
Zápis č. 28 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 9. 3. 2022 

 

Účast: 

- Přítomni 4 členové zastupitelstva obce, omluven Tomáš Benek, Bc. David Ćmiel a 

Ing. Marie Byrtusová 

 

Jednání zahájil Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce Písečná, který přivítal členy 

zastupitelstva. Prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné. 

 

Stanovení zapisovatele 
Místostarosta obce pověřil Petru Rathouskou vyhotovením zápisu. 

 

 

Schválení programu jednání 
1. Hodnocení výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro období let 2022 až 

2024 

2. Poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   4 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

Doplnění programu 

Místostarosta navrhuje doplnění programu o tyto body:  

1- Revokace usnesení č. 27/36 ze dne 14. 2. 2022 o změně Jednacího řádu Zastupitelstva 

obce Písečná 

2- Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách provozování služby “TAXI SENIOR” - 

p. Dubanová 

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

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   4 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo doplnění programu jednání. 
 

 

Návrhová komise 
Místostarosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Rathouská, Mgr. Cienciala a 

Ing. Sikora. Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 



Výsledek hlasování: 

PRO:   4 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

Cienciala a Ing. Sikora. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Místostarosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu Ing. Sikora a Ing. Byrtus. Žádné další 

návrhy nebyly vzneseny a místostarosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   4 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

 

 

Kontrola plnění usnesení ze dne 14. 2. 2022 proběhne dne 11. 4. 2022. 

 

 

Hodnocení výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro období let 2022 až 

2024 

Obec prostřednictvím společnosti Marandis provádí výběrové řízení na dodavatele elektrické 

energie na všechna odběrná místa obce a základní školu. Výběrového řízení pro období 2022-

2024 se zúčastnily celkem 4 firmy, z nichž nejvýhodnější nabídku podala společnost eYello. 

Místostarosta doporučuje schválit pořadí cenových nabídek a pověřit starostu obce k podpisu 

smluv na jednotlivá odběrná místa. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

místostarosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí nabídek na dodavatele elektrické energie 1. 

eYello k. s., 2. Pražská energetika a.s., 3. MND Energie a.s., 4. ČEZ ESCO a.s. a 

pověřuje starostu obce k podpisu smluv s vybraným dodavatelem pro jednotlivá 

odběrná místa. 
 

 

 

Poskytnutí finanční pomoci Ukrajině 

Na základě aktuální krize na Ukrajině je předložen k projednání návrh na poskytnutí 

finančního daru na pomoc obyvatelstvu vojensky napadené Ukrajiny. Starosta obce navrhuje 

připojit se k pomoci a poskytnout finanční dar ve výši 100 000 Kč, který bude zaslán na čtyři 

veřejné sbírky vyhlášené organizacemi Člověk v tísni, Charita, Adra a Český červený kříž. 

Každé organizaci bude poskytnut dar ve výši 25 000 Kč. Bez připomínek, přistoupilo se 



k hlasování o schválení. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru v souhrnné výši 

100 000 Kč na pomoc válkou postižené Ukrajině prostřednictvím veřejných sbírek 

vyhlášených organizacemi Člověk v tísni, Charita, Adra a Český červený kříž. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Rozpočtové opatření směřuje k vyčlenění finančního daru na pomoc Ukrajině. V příjmové 

části ke změně nedochází. U výdajové části dochází k navýšení o 100 000,- Kč v položce 

6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá. K žádné jiné změně nedochází. Místostarosta 

navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 2. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o 

návrhu místostarosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočtové opatření č. 2. 

 

 

 

Revokace usnesení č. 27/36 o změně Jednacího řádu ZO Písečná  

Na minulém jednání zastupitelstva obce byla schválena změna jednacího řádu, která nebyla 

v souladu se zákonem o obcích. Schválením tohoto bodu chce obec napravit své pochybení. 

Mgr. Cienciala navrhuje, aby zastupitelé neschvalovali revokaci usnesení, ale jeho zrušení. 

Zrušením usnesení č. 27/36 se Jednací řád dostane do původního stavu. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  4  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zrušení usnesení č. 27/36 o změně Jednacího řádu 

zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 2. 2022. 

 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách provozování služby “TAXI SENIOR” - 

p. Dubanová 

P. Dubanová, jako provozovatel služby TAXI senior, na základě zvyšování pohonných hmot 

požádala obec o navýšení poplatku za služby. Navrženo je navýšení ze současných 60,- Kč na 

100,- Kč za jednu jízdu. Cena je rozdělena, polovinu ceny hradí obec, polovinu hradí uživatel. 



Cena jízdy doprovodu ze zdravotních důvodů je 40,- Kč za jednu jízdu. Probíhala diskuse 

k provozu této služby. Nebyly vzneseny žádné připomínky, navrhuje místostarosta schválit 

tento dodatek. Přistoupilo se k hlasování.  

Výsledek hlasování: 

PRO:  4  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách 

poskytování služby “TAXI SENIOR“ s poskytovatelem služby p. Zdenkou Dubanovou, 

IČO 88300153, se sídlem ČS. Armády 64, 739 91 Jablunkov. 

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 10. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta obce:   Mgr. Pavel Kantor  ……………………………. 

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

   

 

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


