
Zápis č. 27 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 2. 2022 

 

Účast: 

- přítomno 6 členů zastupitelstva obce, pro nemoc omluven Ing. Byrtus 

 

Hosté: 

- Tomáš Machálek, Marek Sikora, Milan Sikora, Jana Sikorová, Josef Sikora, Miroslava 

Placzková, Daniel Kurek, Josef Legerský, Antonín Martynek 

 

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. Informace o stavu projednávání záměru výstavby komunikace v lokalitě Písečná – 

Závrší, seznámení s finální verzí studie 

2. Podmínky zadávacího řízení na realizaci projektu Rozšíření vodovodních řadů a 

rozšíření sítě veřejného osvětlení 

3. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí 

k projektu rozšíření vodovodních řadů 

4. Hodnocení nabídek na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 

při realizaci díla Výstavba chodníku Písečná – k točně 

5. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi obcí 

Písečná a Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt Sportovně 

relaxační park Písečná 

6. Výsledky dotazníkového šetření mezi občany ke způsobům odkanalizování lokalit 

Závrší, Lazy, Žihla a dalších, projednání rozsahu zpracování projektové 

dokumentace 

7. Víceletý finanční plán pro realizaci připravovaných investičních projektů 

8. Aktualizace projektové dokumentace pro stavby - Rekonstrukce hasičské zbrojnice, 

Zpevněné plochy mezi OÚ a KD, a PD pro poslední etapu výstavby Sportovně 

relaxačního parku 

9. Projekt Sdružení obcí Jablunkovska – nabíječky pro elektrokola 

10. Program individuálních dotací – žádosti – Sdružení rodičů, Klub důchodců, Spolek 

přátel kultury a sportu, SDH Písečná, Domov sv. Alžběty Jablunkov 

11. Žádosti o dotace – Spolek na ochranu zvířat, Myslivecká sdružení, Beskydská lyže, 

Faunapark Frýdek-Místek, Svaz tělesně postižených, záchranná stanice Bartošovice 

12. Dotace na výměnu kotlů v rámci krajského programu – Moravskoslezský kraj  

13. Smlouva o zřízení služebnosti – ČEZ Distribuce 

14. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

15. Různé 

- žádost paní Pastuszkové odvodnění komunikace 

- vlajka pro Tibet 

16. Diskuse 

17. Závěr 

 



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, Ing. Byrtusová 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, Ing. 

Byrtusová a Ing. Sikora. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu p. Benek a Mgr. Cienciala. 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 Mgr. Cienciala.  

 

 

 

Plnění usnesení č. 26 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 10. 12. 2021 
 

K bodu 1. schválilo: 
26/5 stanovisko k Petici proti nehospodárnému nakládání s veřejnými financemi – 

stanovisko bylo spolu s peticí vyvěšeno na webových stránkách obce, na úřední 

desce a ve zpravodaji obce 

26/6  provedení dotazníkového šetření mezi občany o způsobech odkanalizování částí obce 

– dotazníkové šetření bylo provedeno, dnes na jednání výsledky 

26/7 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství – vyhláška byla zveřejněna, obec postupuje v souladu 

s touto vyhláškou 

26/8 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2021 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů se stanovením hodnoty „ekobodu“ ve výši 7 Kč a stanovením 

poplatku ve výši 850 Kč na osobu a rok - vyhláška byla zveřejněna, obec postupuje 

v souladu s touto vyhláškou 



26/9 Zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné zakázky „Sběr, přeprava a odstraňování 

odpadu – obec Písečná“ – zakázka byla vyhlášena, probíhá administrace, zodpovídají 

se dotazy firem 

26/10 Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Písečná se 

společností Smolo CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 

Třinec – Staré Město – dodatek byl oběma stranami podepsán 

26/11 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/2021 o nočním klidu - vyhláška byla 

zveřejněna, obec postupuje v souladu s touto vyhláškou 

26/12 Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby komunikací pro pěší v katastru obce 

Písečná s firmou Bojko Josef, IČO 14606682, se sídlem Písek 494, na zimní období 

2021/2022 – smlouva byla oběma stranami podepsána 

26/13 hodnocení zakázky „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Písečná“ 

26/14 Kupní smlouvu se společností MOTO - TRUCK CZ s.r.o., se sídlem Seifertova 

2834/33, 750 02 Přerov, na dodávku dopravního automobilu v provedení 

s motorovou stříkačkou pro jednotku SDH Písečná  - smlouva byla oběma stranami 

podepsaná, dodání automobilu do 31. 12. 2022 

26/15 zapojení do projektu MAP III pro ORP Jablunkov a schvaluje podíl na 

spolufinancování uvedeného projektu – informace byly písemně sděleny MěÚ 

Jablunkov 

26/16 návrh investičních aktivit pro rok 2022v souladu s návrhem obecní úřad vyvíjí 

aktivity 

26/17 poskytnutí finančního daru ve výši 4 200 Kč p. Evženu Lyskovi na částečnou úhradu 

nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 15 a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Evženem Lyskem, bytem Písečná 15 – 

smlouva byla podepsána, finanční prostředky poskytnuty na účet žadatele 

26/18 poskytnutí finančního daru ve výši 300 Kč p. Evženu Lyskovi na částečnou úhradu 

nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 16 a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Evženem Lyskem, bytem Písečná 15 - 

smlouva byla podepsána, finanční prostředky poskytnuty na účet žadatele 

26/19 poskytnutí finančního daru ve výši 4 110 Kč p. Pavle Pinkasové na částečnou úhradu 

nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 230 a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Pavlou Pinkasovou, bytem Písečná 230 - 

smlouva byla podepsána, finanční prostředky poskytnuty na účet žadatele 

26/20 poskytnutí finančního daru ve výši 4 560 Kč p. Žanetě Polokové na částečnou úhradu 

nákladů na stavbu domovní kanalizační přípojky k rodinnému domu čp. 155 a 

schvaluje uzavření darovací smlouvy s p. Žanetou Polokovou, bytem Písečná 155 - 

smlouva byla podepsána, finanční prostředky poskytnuty na účet žadatele 

26/21 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-8022425/03, Písečná, parc. č. 704/3 NNk zemního kabelového vedení se 

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

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 – smlouva byla podepsána oběma stranami 

26/22 Smlouvu o výpůjčce na materiálové vybavení pro zásahy JSDH se Sdružením obcí 

Jablunkovska, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – smlouva byla podepsána 

oběma stranami 

26/23 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná č. 2021/11 na projekt 

„Vybavení hasičů SOJ při protipovodňových zásazích“ se Sdružením obcí 

Jablunkovska, se sídlem Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – smlouva byla podepsána 

oběma stranami 

26/24 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 300 000 Kč Moravskoslezskému 

kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, na spolufinancování projektu „Kotlíkové 



dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“ v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 2021 – 2027 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava – zasláno k podpisu 

26/25 aktualizaci Akčního plánu obce Písečná na období let 2021/2022 – obecní úřad se 

řídí akčním plánem 

26/26 rozpočtové opatření č. 4 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

26/27 rozpočet obce Písečná na rok 2022 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem 

26/28 střednědobý výhled rozpočtu obce Písečná na období 2023 – 2024 

26/29 zvolení p. Alžběty Kurkové, bytem Písečná 144 do funkce přísedící u Okresního 

soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2022 - 2026 – informace sdělena 

písemně 

26/30 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na činnost TJ Dolní Lomná z.s., IČO 

63026171, se sídlem Dolní Lomná 186, 739 91, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy s TJ Dolní Lomná, z.s. – smlouva podepsaná oběma stranami, finanční 

prostředky zaslány na účet žadatele 

26/31 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu 

vodovodní přípojky na parc. č. 1110/1 s p. Beatou Tomiczkovou, bytem Slovanské 

náměstí 2237/1, 612 00 Brno – Královo Pole – smlouva byla podepsána oběma 

stranami 

26/32 Smlouvu o dílo se společností DIGIS, s.r.o., se sídlem Výstavní 292/13, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, na provozování geografických informačních systémů 

AMEServer a ObčanServer – smlouva byla podepsána oběma stranami 

26/33 podání žádosti o dotaci na Moravskoslezský kraj na zpracování studie k nakládání 

s dešťovou vodou v katastru obce, ve výzvě „Podpora návrhu řešení nakládání 

s vodami na území, příp. části území obce pro roky 2022 – 2023“ – žádost byla 

podána, k vyhodnocení by mělo dojít v květnu – červnu letošního roku 

26/34 záměr zřízení fotovoltaických elektráren na budovách školy a obecního úřadu 

26/35 rozšíření studie komunikace Závrší o třetí variantu a v souladu s cenovou nabídkou 

ze dne 7. 12. 2021 

 

K bodu 2. bere na vědomí: 
26/36 informace o stavu zpracování studie komunikace na Závrší v jednotlivých variantách 

26/37 žádost p. Hildegardy Szoloné, bytem Písečná 113, o dodání a instalaci 

odvodňovacích betonových žlabů – v materiálech na dnešní jednání nabídka na 

zhotovení 

26/38 žádost o vypnutí nového osvětlení v areálu výletiště a osvětlení hodin na obecním 

úřadě – osvětlení svítí v omezeném režimu, u hodin byla snížena intenzita podsvícení 

 

K bodu 3. neschválilo: 
26/39 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Projektová dokumentace pro rozšíření 

vodovodní sítě a veřejného osvětlení v obci Písečná, I. etapa“ s firmou Projekt 2010, 

s.r.o., IČO 48391531, se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice – v materiálech 

k nahlédnutí společné povolení stavby, čeká se na nabytí právní moci 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 26 ze dne 10. 12. 2021 

 



Informace o stavu projednávání záměru výstavby komunikace v lokalitě Písečná – 

Závrší, seznámení s finální verzí studie  

K projednávání tohoto bodu se dostavila veřejnost. Starosta uvedl, že celá tato věc souvisí 

s projednáváním nového územního plánu. K vyjmutí ze zastavitelného území je navrženo 

množství ploch zejména v lokalitě Závrší. Občané obdrželi informaci o tom, že lze plochy 

ochránit před vynětím a to tak, že si na nich vyřídí povolení stavby, které bude podkladem pro 

podání námitky při projednání územního plánu v rámci tzv. veřejného projednání. V současné 

chvíli se v této lokalitě projektuje cca 6 rodinných domů a to zejména v místech, kde je 

dopravní přístup a jsou kolem nich sítě. Poměrně velkou plochou na Závrší bez přístupu 

k pozemkům je plocha za rodinnými domy čp. 160 a 32. Majitelé těchto pozemků podali na 

obec žádost, aby tato lokalita byla zpřístupněna. V průběhu minulého roku nejprve 

zastupitelstvo přijalo usnesení o zpřístupnění této plochy, později také usnesení o zpracování 

studie, která se bude zabývat možnostmi zpřístupnění této lokality. Později proti výstavbě 

komunikace vznikla petice. Postupně byly zpracovány 3 varianty, které starosta přiblížil: 

VARIANTA I – Navrženým řešením je jednopruhová, obousměrná komunikace dl. 245,96 m 

kategorie MO1k 4/4/30 se šířkou pruhu 3,0 m s obousměrnou nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 

m. Zároveň s tím je nutné dodržet šířku veřejného prostranství (uličního prostoru), který je dle 

501/2006 Sb. stanoven pro tento případ na 8,0 m. Na konci úseku je zřízeno obratiště pro 

hasičské vozidla s poloměrem nároží R = 9,0 m. 

VARIANTA II – Navrženým řešením je jednopruhová, obousměrná komunikace dl. 391,14 m 

kategorie MO1k 4/4/30 se šířkou pruhu 3,0 m s nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. 

Komunikace je provedena jako průjezdná, napojena na obou koncích na stávající místní 

komunikaci. Na KU je komunikace vedena v zářezu, kde geologické prostředí tvoří výhradně 

navážky. Pro případný další stupeň PD této varianty bude nutné provést geologický průzkum. 

Nesouhlas majitelů pozemku s výstavbou. 

VARIANTA III – Součástí varianty III je ověření vedení komunikace přes pozemky p. č. 

264/83, 224/3, 225/2, 224/4, 220/1 a 264/2. Komunikace je navržena jako průjezdná 

obousměrná komunikace v rozsahu staničení ZU 0,000 00 až KU 0,148 26 v kategorii MO1k 

4/4/30. Tato varianta posléze nebyla dále rozpracována z důvodu náročných vlastnických 

poměrů v trase komunikace. Nesouhlas majitelů pozemku s výstavbou. 

Starosta měl připravenou ještě pracovní variantu č. 4. Jedná se o již kdysi plánovanou cestu 

kolem domu  Legerských. Původní projekt však nelze použít a také je zde také nesouhlas 

majitelů pozemků s výstavbou. 

Podle starosty by jediným možným řešením byla výstavba komunikace dle varianty č. 1. 

Náklady na výstavbu jsou cca 5 mil. Kč. Nejsou do ní započítány přeložky sítí a zálivy pro 

případné míjení protijedoucích vozidel. Je také potřeba zvážit, zda by se podařilo dosáhnout 

vydání stavebního povolení včas. V souvislosti s projednáváním územního plánu by majitelé 

parcel, pokud si je chtějí uchránit před vynětím, měli cca do poloviny roku 2023 předložit 

povolení staveb. Ty ale nezískají, dokud obec nebude mít vyřízeno povolení stavby 

komunikace a nebude komunikace v terénu alespoň jednoduchým způsobem zřízena. Starosta 

předpokládá, že vzhledem k tomu, že není podpora veřejnosti k tomuto projektu, tak by se 

obec zřejmě potýkala s odvoláním proti stavebnímu povolení, které by prodloužilo vydání 

stavebního povolení. Následně probíhala diskuse. Mgr. Cienciala uvedl, že varianta č. 4 by 

byla nejvhodnější. Obec však nemůže zajišťovat souhlasy majitelů pozemků.  Ing. Marek 

Sikora uvedl, že dle jeho názoru by obec neměla investovat do výstavby nových komunikací. 

Nejprve by měla opravit a rozšířit stávající komunikaci na Závrší. Starosta ukončil diskusi.  

Navrhuje vzít výsledky studie výstavby komunikace na Závrší na vědomí. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí variantní studii výstavby komunikace 

v lokalitě Písečná - Závrší.  

 

 

V 17.30 hodin jednání opustila p. Placzková Miroslava, p. Sikorová Jana a p. Sikora Josef. 

Na žádost Ing. Marka Sikory zastupitelstvo jako další bod začalo projednávat výsledky 

dotazníkového šetření – původní bod jednání č. 6. 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření mezi občany ke způsobům odkanalizování lokalit 

Závrší, Lazy, Žihla a dalších, projednání rozsahu zpracování projektové dokumentace 

Starosta uvedl, že obec provedla dotazníkové šetření, aby zjistila zájem občanů o možnosti 

odkanalizování svých nemovitostí v lokalitách, kde splašková kanalizace ještě není 

vybudována. Tabulka zpracovaných výsledků byla součástí materiálů. Dle informací 

z vodoprávního úřadu bude možné stávající stavební povolení rozšířit v režimu změny stavby 

před dokončením, což znamená určité zjednodušení rozsahu projektové dokumentace. 

Starosta blíže specifikoval jednotlivé lokality vč. odhadovaných propočtů ceny na výstavbu 

kanalizace. Celkové náklady na výstavbu by činily cca 85 mil. Kč, z toho téměř polovinu 

tvoří náklady pro lokalitu Lazy. Spoluúčast obce je odhadována na 25,5 mil. Kč. Pro odhad 

nákladů byly použity zprůměrované hodnoty z tabulek Ministerstva zemědělství a 

Ministerstva pro místní rozvoj použitých v rámci studie odkanalizování společností Pro 

venkov. Odhadovaná cena za vypracování projektové dokumentace ve všech stupních pro 

ostatní lokality obce je 1,5 mil. Kč. Vzhledem k této částce bude muset obec vyhlásit veřejnou 

zakázku. V současné chvíli je schváleno 90 % dotačních programů, míra podpory 70 % z 

uznatelných nákladů. OPŽP nebude dále sledovat ukazatel maximální nákladovosti na 

jednoho připojeného obyvatele, tudíž bude možné doprojektovat i více roztroušenou zástavbu. 

Dále probíhala diskuse. Ing. Sikora navrhuje vynechat z projektování Lazy. Zájem o napojení 

na centrální kanalizaci není příliš velký a obec ušetří za zhotovení projektu. K jeho názoru se 

přiklání i Mgr. Cienciala. Starosta navrhuje v této chvíli zadat zpracování PD pro všechny 

lokality, v PD pro provádění je zachytit do samostatných stavebních objektů a zpracovat k 

ním samostatné rozpočty.  Po zpracování dokumentace pro stavební povolení nebo pro změnu 

stavby před dokončením a schválením dokumentace pro provádění stavby se rozhodnout 

podle výzev a stavu obecních financí, které lokality zařadit do žádosti o dotaci s následnou 

realizací.  Harmonogram - rok 2022 příprava PD, rok 2023 podání žádosti o dotaci, rok 2024 

až 2025 realizace stavby. Financování spoluúčasti - 15 mil. vlastní prostředky, 10 mil. Kč 

úvěr, případně zúžit rozsah a úvěrovat v menším rozsahu a do další etapy přesunout lokalitu 

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

 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  1 (Cienciala) 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování dalších stupňů projektové 

dokumentace splaškové kanalizace po lokality obce Písečná – Závrší, Lazy, Jižní konec, 

Vyšní konec a Žihla dle předloženého návrhu. 



Po projednání tohoto bodu se p. Legerský dotázal na odstranění černé stavby u jejich 

rodinného domu. Starosta odpověděl, že odstranit by ji měli majitelé pozemku. Černou stavbu 

provedla fyzická osoba, obecní úřad s touto problematikou neměl nic společného. Následně 

jednání opustili i ostatní hosté kromě p. Tomáše Machálka.  

 

 

Podmínky zadávacího řízení na realizaci projektu Rozšíření vodovodních řadů a 

rozšíření sítě veřejného osvětlení  

Projekt rozšíření vodovodních řadů a rozšíření sítě veřejného osvětlení má vydané stavební 

povolení, čeká se pouze na nabytí právní moci. Obec nyní realizuje výběrové řízení na 

realizaci projektu. Zadávací dokumentaci, která byla součástí materiálů, zpracovává 

společnost HRAT. Starosta navrhuje schválit podmínky zadávacího řízení. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná - I. etapa“. 

 

 

 

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem životního prostředí k 

projektu rozšíření vodovodních řadů 

Starosta uvádí, že ke schválení je předložen dodatek č. 1 smlouvy o dílo se SFŽP, který 

prodlužuje termín pro předložení projektové dokumentace a smlouvy do 30. 6. 2022. Na 

projektovou obec získala dotaci ve výši 300 tisíc korun. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o návrhu starosty. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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“. 

 

 

 

Hodnocení nabídek na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při 

realizaci díla Výstavba chodníku Písečná – k točně 

Ke schválení je předloženo pořadí nabídek na výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci 

díla Výstavba chodníku Písečná k točně. Celkem byly osloveny 3 subjekty s oprávněním pro 

výkon těchto činností. Nejvýhodnější nabídku podal p. Miroslav Slezák, se kterým již obec 

spolupracovala na stavbách OÚ, rekonstrukce ZŠ a výstavba MK Grochol. Starosta navrhuje 

schválit pořadí nabídek a příkazní smlouvu na výkon TDS a BOZP s p. Slezákem. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek na výkon technického dozoru 

stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „Výstavba chodníku Písečná – k točně“: 1. 

Miroslav Slezák, IČO47196408, 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.  

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru 

stavebníka s Miroslavem Slezákem, IČO 47196408, se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 

01 Frýdek-Místek. 

 

 

 

Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi obcí 

Písečná a Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt Sportovně relaxační 

park Písečná 

Ke schválení je předloženo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve formě Dohody o poskytnutí 

dotace se Státním zemědělským intervenčním fondem. Projekt je realizovaný, pro kolaudaci 

chybí pouze stanovisko Policie ČR. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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“. 

 

 

 

Víceletý finanční plán pro realizaci připravovaných investičních projektů 

Nejedná se o závazný dokument, pouze o informativní materiál ke všem jednotlivým 

projektům, které jsou v současné chvíli rozpracovány. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání 

na vědomí. 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 víceletý finanční plán financování projektů. 



Aktualizace projektové dokumentace pro stavby - Rekonstrukce hasičské zbrojnice, 

Zpevněné plochy mezi OÚ a KD, a PD pro poslední etapu výstavby Sportovně 

relaxačního parku 

Starosta uvedl, že v rámci nového programovacího období EU budou vyhlášeny operační 

programy, ze kterých je možné financovat některé připravované projekty obce. Je však nutné 

aktualizovat rozpočty potřebné pro sestavení žádostí o dotaci. Na dnešním jednání je nutné 

rozhodnout, u kterých projektů k aktualizaci PD dojde. Následně všechny tři projekty blíže 

specifikoval. Starosta navrhuje přistoupit k hlasování o schválení aktualizace rozpočtů u 

všech projektů jednotlivě. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

 

 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Cienciala) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo aktualizaci projektové dokumentace pro poslední 

etapu výstavby Sportovně relaxačního parku včetně hospodaření s dešťovou vodou. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  3 (Byrtusová, Kantor, Ćmiel) 

PROTI:  3 (Benek, Sikora, Cienciala) 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu 

Zpevněné plochy mezi KD a OÚ Písečná. 

 

 

 

Projekt Sdružení obcí Jablunkovska – nabíječky pro elektrokola 

Ke schválení je předložen společný projekt SOJ, nabíječky pro elektrokola. Jedná se o 

zařízení, které má výstup přes příslušný konektor. Dále starosta přiblížil celý projekt, vč. 

technických specifikací. Cena cca 30 tisíc korun + náklady na stojan a box na kabely + 

náklady na energie. Navrhuje schválit zapojit se do tohoto společného projektu. Bez 

připomínek.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6   

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení obce do společného projektu Sdružení 

obcí Jablunkovska pro pořízení a instalaci nabíječek pro elektrokola. 



Program individuálních dotací – žádosti – Sdružení rodičů, Klub důchodců, Spolek 

přátel kultury a sportu, SDH Písečná, Domov sv. Alžběty Jablunkov 

Ke schválení jsou předloženy žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce.  

 

 

Konvent sester alžbětinek v Jablunkově - žádost o dotaci 35 tisíc korun na provoz. Bez 

připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Miroslav Ćmiel – žádost o dotaci 25 tisíc korun pro Klub důchodců – financování zájezdů. 

Bez připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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.  

 

 

SRPŠ Písečná – žádost o dotaci 15 tisíc korun na olympiádu pro děti. Bez připomínek 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

SRPŠ Písečná – žádost o dotaci 15 tisíc korun na radovánky. Bez připomínek.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná 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. 

 

 

Spolek přátel - žádost o dotaci 15 tisíc korun olympiádu spolků. Bez připomínek 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

SDH Písečná – žádost o dotaci 10 tisíc korun na podporu mladých hasičů. Bez připomínek.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

SDH Písečná – žádost o dotaci 12 tisíc korun na ceny do soutěží. Bez připomínek.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

Charita Jablunkov - žádost o dotaci 28 tisíc korun na provoz Denního stacionáře sv. Josefa a 

Centra pomoci sv. Rafaela. Bez připomínek 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Žádosti o dotace – Spolek na ochranu zvířat, Myslivecká sdružení, Beskydská lyže, 

Faunapark Frýdek-Místek, Svaz tělesně postižených, záchranná stanice Bartošovice 

Ke schválení jsou předloženy žádosti spolků a sdružení o poskytnutí finančního daru.  

 

Český svaz včelařů ZO Jablunkov – žádost o dar ve výši 5 000 korun. Starosta navrhuje 

schválit dar ve výši 5 000 Kč, stejně jako v loňském roce. Bez připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Myslivecký spolek Potůčky Písek – žádost o dar 3 tisíce korun na přikrmování v zimním 

období 2022/2023. Starosta navrhuje schválit v plné výši. Bez připomínek.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Myslivecký spolek Stožek Les – žádost o dar 3 tisíce korun na přikrmování v zimním období 

2022/2023. Starosta navrhuje schválit v plné výši. Bez připomínek.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Myslivecký spolek Kostkov – žádost o dar 3 tisíce korun na přikrmování v zimním období 

2022/2023. Starosta navrhuje schválit v plné výši. Bez připomínek.  



Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří - žádost o dar ve výši 2 000 – 5 000 korun. Starosta 

navrhuje schválit dar ve výši 1 000,- Kč, stejně jako v loňském roce. Bez připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Svaz tělesně postižených MO Jablunkov – žádost o dar na provoz, požadovaná částka není 

uvedena. Starosta navrhuje schválit dar ve výši 1 000,- Kč. Bez připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

  

Obec Mosty u Jablunkova – Beskydská lyže – žádají o finanční podporu tradičních lyžařských 

závodů pro žáky základních škol jablunkovského regionu. Starosta navrhuje schválit dar ve 

výši 5 000,- Kč. Bez připomínek. 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

Spolek pro faunapark – žádost o finanční podporu. Starosta navrhuje nehlasovat, tato žádost 

bude vzata pouze na vědomí.  



Dotace na výměnu kotlů v rámci krajského programu – Moravskoslezský kraj  

Ke schválení jsou přeloženy smlouvy o poskytnutí dotace určenou na spolufinancování 

kotlíkových dotací z moravskoslezského kraje. Bez připomínek, přistoupilo se ke schvalování 

jednotlivých smluv.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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 o zřízení služebnosti – ČEZ Distribuce 

Ke schválení je předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se 

společností ČEZ Distribuce, která řeší podzemní přípojku NN pro novostavbu rodinného 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8021868/1, se společností ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 

V příjmové části dochází k navýšení vlivem obdržených dotací. Také výdaje budou navýšeny 

vzhledem k dnešnímu schválení dotací a darů. Aby byla zachována ještě rezerva pro případné 

další poskytnutí dotací či darů, navrhuje starosta nejprve odsouhlasení navýšení výdajů na 190 

tisíc a poté schválit rozpočtové opatření č. 1. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.    



Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 1. 

  

 

 

Žádost paní Pastuszkové odvodnění komunikace 

Obec obdržela žádost p. Pastuszkové Květuše, bytem Písečná 220, o nápravu škody, která ji 

vznikla po stavbě kanalizace a následném položení asfaltu na komunikaci vedoucí kolem 

jejího rodinného domu. Vlivem špatného sklonu silnice dochází k zatékání vody na pozemek 

a dochází k poškozování majetku, který je na něm umístěn.  Zastupitelé se během diskuse 

shodli, že většina vody na pozemek p. Pastuszkové stéká z okolních pozemků a luk, bohužel 

při dešti či tání sněhu nelze stékání vody zabránit. Jednou z možností je vytvoření brázdy nad 

komunikací, která se bude muset pravidelně obnovovat. Pozemek však není obecní. Starosta 

osloví majitele pozemku, zda může obec takovouto příkopu vykopat. V současné chvíli 

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

návrhu starosty.  

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost čj. 738/2021 o nápravu škody. 

 

 

 

Rekonstrukce veřejné osvětlení – dotační program 

Starostu kontaktoval p. Janusz Motyka a informoval jej o možnosti získat dotaci na výměnu 

veřejného osvětlení. Předpokládané rozpočty úspor, výše dotace, podmínky programu a 

nabídka na zpracování byly součástí materiálů. Podklady byly zpracovány na základě 

pasportu veřejného osvětlení a vyúčtování odběrných míst VO za rok 2021. Výše dotace je 

30,- Kč na každou kWh ušetřenou provedeným opatřením. Vzhledem k tomu, že koncem 

března končí dvouleté smlouvy na dodávku elektřiny, dá se očekávat navýšení cen elektřiny. 

Starosta doporučuje schválit tento projekt. Na dalším jednání pak doloží cenové nabídky na 

zpracování projektové žádosti. Během diskuse Ing. Sikora upozornil na nutnost při realizaci 

výměny VO dbát na směr svitu, aby se zamezilo případným stížnostem z řad obyvatel. Jelikož 

nebyly vzneseny žádné připomínky, nechal starosta hlasovat o záměr projektu rekonstrukce 

VO z dotačního titulu Ministerstva průmyslu z programu efekt.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr projektu rekonstrukce veřejného osvětlení z 

dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu v programu EFEKT.  



SmVaK – cena stočného 

K projednání je předložen návrh kalkulace ceny vody pro stočné na rok 2022. S účinností od 

1. 1. 2022 se cena stočného snížila na 44,87 Kč včetně DPH a dostala se tak na stejnou cenu 

jako stočné regionální. V příštím roce tak již nebudou poskytovány dotace pro občany. 

Starosta uvádí, že návrh ceny je nutno schválit, a to včetně návrhu nájemného ze Smlouvy o 

provozování kanalizační sítě, jejíž výše pro rok 2022 činí 155 274,40 Kč bez DPH. Nebyly 

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

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

Vlajka pro Tibet 

Jelikož se každoročně se obec připojuje k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, navrhuje 

starosta i letos vyjádřit podporu a dne 10. března vyvěsit tibetskou vlajku. Jelikož neměl 

nikdo z přítomných žádné připomínky, nechal starosta o svém návrhu hlasovat.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zapojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.  

 

 

Jednací řád 

Ke schválení je předložena změna jednacího řádu obce, která se týká vyhotovení zápisu. 

Starosta navrhuje prodloužení termínu pro zhotovení zápisu na 10 pracovních dní. Nebyly 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo změnu jednacího řádu Zastupitelstva obce Písečná.  

 

 

Hildegarda Szoloná 

K tomuto starosta uvedl, že materiál byl předložen již na minulém jednání a zastupitelé jej 

vzali na vědomí. Nyní je k dispozici cenová nabídka od p. Arnošta Walach na stavební práce a 

materiál spojený s umístěním odvodňovacích žlabů. Probíhala krátká diskuse, v níž Mgr. 

Cienciala navrhuje, aby se obec finančně podílela na nákladech spojených s odvodněním 

poskytnutím finančního daru. Spoluúčast obce 50%, maximálně však 30 tisíc korun. Částka 

bude vyplacena až po zhotovení a doložení všech podkladů. Jelikož nebyly vzneseny žádné 



připomínky, nechal starosta o tomto návrhu hlasovat.  

 

Výsledek hlasování: 

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

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  1 (Kantor) 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Tomáš Benek   ……………………………. 

 

 

  

Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

   

 

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


