
Zápis č. 30 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 9. 5. 2022 

 

Účast: 

- Přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

 

 

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. Hodnocení zadávacího řízení v rámci zakázky Zpracování projektové dokumentace pro 

dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci 

2. Podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro spolkové akce – aktuální výzva MAS 

Jablunkovsko 

3. Různé 

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program jednání. 

 

 

 

Návrhová komise 
Starosta obce podal návrh na členy návrhové komise: p. Pavlusová, Ing. Sikora a Ing. Byrtus. 

Žádné další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování. 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

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

Sikora a Ing. Byrtus. 

 

 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová a p. Benek. Žádné další 

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



Výsledek hlasování: 

PRO:   7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE: 0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová a p. Benek.  

 

 

 

Hodnocení zadávacího řízení v rámci zakázky Zpracování projektové dokumentace pro 

dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci 

Ke schválení byly předloženy výsledky zadávacího řízení pro výběr projektanta stavební 

dokumentace dostavby a rozšíření kanalizace. Veřejná zakázka malého rozsahu byla 

zveřejněna na profilu zadavatele obce jako otevřená výzva. Bylo podáno celkem 5 nabídek, 

z nich nejnižší podala společnost Medium project EU. Protokoly z hodnotící komise a návrh 

smlouvy o dílo s vybraným uchazečem byly součástí materiálů. Starosta navrhuje schválit 

výsledky zadávacího řízení a smlouvu se společností MEDIUM project EU s.r.o. Nebyly 

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

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo výsledky hodnocení zadávacího řízení na výběr 

projektanta akce „Zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné 

splaškové kanalizace v obci Písečná“ a schvaluje Smlouvu o dílo se společností 

MEDIUM project EU s.r.o., IČO 28778847, se sídlem Pardubice - Rosice, Riegrova 431, 

PSČ 533 51. 

 

 

 

Podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro spolkové akce – aktuální výzva MAS 

Jablunkovsko 

K projednání byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro objekt 

Výletiště, které zlepší podmínky pro využívání objektu a pořádání akcí. Dotační výzvu 

vyhlásila Místní akční skupina Jablunkovsko a je otevřená do 16. 5. 2022. Bodově jsou 

v hodnocení preferovány projekty v objemu do 200 000 Kč. Míra podpory činí 80 % 

z celkových uznatelných výdajů. Ze stejného dotačního titulu byla již dříve pořízena 

audiovizuální technika do sálu KD Písečná. Žádost si bude obec zpracovávat i administrovat 

vlastními silami. Starosta navrhuje z dotace pořídit akustické panely ke zlepšení doby 

dozvuku v místnosti a snížení hladiny hluku, myčku nádobí vč. nerezového stojanu, 2 stoly na 

stolní tenis, nůžkový stan 3x6 m s odolnou celohliníkovou konstrukcí a úklidový mycí stroj 

na čištění podlahy. Dále probíhala diskuze, v níž zastupitelé zmínili další vybavení, které by 

se mohlo z dotace pořídit, a to výčepní zařízení, pivní sety, ubrusy, ledkové osvětlení objektu. 

Starosta uvedl, že musí žádost sestavit a zjistit, které z navrhovaných věcí bude možné uvést 

do uznatelných nákladů. Dále se zmínil, že ve stejném dotačním titulu budou o dotaci žádat 

hasiči na vybavení pro sport. Otázkou zůstává, kdo bude projekt spolufinancovat. Toto 

rozhodnutí by však starosta ponechal až do doby, kdy budou známy výsledky žádostí o dotaci. 

V současné chvíli navrhuje schválit podání žádosti o dotaci na vybavení výletiště a vzít na 



vědomí informaci o podání žádosti SDH písečná. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro 

spolkovou činnost v objektu Výletiště Písečná čp. 224, ve výzvě MAS Jablunkovsko. 

 
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci SDH 

Písečná ve výzvě MAS Jablunkovsko. 

 

 

 

ČEZ Distribuce - Smlouva budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby  

Ke schválení je předložena Smlouva budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 

umístění stavby se společností ČEZ Distribuce. Jedná se o smlouvu úplatnou pro umístění 

kabelového vedení NN a zařízení distribuční soustavy v lokalitě Závrší. Starosta navrhuje 

schválit tuto smlouvu. Bez dotazů, přistoupilo se k hlasování o jeho návrhu.    
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu č. 24207/IV-12-8023429/Písečná, parc. č. 

245/1 NNk o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se 

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

teplická 874/8, PSČ 405 02. 

 

 

 

Den obce Písečná 

Starosta představil plánovaný program dne obce, který se bude konta 20. 8. 2022. 

Odhadovaná celková cena vč. fotbalového turnaje a běhu Písečnou je 250 tisíc korun. Dodal, 

že v současné chvíli se pracuje na zprovoznění krátkodobého připojení elektřiny na sloupu 

v areálu výletiště. Od společnosti ČEZ doporučeno přejít na stálý odběr, toto už by se ale 

řešilo v příštím roce. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Bez připomínek, 

přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 



Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí program Dne obce Písečná. 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 10. 5. 2022 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Marie Byrtusová  ……………………………. 

 

 

  

Tomáš Benek   ……………………………. 

 

   

 

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


