 

Byrtuse 

1/15 zvolení starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů do funkcí s účinností od 13. 10. 

2022 

1/16 stanovení svým neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce měsíční odměny 

v následujících částkách: 

 - místostarosta 16 251,- Kč 

 - předseda výboru 2 557,- Kč  

 - člen výboru 2 557,- Kč 

Odměna bude poskytována od 13. 10. 2022. V případě nástupu náhradníka za 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce. 
 



Výsledek hlasování: 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

dne 12. 10. 2022. 

 

 

 

Žádost občanů k řešení dopravní situaci v uliční řadě u čp. 49 až čp. 155 

K projednání je předložena žádost občanů o řešení dopravní situace v uliční řadě u čp. 49 až čp. 

155. Situace byla na místě řešena s firmou zpracovávající projekty dopravního značení a 

konzultována také s PČR DI Třinec. Z informací vyplynulo, že na mostu přes Kotelnici nelze 

instalovat zábranu pro průjezd nákladních vozidel. Z tohoto důvodu jsou zvažovány varianty 

umístění retardérů v ulici anebo uzavření mostu pro motorová vozidla instalací odnímatelných 

sloupků do vozovky. Mezi obyvateli žijícími v uliční řadě bylo provedeno dotazníkové šetření, 

ze kterého vyplynulo, že velká většina občanů žádá o uzavření mostu pro motorová vozidla. 

Pokud se dnes zastupitelstvo rozhodne a bude souhlasit s tímto návrhem, statik zapracuje do 

mostní prohlídky závěr, že je nutné snížit přípustnou zátěž mostu s ohledem na jeho technický 

stav pod 1 tunu. Na základě tohoto závěru bude moci obec žádat o jeho uzavření. K tomu musí 

vydat rozhodnutí odbor dopravy MěÚ Jablunkov spolu se stanoviskem PČR. Probíhala diskuse, 

z níž vzešel souhlas s uzavřením mostu pro automobilovou dopravu. To bude provedeno 

instalací sloupku s výstražnými prvky. Sloupek bude odnímatelný pro případ krizových situací. 

Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení uzavření mostku.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření mostu ev. č. M12 pro motorová vozidla z 

důvodu nevyhovujícího technického stavu. 

 

 

V 17:26 z jednání odešel p. Hlawiczka.  

 

 

Žádost o půjčku při financování projektu – SDH Písečná 

SDH Písečná žádá o dotaci a bezúročnou návratnou finanční výpomoc při realizaci projektu z 

Programu obnovy venkova – Vybavení pro spolkovou činnost – SDH Písečná. Původní 

rozpočet uváděný v žádosti o dotaci je aktuálně překročen v souvislosti s růstem cen 

pořizovaného vybavení o cca 8 000 Kč. Aktuální stav finanční prostředků SDH Písečná 

neumožňuje nákup vybavení, dotace je poskytována až po realizaci projektu. Starosta navrhuje 

schválit bezúročnou NFV ve výši 97 tisíc korun a požadovaných 16 tisíc korun poskytnout jako 

finanční dar. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se ke schválení jednotlivých částí 

tohoto bodu.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 



97 000 Kč Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se 

sídlem Písečná 42, 739 91, na předfinancování projektu „Vybavení pro spolkovou činnost 

– SDH Písečná“ realizovaného v rámci Programu rozvoje venkova, a schvaluje smlouvu 

o poskytnutí NFV se Sdružením hasičů ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Písečná. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 16 000 Kč 

Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČO 64121895, se sídlem 

Písečná 42, 739 91, na vybavení pro požární sport mladých hasičů, a schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí finančního daru se Sdružením hasičů ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Písečná. 

 

 

 

Financování veřejného pohřebiště v Jablunkově – návrh Smlouva o zajištění provozování 

veřejného pohřebiště 

Město Jablunkov žádá obce o spolufinancování nákladů na provoz veřejného pohřebiště. 

Součástí materiálů byl návrh smlouvy, průvodní dopis a doplňující informace o nákladech 

zaslané emailem. Na dnešním jednání dáno na vědomí a k diskusi, ze které vzešel návrh, aby 

byla propočteno k vyúčtování nákladů delší časové období, než Jablunkov doložil. A dále aby 

investice v budoucnu byly projednávány, nejen dány na vědomí. Starosta dodal, že k této 

problematice je svoláno jednání na MěÚ Jablunkov v termínu 9. 11. 2022. V současné chvíli 

navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o jeho 

návrhu.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o návrhu smlouvy s Městem 

Jablunkov o placení části nákladů spojených s provozem veřejného pohřebiště 

v Jablunkově. 

 

 

 

Veřejné osvětlení – porovnání možností financování 

K projednání je předložena nabídka společnosti ČEZ v rámci produktu „VO za korunu“, o které 

se vedla diskuse na jednání zastupitelstva dne 15. 8. 2022. Do materiálů vložen k porovnání již 

rozpracovaný záměr žádosti o dotaci na Ministerstvo průmyslu a nabídka VO za korunu od 

ČEZ.  Nabídka má dvě části, nutno sečíst náklady z obou nabídek pro porovnání s realizací 

prostřednictvím dotace z MPO. V současné době se dokončuje žádost o dotaci na MPO, příslib 

podání byl do konce října. Podle názoru starosty je výhodnější realizovat výměnu svítidel za 

úspornější LED VO prostřednictvím dotace z ministerstva průmyslu dle původního záměru. 

Nyní navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

 

 



Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o produktu ČEZ „VO za korunu“. 

 

 

 

Žádost – Charita Jablunkov – souhlas s financováním a rozšířením služeb 

K projednání je předložena žádost o navýšení spolufinancování aktivit Charity Jablunkov. 

Podrobná žádost byla součástí materiálů. Obec již v minulosti tyto aktivity z rozpočtu 

podporovala, a to v letech 2020 – 2022, kdy charitě na základě žádostí o poskytnutí individuální 

dotace bylo poskytnuto 72 tisíc korun. Starosta přiblížil systém financování sociálních služeb a 

doporučuje schválit předloženou žádost. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o 

schválení.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo souhlas s rozšířením kapacity o 2 úvazky v přímé 

péči v Charitní pečovatelské službě, a souhlas s navýšením finanční spoluúčasti ve výši 20 

% z oprávněné provozní ztráty ročně, která se týká poskytování služby občanům obce 

Písečná, a to dle předem projednaného položkového rozpočtu služby. 

 

 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo souhlas s rozšířením kapacity o 3,4 úvazky v přímé 

péči v Denním stacionáři sv. Josefa, a souhlas s navýšením finanční spoluúčasti ve výši 25 

% z oprávněné provozní ztráty ročně, která se týká poskytování služby občanům obce 

Písečná, a to dle předem projednaného položkového rozpočtu služby. 

 

 

V 18:15 odešel z jednání p. Sabol a p. Buček.  

 

 

 

Informace o průběhu zadávacího řízení ve veřejné zakázce na služby v odpadovém 

hospodářství 

Předkládány informace o průběhu veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství. Ak-

tuálně podán návrh ze strany společnosti SMOLO CZ k Úřadu pro ochranu hospodářské sou-

těže. K tomu proběhlo jednání se zástupci ArchConsulting. V řízení podají vyjádření k ÚHOS. 

Dle jejich názoru by se mělo v zakázce pokračovat a vyčkat stanoviska ÚHOS. Pokud ten ne-

rozhodne o zrušení zakázky, navrhují pokračovat v zakázce a případně zpřesnit některé věci. 

V rámci jednání také proběhla konzultace o technologii pro načítání nádob, možnost zavedení 

RFID kódy. V materiálech také vyjádření obce k MESOH, který SMOLO CZ označuje za dis-

kriminační podmínku zakázky. V zakázce je tedy pokračováno, v současné době je již schválen 



dodatek č. 15 na příští rok, kterým se opět zvedla cena. I z toho důvodu, že ke smlouvě je již 

15 dodatků je potřeba zakázku přesoutěžit. Diskuse k tříděnému odpadu.  

Na závěr tohoto bodu starosta uvedl, že na dalším jednání bude vyhodnocení MESOH roku a 

stanovení výše poplatku za odpady. Nyní navrhuje starosta vzít tento bod jednání na vědomí. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o průběhu veřejné zakázky na 

služby v odpadovém hospodářství. 

 

 

 

Informace o připravovaných investičních projektech – Splašková kanalizace Písečná II. 

etapa, Rozšíření vodovodních řadů, Výstavba komunikace k RD čp. 212 Lazy a další 

Informace k projektům: 

 rozšíření vodovodních řadů – dotace na přípravu PD ve výši 300 tisíc korun obec 

obdržela, nyní podána žádost o dotaci na realizaci v kolové soutěžní výzvě – čeká se na 

vyhodnocení,  z OPŽP 2021-2027, průběžná výzva uzavřena po vyčerpání alokace před 

avizovaným termínem 

 jímání dešťové vody – v materiálech vyjádření projektanta pro 4 nádrže v provedení 

beton, odsouhlaseno pokračování projekčních prací v tomto provedení. Využití – 

zálivka fotbalového hřiště, cvičení hasičů a hasičské závody, využití v zimním období 

pro přípravu ledu 

 rekonstrukce hasičské zbrojnice – pokračují projekční práce – rozšíření venkovního 

krytého stání, zajišťovány souhlasy majitelů sousedních pozemků, dotační výzva bude 

vyhlášena v druhé polovině roku 2023 

 sanace a rekonstrukce 2. NP ZŠ a MŠ Písečná – aktualizuje se rozpočet stavby, náklady 

10 000 Kč, výzva MAS Jablunkovsko bude vyhlášena v druhé polovině roku 2023, 

avizovány také výzvy z MMR a MŠMT  

 autobusová zastávka a záliv Jižní Konec – do materiálů vložena projektová 

dokumentace, která je rozeslána k vyjádřením účastníků řízení a dotčených orgánů, 

v materiálech také podmínka SmVaK pro souhlas – realizace přeložky 

 komunikace Lazy k RD č. p. 212 – probíhají složitá jednání s vlastníky pozemků o 

umístění stavby, podmíněný souhlas rodiny Rusnokových, jednání s Janiczkovými, 

různé požadavky na polohu obratiště a zábory, příčný sklon komunikace  

 splašková kanalizace – probíhají projekční práce, jsou zajištěny souhlasy velké většiny 

vlastníků pozemků a RD 

 rekonstrukce VO – v materiálech analýza potenciálu VO Písečná, výpočet nákladů a 

dotace, zpracovává se žádost o dotaci na základě analýzy 

 studie fotovoltaiky a vytápění ZŠ – bude hotová do konce listopadu, k dispozici jsou již 

dílčí výstupy, které budu předloženy na příštím jednání. 

Bez dotazů. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o probíhajících investičních 

projektech.  

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 
Rozpočtové opatření č. 6, které starosta schválil na základě pravomoci, která mu byla svěřena 

na začátku předchozího volebního období. Došlo k navýšení výdajů u velkoobjemového 

odpadu a navýšení výdajů na službu taxi senior. Starosta navrhuje vzít tuto informaci na 

vědomí. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 7 

V rozpočtovém opatření dochází ke změnám v příjmech i výdajích. Ve výdajových položkách 

dojde k navýšení dnes schválené návratné finanční výpomoci a daru pro SDH Písečná a 

navyšují se náklady u kapličky – proplacení materiálu na renovaci v hodnotě 10 tisíc korun. 

Opravené RO bude nahráno do materiálů. Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 7. 

 

 

 

Převedení pravomocí na starostu obce 

Na základě doporučení auditu ze MSK je potřeba schválit převedení pravomocí starosty obce 

k provádění rozpočtových opatření v objemu 100 tisíc korun na oddíl paragraf v příjmech a 

výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření. Tyto pravomoci jsou převáděny z toho 

důvody, kdy je potřeba schválit neočekávané příjmy nebo výdaje a není prostor pro svolání 

zastupitelstva, které by toto schválilo. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo 

se k hlasování o schválení. 
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo převedení pravomocí na starostu obce Písečná k 

provádění rozpočtových opatření v objemu 100 000 Kč na oddíl paragraf v příjmech a 

výdajích v rámci jednoho rozpočtového opatření a neomezeně v daňových příjmech, 

transferech, příjmech bez oddílu paragrafu a rezervách na účtu v příjmové i výdajové 

části. 



Smlouva o poskytnutí dotace  - Sdružení obcí Jablunkovska – nákup elektro-nabíječky 

V areálu výletiště byla v tomto roce instalována elektro nabíječka na kola a mobily. Ke 

schválení je předložena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 24 463,75 Kč jako spoluúčast 

k úhradě nákladů za realizaci projektu. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Bez 

připomínek, hlasovalo se o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 

24 463,75 Kč k financování spolupodílu nákladů na pořízení a instalaci nabíjecích stanic 

v rámci projektu „Jablunkovsko plné energie“ a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 

se Sdružením obcí Jablunkovska, IČO 65494636, se sídlem Dukelská 144, 739 91 

Jablunkov. 

 

 

 

Informace týkající se správního řízení na MSK – vlk obecný 

Starosta uvedl, že do materiálů dal podklady týkající se správního řízení o plašení vlka 

obecného. Prvním závěrem je rozhodnutí o zamítnutí žádosti týkající se povolení výjimky 

k rušení vlka pomocí zvukových efektů.  

Bez usnesení.  

 

 

Změna zásad pro poskytování návratných finančních výpomocí – kotlíkové půjčky  

Nutno schválit změnu zásad o poskytování bezúročných půjček na výměnu nevyhovujícího 

kotle na tuhá paliva, které financuje MSK formou kotlíkových dotací. V zásadách dochází 

pouze ke změně termínu pro realizaci výměny kotle, a to do 31. 12. 2022. Ostatní ujednání se 

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

starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

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 31. 12. 2022. 

 

 

 

Oprava dřevěného mostku na závrší 

Obec nakoupila materiál v hodnotě 12 tisíc korun, který byl použit na opravu dřevěného mostku 

na závrší. Dopravu zajistil p. Szkandera, opravu mostku pan Slowik.  

Bez usnesení.  

 

 

 

 



Smlouva o dílo – provádění zimní údržby v obci 

Ke schválení je předložena smlouva na provádění zimní údržby v nadcházející zimní sezóně. 

Oproti loňskému roku se ceny zvedly o 100,- Kč, a to vlivem nárůstu cen pohonných hmot. 

Starosta navrhuje schválit tuto smlouvy. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

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 2022 – 2023. 

 

 

SmVaK Ostrava – Dohoda č. 17787 o úpravě vodního díla u důvodu činnosti a umístění 

stavby v jeho ochranném pásmu 

Tato dohoda se vztahuje ke stavbě autobusového zálivu na jižním konci. Je nutno udělat 

přeložku vodovodních přípojek, kterou na základě této dohody bude provádět právě SmVaK. 

Po uzavření dohody bude následně nutné schválit smlouvu o dílo. Náklady na stavbu musí 

vycházet z aktuálního ceníku, aby se na stavbě nemohl nikdo bezdůvodně obohatit. Starosta 

navrhuje schválit dohodu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování 

PRO:  5 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dohodu č. 17787 o úpravě vodního díla z důvodu 

činnosti a umístění stavby v jeho ochranném pásmu se společností Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, se  sídlem 28. října 1235/169, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 9. 11. 2022 

Materiály pro jednání Zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Władyslaw Sikora    ……………………………. 

 

 

  

Bc. Filip Jaracz    ……………………………. 

 

   

 

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


