
Zápis č. 29 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 4. 2022 

 

Účast: 

- Přítomno 5 členů zastupitelstva obce, pro nemoc omluven Mgr. Bogdan Cienciala, 

Mgr. Kantor se opozdil 

Hosté: 

- Mgr. Eva Byrtusová, Daniel Lipowski 

 

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. 

 

V 16.34 se na jednání dostavil Mgr. Pavel Kantor.  

 

Schválení programu jednání 
1. Hodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby Rozšíření vodovodních řadů a 

rozšíření sítě veřejného osvětlení, schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

2. Podmínky zadávacího řízení na výběr projektanta akce Zpracování projektové 

dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná  

3. Informace o zrušení zadávacího řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 

hospodářství, návrh na vyhlášení nového výběrového řízení 

4. Rekonstrukce veřejného osvětlení, zpracování žádosti o dotaci, výběr administrátora 

5. Dodatek č. 2 SOD Gojas Alfa – Sportovně relaxační park 

6. Smlouva o právu provést stavbu – paní Bazgierová 

7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Cieslar 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce 

9. Smlouva o smlouvě budoucí – HORALNET – datová síť 

10. Smlouva o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem na zpracování studie pro 

nakládání s dešťovou vodou 

11. Smlouva o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem na spolufinancování 

kotlíkových dotací 

12. Žádosti o finanční příspěvky – Alzheimer home centre Jablunkov a Linka bezpečí 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

14. Různé 

15. Diskuse 

16. 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, Ing. Byrtusová a p. 

Benek. 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 p. Benek. 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu Ing. Sikora a Ing. Byrtus. 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: Ing. Sikora a Ing. Byrtus.  

 

 

 

Plnění usnesení č. 27 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 2. 2022 

 

K bodu 1. schválilo: 
27/5 zpracování dalších stupňů projektové dokumentace splaškové kanalizace po lokality 

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

návrhu – dnes na jednání k projednání 

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

Písečná - I. etapa“ – dnes na jednání k projednání  

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“ – podepsáno elektronicky 

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 – podepsáno 

oběma stranami 

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“ – podepsáno oběma 

stranami, připravuje se kolaudace stavby 

27/11 aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 

doposud nebyl podána žádná cenová nabídka, zůstává v plnění 

27/12 aktualizaci projektové dokumentace pro poslední etapu výstavby Sportovně 



relaxačního parku včetně hospodaření s dešťovou vodou – doposud nebyla podána 

žádná cenová nabídka, zůstává v plnění 

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

instalaci nabíječek pro elektrokola – probíhá výběrové řízení na dodavatele 

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 - podepsáno, finanční prostředky 

zaslány na účet žadatele 

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 – podepsáno, nevyplaceno 

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 - 

podepsáno, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

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 - 

podepsáno, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

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. - podepsáno, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

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 - podepsáno, finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

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 - podepsáno, 

finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

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 – zasláno k podpisu, zůstává v plnění 

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 - podepsáno, finanční 

prostředky zaslány na účet žadatele 



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 – podepsáno, nevyplaceno 

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 – podepsáno, vyplaceno 

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 – 

podepsáno, vyplaceno 

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 - podepsáno, finanční prostředky zaslány na 

účet žadatele 

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 - podepsáno, finanční 

prostředky zaslány na účet žadatele 

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 -  podepsáno, 

finanční prostředky zaslány na účet žadatele 

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 - zasláno k podpisu 

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 – 

zasláno k podpisu 

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 – zasláno k podpisu 

27/32 rozpočtové opatření č. 1 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

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

průmyslu a obchodu v programu EFEKT – dnes na jednání 

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 -

informace předány SmVaK 

27/35  zapojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – vlajka byla vyvěšena v daném 

termínu 



27/36 změnu jednacího řádu Zastupitelstva obce Písečná – jednací řád uveden do souladu 

se zákonem o obcích 

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 – odpovězeno písemně 

 

K bodu 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 – v této věci proběhlo jednání, odvodnění bude 

realizováno během rekonstrukce hasičské zbrojnice 

 

K bodu 3. neschválilo: 

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

Písečná  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 27 ze dne 14. 2. 2022 

 

 

 

Plnění usnesení č. 28 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 9. 3. 2022 

 

K bodu 1. schválilo: 
28/5 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 – smlouvy 

s dodavatelem podepsány 

28/6 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 – finanční dary zaslány na veřejné sbírky 

28/7 rozpočtové opatření č. 2 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením 

28/8 zrušení usnesení č. 27/36 o změně Jednacího řádu zastupitelstva obce Písečná ze dne 

14. 2. 2022 – jednací řád uveden do souladu se zákonem o obcích 

28/9 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 – podepsán oběma stranami 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 28 ze dne 9. 3. 2022 

 

 

 

 



Hodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby Rozšíření vodovodních řadů a 

rozšíření sítě veřejného osvětlení, schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

Ke schválení byly předloženy výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby – Rozšíření 

vodovodní sítě v obci. Celkem podány 4 nabídky, nejnižší od společnosti Vodostav Ostrava 

a.s. Platnost smlouvy a zahájení stavby je vázáno na získání dotace, dotační výzva bude 

vyhlášena v červenci 2022, předpoklad zahájení stavby jaro 2023, míra podpory 70%.  

Starosta navrhuje schválit pořadí nabídek a přiloženou smlouvu o dílo. Nebyly vzneseny 

žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo hodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

„Rozšíření vodovodní sítě v obci Písečná, I. etapa“ a schvaluje Smlouvu o dílo se 

společností VODOSTAV OSTRAVA, s.r.o., IČO 46577319, se sídlem Gorkého 28, 702 00 

Ostrava 

 

 

 

Podmínky zadávacího řízení na výběr projektanta akce Zpracování projektové 

dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná 

K projednání jsou předloženy podmínky zadávacího řízení pro výběr projektanta stavební 

dokumentace dostavby a rozšíření kanalizace. Veřejná zakázka malého rozsahu bude 

zveřejněna na profilu zadavatele obce jako otevřená výzva. 

S problematikou úzce souvisí nový harmonogram výzev, který byl v minulých dnech 

zveřejněn a který počítá s průběžnou nesoutěžní výzvou, která bude vyhlášena v 7/2022 a 

ukončena v 02/2023. K dispozici je cca 5 miliard Kč. V této výzvě budou průběžně 

hodnoceny předložené projekty, a pokud splní nastavené podmínky, obdrží dotaci. Výzva 

bude otevřena do uvedeného termínu nebo do vyčerpání alokace. V rámci této výzvy bude 

dotace max. 150 000 Kč na připojeného EO, všechny náklady nad tuto hranici hradí žadatel, 

není však stanovena max. přípustná nákladovost spojená s hodnocením. Starosta předpokládá, 

že do této výzvy by bylo možné časově zvládnout připravit pouze lokality, kde je nutné pouze 

dopracovat dokumentaci pro provádění stavby s minimálním rozsahem rozšíření projektu na 

lokality bez stavebního povolení a zároveň musí jít o lokality s nižšími náklady na jednoho 

napojeného. Předpokládá proto vyřazení lokality LAZY. V tuto chvíli je tak na místě úvaha o 

redukci rozsahu zakázky na PD pouze na lokalitu Závrší, případně + Vyšní Konec, případně 

zařadit pro rozšíření SP pouze lokalitu Žihla a Jižní Konec v minimálním rozsahu prodloužení 

stok s jednodušším majetkoprávním vypořádáním pro trasu stavby (délka stavebního řízení). 

Souběžně bude vyhlášena výzva v termínu  07/2022 až 10/2022, ta ale bude kolová a 

soutěžní, projekty mezi sebou budou soutěžit s bodovým hodnocením a kvalitou zpracování. 

V této výzvě bude o 50% méně prostředků. Jak budou nastavena kritéria nákladovosti na 

připojeného EO, zatím není zřejmé. Tato výzva však nabízí kratší časový úsek pro zpracování 

PD. Informace, zda budou v dalších letech vyhlášeny další výzvy na kanalizaci v rámci OPŽP, 

zatím nejsou.  

Z rozsahu zadání, který byl schválen na minulém jednání ZO, vychází nákladovost na jednoho 

připojeného EO ve výši 280 000 Kč, včetně DPH. Ve výsledku by tak obec musela uhradit 

náklady ve výši 39 mil. Kč (300 napojených EO x 130 000 Kč), což odpovídá hodnotě 46% 

z předpokládaných nákladů (výše dotace 300 EO x 150 000 Kč – 45 mil. Kč). Navíc by obec 

s velkou pravděpodobností nezvládla zpracovat PD do 02/2023, kdy končí termín průběžné 



výzvy. V této souvislosti navrhuje starosta zúžit rozsah poptávané PD. Následovala diskuse, 

z níž vyplynulo, že vzhledem k vysokým nákladům na výstavbu kanalizace bude z rozšíření 

kanalizační sítě vyjmuta lokalita Lazy, Vyšní konec, Świerczyni a čp. 53 a 33. Dostavba a 

Rozšíření kanalizace se tedy bude týkat Závrší, Žihla u večerky a čp. 119 a 190. Zadání bude 

ve dvou liniích. První linie bude obsahová prováděcí dokumentace pro stavební povolení 

v rozsahu, v jakém je vydáno nyní. Projektanti by pracovali v rámci jedné zakázky i na 

rozšíření stavebního povolení a na začátku by prověřili dané lokality. Starosta zakázku 

předělá, přepočítá rozsahy a ceny. Veřejná zakázka pak bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

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

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podmínky zadávacího řízení na výběr projektanta 

akce „Zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové 

kanalizace v obci Písečná“. 

 

 

P. Lipowski opustil jednání. 

 

 

Informace o zrušení zadávacího řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 

hospodářství, návrh na vyhlášení nového výběrového řízení 

K projednání jsou předloženy informace o průběhu a zrušení výběrového řízení na služby 

v odpadovém hospodářství. Rozhodnutí o zrušení starosta učinil na základě výtek 

k procesnímu pochybení ze strany společnosti SMOLO CZ – především z důvodu výtky ke 

zveřejnění identity dodavatele. Administrátor zastoupený JUDr. Rauschgoldovou uvedl, že 

neumí jednoznačně vyvrátit námitku účastníka řízení ve věci zveřejnění identity jako 

neopodstatněnou a tato námitka by mohla vést ke zrušení zakázky nadřízeným orgánem tj. 

ÚHOS. Starosta zdůraznil, že profil zadavatele v této věci spravuje administrátor zakázky a 

pochybení v této věci je jeho odpovědností. Administrace zakázky je prováděna společností 

ARCH Consulting, s.r.o. na základě smlouvy, cena administrace 33 000 Kč bez DPH. 

Po zrušení zakázky kontaktoval starostu jednatel společnosti SMOLO CZ s argumenty pro 

zrušení zakázky.  

V rámci námitek k podmínkám zakázky došlo po jejím zrušení také ke schůzce zástupce 

společnosti ISNO IT (MESOH) Ing. Staňky a SMOLO CZ, schůzku inicioval jednatel 

SMOLO CZ, k použití technologie RFID čipů a exportu dat z těchto systémů.  

Jeden den před zrušením zakázky byla podána elektronická nabídka jinou společností než 

SMOLO CZ. Nabídka nebyla otevřena, protože zakázka byla zrušena a zároveň neuplynula 

lhůta pro podání nabídek. Společnost, která nabídku podala, vyjadřuje nespokojenost s naším 

postupem a vyjádřila domněnku, že obec Písečná zrušila zakázku v přímé souvislosti 

s podáním jejich nabídky. Proti zrušení však nepodala oficiální podnět.  

Dnes je nutné rozhodnout, zda zakázku vyhlásit znovu a v tomto případě lépe a detailněji 

popsat rozsah poptávaných služeb. V rámci dotazů a námitek společnosti SMOLO CZ však 

nebude ze zakázky odstraněno ruční načítání QR kódů v rámci pytlové sběru separovaných 

odpadů. RFID kódy nelze opatřit plastové pytle, obec Písečná by musela zavést systém sběru 

odpadových nádob. Zde je ze strany SMOLO CZ uváděn argument o diskriminaci, porušení 

zásady přiměřenosti a transparentnosti. Následovala diskuse, během níž se zastupitelé shodli, 



že zakázka bude vyhlášena znovu. Starosta ověří, za jakých podmínek by nám administraci 

dělala opět firma Arch Consulting. Zároveň se také obrátí s dotazem ohledně administrace 

zakázky na p. Razimu ze společnosti HRAT. Nyní navrhuje nejprve vít na vědomí informaci o 

zrušení zakázky a následně schválit vyhlášení nového výběrového řízení. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o zrušení zadávacího řízení na 

dodavatele služeb v oblasti odpadového hospodářství - „Sběr, přeprava a odstraňování 

odpadu – obec Písečná“. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele 

služeb v oblasti odpadového hospodářství – „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – 

obec Písečná“. 

 

 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení, zpracování žádosti o dotaci, výběr administrátora 

Na minulém jednání byl schválen záměr rekonstrukce veřejného osvětlení s využitím 

programu EFEKT vyhlašovaným ministerstvem průmyslu a obchodu. Starosta připravil 

nabídky firem, které umí zpracovat jak technické podklady, tak i podat žádost o dotaci a 

zároveň i organizovat výběrové řízení na dodavatele služeb. Nejvýhodnější cenu nabídla 

společnost Lighting Projects Consulting z Prahy. Z pohledu ceny starosta doporučuje 

spolupracovat právě s touto firmou. V tuto chvíli se zadání bude vztahovat pouze na část 1. až 

4. cenového návrhu. Pokud by obec ve výzvě byla úspěšná, realizovaly by se zbývající části 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování podkladů a žádosti o dotaci v 

programu EFEKT III – NPO Výzva č. 1/2022 na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“ s 

firmou Lighting Projects Consulting s.r.o., IČO 61062057, Karlovarská 1104/14, 161 00 

Praha 6. 

 

 

 

Dodatek č. 2 SOD Gojas Alfa – Sportovně relaxační park 

Na doporučení auditora z Moravskoslezského kraje je ke schválení předložen Dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo se společností Gojas Alfa, který řeší snížení ceny vlivem méně prací. Starosta 

navrhuje schválit tento dodatek. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  
 



Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Přípojka NN, 

veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná“ se 

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

 

 

 

Smlouva o právu provést stavbu – paní Bazgierová 

Ke schválení předložena smlouva o právu provést stavbu – umístění vodovodní přípojky. 

Souhlas vlastníka je podmíněn úhradou poplatku ve výši 1 000,- Kč. Starosta navrhuje tuto 

smlouvu schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o právu provést stavbu s p. Lenkou 

Bazgierovou, trv. bytem Palackého 430, Třinec - Lyžbice, 739 61. 

 

 

 

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Cieslar 

Ke schválení předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí – umístění 

vodovodní přípojky. Služebnost bude zřízena za úplatu ve výši 1 000,- Kč. Starosta navrhuje 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s 

Ing. Jakubem Cieslarem, bytem Písečná 37. 

 

 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce 

Ke schválení předložena smlouva úplatná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

8028497/03 se společností ČEZ Distribuce. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 

IP-12-8028497/03 se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV 

– Podmokly, 405 02. 



Smlouva o smlouvě budoucí – HORALNET – datová síť 

Ke schválení předložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě od společnosti HoralNET – rozšíření optické sítě. Jedná se o 

smlouvu úplatnou ve výši 1 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo 

se k hlasování o schválení. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, se společností HoralNET s.r.o., IČO 

02649586, se sídlem Nádražní 50, 739 91 Jablunkov. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem na zpracování studie pro 

nakládání s dešťovou vodou 

Starosta podal žádost o dotaci na realizaci projektu Písečná – studie odtokových poměrů a 

protierozních opatření. Týká se lokalit, které byly v r. 2020 zasaženy bleskovou povodní. 

Hlavním záměrem je záměrem zbrzdění odtoku dešťových vod a zkapacitnění některých 

zařízení, která slouží k dovádění dešťové vody. Výše dotace je výši 70 % předpokládaných 

výdajů, maximálně však 225 tisíc korun. Nebyly vzneseny žádné dotazy, starosta navrhuje 

schválit smlouvu. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Písečná – studie odtokových poměrů a 

protipovodňových a protierozních opatření“. 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem na spolufinancování 

kotlíkových dotací 

Tato smlouva již byla schválena 10. 12. 2021, usnesením č. 26/24. Nyní informace 

z krajského úřadu, že je nutno revokovat toto usnesení a smlouvu schválit znovu, vzhledem 

k tomu, že až nyní je zaslána žádost o dotaci. Ustanovení ve smlouvě zůstávají nezměněna. 

Bez připomínek, přistoupilo se nejprve k hlasování o revokaci usnesení č. 26/24 a poté ke 

schválení žádosti o dotaci a smlouvě o poskytnutí dotace. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo revokaci usnesení č. 26/24 ze dne 10. 12. 2021, 

kterým ZO schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským 



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

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

2021 – 2027. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná do výše 

300 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, na realizaci 

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. 

 

 

 

Žádost o finanční příspěvek Alzheimer home 

Jde o přejmenovaný dům pro seniory Pohoda, kdy mimo změny názvu došlo i ke změně 

ředitele tohoto zařízení. V minulosti již byla zaslána informace o možnosti podání žádosti o 

dotaci. Kdy následně musí být doloženo vyúčtování dotace v určitém termínu. Vzhledem 

k tomu, že se opět nejedná o žádost o dotaci, starosta nedoporučuje schválit poskytnutí 

finančního příspěvku. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení žádosti.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  0  

PROTI:  6 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná neschválilo žádost o finanční příspěvek firmy Alzheimer 

home, z.ú., Urešova 1757, IČO 03593207, Praha 4, 148 00, pracoviště Bezručova 479, 739 

91 Jablunkov. 

 

 

 

 

Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí 

Obec každoročně poskytuje lince bezpečí finanční příspěvek. Starosta navrhuje poskytnout 

letos finanční dar ve výši 1 000,- Kč. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Lince 

bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, a schvaluje uzavření darovací 

smlouvy s Linkou bezpečí, z.s. 

 

 

 



Rozpočtové opatření č. 3 

V rozpočtovém opatření dochází ke změnám v příjmech i výdajích. Výkaz pro hodnocení 

plnění rozpočtu není konečný, vzhledem k tomu, že se stále zpracovávají podklady za měsíc 

březen. V rámci tohoto opatření starosta informoval o vrácení části dotace na rekonstrukci ZŠ 

a MŠ Písečná, kterou obec realizovala v letech 2018-2019. Projekt byl podpořen dotací 

v rámci národního dotačního programu MŠMT. Společnost HRAT prováděla celou 

administraci projektu. U závěrečného hodnocení však došlo k pochybení ze strany společnosti 

HRAT, která své pochybení a odpovědnost uznává. Nabízí náhradní plnění ve výši 

vyměřené vratky dotace, a to v rámci manažerského řízení přípravy projektu OP ŽP Rozšíření 

vodovodní sítě v obci Písečná, I. etapa. S ohledem na dlouholetou bezproblémovou spolupráci 

považuje starosta nabídku společnosti HRAT za adekvátní a dostatečnou. Starosta navrhuje 

schválit rozpočtové opatření, včetně informace o vrácení dotace MŠMT. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0  
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022. 

 

 

 

Darovací smlouva- p. č. 212/3 

Na základě výzvy MěÚ Jablunkov o uvedení do souladu ve způsobu využití pozemku je obci 

darován pozemek p. č. 212/3 pod místní komunikací v lokalitě Závrší. Ke schválení je 

předložena darovací smlouva. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo darovací smlouvu uzavření Darovací smlouvy na 

darování spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 212/3, trvalý travní porost, pod 

místní komunikací – s p. Janem Gazurem, bytem Bezručova 481, Třinec – Staré Město, 

p. Josefem Lyskem, bytem Písek 177, p. Antonínem Martynkem, bytem Písečná 101, p. 

Jaroslavou Martynkovou, bytem Písečná 101, p. Romanem Martynkem, bytem Písečná 

227, manželi Bronislavem a Emilií Martynkovými, oba bytem Písek 423 a p. Danielem 

Pyszkem, bytem Písek 137. 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za veřejné prostranství  

Na obci proběhla kontrola obecně závazných vyhlášek z MVČR, odbor dozoru a kontroly. 

Doporučeno aktualizovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za veřejné 

prostranství. Nemění se ceny, jde o změny stanovené zákonem. Starosta doporučuje schválit. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 

 

Jachnicki Mateusz 

Na obec zaslán dotaz p. Mateusze Jachnického ke schválení finanční podpory na odvodnění u 

p. Szoloné Hildegardy. Dále se dotazuje, z jakého důvodu nebyla jemu poskytnuta dotace v r. 

2020. Starosta k tomuto uvedl, že v r. 2020 byla p. Jachnickému při bleskové povodni 

zatopena domovní ČOV, kterou má v nejnižším místě prolákliny, kterou protéká 

nashromážděná voda z okolních pozemků. Propustek pod silnicí nestačí tuto vodu pojmout. 

Při stavbě rodinného domu čp. 165 navíc došlo k vyvložkování původních betonových rour 

pod cestou a došlo tak k redukci jejich průměru o 10-15 cm. Vyřešit tento problém by se 

mohl, pokud by obec zvětšila kapacitu propustku. Musela by se však p. Jachnickému překopat 

zahrada. Starosta p. Jachnickému odpoví, že tímto problémem se obec bude zabývat v rámci 

studie pro nakládání s dešťovou vodou. Tuto situaci nelze řešit jednorázově poskytnutím 

dotace.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6  

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí dopis p. Mateusze Jachnického, bytem 

Písečná 165, k finanční podpoře výstavby dešťové kanalizace. 

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 13. 4. 2022 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

  

Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

   

 

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


