
Zápis č. 31 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 6. 2022 

 

Účast: 

- Přítomno 7 členů zastupitelstva obce 

 

Hosté: T. Machálek, M. Rusnoková, J. Šimon, D. Lipowski, E. Byrtusová 

 

 

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. Komunikace Lazy k RD č. p. 212 – rozšíření projektu spočívající v prodloužení 

komunikace a výstavbě vodovodu  

2. Projednání smlouvy o darování části pozemku č. 477/1, 477/3 obci Písečná v části Lazy 

3. Vstup obce do spolku Enerkom – komunitní energetika, studie pro instalaci 

fotovoltaických elektráren na obecních budovách  

4. Studie odtokových poměrů v k. ú. Písečná u Jablunkova a Jablunkov, hodnocení 

nabídek, schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem  

5. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků základní školy pro rok 2022/2023 

6. Požární řád obce Písečná  

7. Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu obce pro nadbytečnost  

8. Projednání vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026  

10. Žádosti o dotaci na výměnu kotle – Kateřina Hrabětová  

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory se Státního fondu životního prostředí  

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – SmVaK Ostrava, 

rekonstrukce vodojemu  

13. Projednání účetní závěrky obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná a 

závěrečného účtu obce za rok 2021  

14. Rozpočtové opatření č. 4  

15. Různé  

16. Diskuse  

17. 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. Byrtusová a p. 

Benek. 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. 

Byrtusová a p. Benek. 

 

 

 

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

 

Plnění usnesení č. 29 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 11. 4. 2022 
 

K bodu 1. schválilo: 
29/6 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 – smlouva 

byla uzavřena, nyní se čeká na podání žádosti o dotaci na samotnou realizaci, 

z harmonogramu výzev vyplývá, že bude možné žádat od 7/2022, samotná realizace 

bude vázána na poskytnutí dotace a předpokládaná v první polovině roku 2023 

29/7 podmínky zadávacího řízení na výběr projektanta akce „Zpracování projektové 

dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná“ 

– byl proveden výběr zhotovitele a byla schválena smlouva o dílo 

29/8 vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 

hospodářství – „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – obec Písečná“ – v tomto 

týdnu by zakázka měla být znovu vyhlášena na profilu zadavatele 

29/9 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 – objednávka byla 

provedena, práce se provádějí, dělá se aktualizace pasportu a provádějí se analýzy a 

příslušné výpočty pro podání žádosti o dotaci 

29/10 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 – dodatek byl podepsán oběma 

stranami 

29/11 Smlouvu o právu provést stavbu s p. Lenkou Bazgierovou, trv. bytem Palackého 430, 

Třinec - Lyžbice, 739 61 – smlouva byla uzavřena 

29/12 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí s Ing. Jakubem Cieslarem, bytem 

Písečná 37 – smlouva byla uzavřena 



29/13 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 byla uzavřena 

29/14 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 byla uzavřena, rozšíření optické sítě směr Závrší je 

v realizaci 

29/15 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci 

projektu „Písečná – studie odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních 

opatření“ - smlouva byla uzavřena, dnes předloženy cenové nabídky na studii 

odtokových poměrů 

29/16 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 

29/17  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 - smlouva byla uzavřena 

29/18 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. – 

finanční příspěvek byly zaslány na účet žadatele 

29/19 rozpočtové opatření č. 3/2022 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým 

opatřením 

29/20 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 – smlouva byla uzavřena 

29/21 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství – dnes na jednání aktualizace vyhlášky, navýšení cen 

 

K bodu 2. bere na vědomí: 

29/22 informace o zrušení zadávacího řízení na dodavatele služeb v oblasti odpadového 

hospodářství - „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – obec Písečná“ 

29/23 dopis p. Mateusze Jachnického, bytem Písečná 165, k finanční podpoře výstavby 

dešťové kanalizace – bylo odpovězeno i v souvislosti se zpracováním studie 

odtokových poměrů v lokalitě Lazy 

 

K bodu 3. neschválilo: 

29/24 žádost o finanční příspěvek firmy Alzheimer home, z.ú., Urešova 1757, IČO 

03593207, Praha 4, 148 00, pracoviště Bezručova 479, 739 91 Jablunkov – písemně 

odpovězeno 

 

 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 29 ze dne 11. 4. 2022. 

 

 

 

Plnění usnesení č. 30 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 9. 5. 2022 
 

K bodu 1. schválilo: 
30/4 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 553 51 – 

smlouva o dílo je uzavřena, na PD se začalo pracovat, projektant má lhůtu 8 měsíců 

na vyhotovení PD, aby obec mohla žádat o dotaci na rozšíření splaškové kanalizace  

30/5 podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro spolkovou činnost v objektu 

Výletiště Písečná čp. 224, ve výzvě MAS Jablunkovsko – tato dotace byla podána, 

nyní je žádost v hodnocení, nákup vybavení plánován 7/2022 

30/6 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 – smlouva byla zaslána k podpisu 

 

K bodu 2. Bere na vědomí 

 

30/7 informaci o podání žádosti o dotaci SDH Písečná ve výzvě MAS Jablunkovsko 

30/8 program Dne obce Písečná  

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 30 ze dne 9. 5. 2022. 

 

 

Komunikace Lazy k RD č. p. 212 – rozšíření projektu spočívající v prodloužení 

komunikace a výstavbě vodovodu  

K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že tomuto bodu jednání předcházelo jednání s vlastníky 

pozemků a dotčenými vlastníky ohledně projektové dokumentace k rekonstrukci místní 

komunikace v lokalitě Lazy. Schůzky se zúčastnil Mgr. Kantor a Ing. Lipowski. Během 

schůzky si však někteří vlastníci dotčeného pozemku začali klást nové požadavky. Jedním 

z nich byly vyjádřeny obavy o soukromé vodovodní přípojky, které jsou umístěny v tělese 

komunikace, tudíž by chtěla vystavět novou část hlavního vodovodního řadu. Dalším 

z požadavků bylo vybudování delšího úseku komunikace, tudíž se musí řešit obratiště pro 

složky IZS. Celkové odhadované náklady na výstavbu jsou 7 mil. korun. Jak vodovodní řad, 

tak i samotná komunikace by obsluhovali nejen stávající rodinné domy, ale i případné 

novostavby, jelikož je zde dle územního plánu plocha pro výstavbu rodinných domů. 



V rozpočtu na rok 2022 je počítáno s částkou 2,5 mil. korun. Samotný termín výstavby by 

mohl být odhadnut na rok 2023-2024. Dotaci by bylo možné získat, záleží však na 

konkrétních podmínkách jednotlivých dotačních titulů. Následovala diskuse, z níž vyplynulo, 

že výstavba komunikace by mohla být podmíněna darováním dotčených pozemků. Obec by i 

nadále respektovala požadavky vlastníků týkající se neprůjezdnosti komunikace. Pokud dnes 

bude schválen záměr výstavby místní komunikace, budou probíhat další jednání s majiteli 

pozemků. Starosta navrhuje schválit rozšíření projektu. Nebyly vzneseny žádné připomínky, 

přistoupilo se k hlasování o jeho návrhu.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozšíření projektu MK 212 Lazy spočívající v 

prodloužení komunikace a výstavbě vodovodu. 

 

V 17.13 hodin opustila p. Rusnoková a p. Šimon jednání.  

 

 

Projednání smlouvy o darování části pozemku č. 477/1, 477/3 obci Písečná v části Lazy 

K projednání byla předložena darovací smlouva na části pozemku p. č. 477/1 a 477/3, kdy 

pozemky jsou darovány obci za účelem výstavby komunikace a obratiště pro jednotky IZS. 

Během jednání se přišlo na nesprávné informace uvedené v geometrickém plánu, který musí 

být znovu vyhotoven. Z tohoto důvodu se schvalování smlouvy odložilo a bod zůstal bez 

usnesení.  
 

V 17.25 hodin jednání opustil p. Lipowski.  

 

 

Studie energetických úspor objektů v obci Písečná 

Starosta uvedl, že z objektů, u kterých je uvažováno o instalaci fotovoltaiky je budova ZŠ a 

MŠ Písečná, budova Obecního úřadu a Výletiště. Od r. 2005 je budova ZŠ a MŠ vytápěna 

automatickým kotlem na biomasu. Kotle jsou na hranici životnosti, objevují se poruchy na 

zařízení. Firma PONAST zpracovala 2 cenové nabídky. První je na repas zařízení kotelny a 

druhá na výměnu nového zdroje vytápění stejného typu. Vedení školy je názoru, že by bylo 

vhodné nainstalovat tepelná čerpadla, která jsou méně náročná na provozní údržbu a obsluhu. 

Celý systém však není uzpůsoben tomuto typu vytápění. Starosta tedy po dohodě s ředitelkou 

navrhuje posoudit nejdříve energetickou náročnost budovy, otopný systém, plochu, stávající 

technologii apod. Na základě tohoto posouzení se rozhodnout pro určitý typ vytápění s příp. 

přidáním fotovoltaiky. Studie energetických úspor by měla posuzovat u budovy školy 

komplexně náročnost budovy a možnou instalaci tepelných čerpadel. U ostatních objektů 

především fotovoltaiku. Cenovou nabídku v tomto rozsahu zaslala firma HEGAs. 

Následovala diskuse, ze které vyplynulo, že dle zastupitelů bude repas kotelny v základní 

škole nevyhnutelný. Fotovoltaika nebude dostačující pro vytápění budovy a s jiným druhem 

vytápění ji zřejmě nelze kombinovat. Vhodná bude pro ohřev vody v letních měsících a pro 

pokrytí části další spotřeby el. energie. Mgr. Cienciala doporučuje rozdělit studii na dvě části, 

jedna na vytápění školy a druhá na fotovoltaiku pro obecní budovy. S tím starosta souhlasí a 

navrhuje schválit zpracování studie, výstup z ní by mohl být hotov už za dva měsíce. Nebyly 

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

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 
 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování „Studie energetických úspor objektů 

obce Písečná“ firmou HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec. 

 

 

 

Vstup obce do spolku Enerkom – komunitní energetika  

Starosta uvedl, že se jedná o spolek, který ještě není zaregistrován, nemá přidělené IČ. 

Jakmile se doladí všechny právní úkony a budou vyspecifikovány stanovy, bude moci být 

zastupitelstvem schválen vstup do tohoto spolku. Dnes navrhuje pouze schválit záměr vstupu 

do spolku Enerkom. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.   
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr vstupu obce do spolku ENERKOM 

Jablunkovsko, z.s. 

 

 

 

Studie odtokových poměrů v k. ú. Písečná u Jablunkova a Jablunkov, hodnocení 

nabídek, schválení smlouvy o dílo s vybraným uchazečem 

V rámci studie odtokových poměrů starosta připomněl, že je z MSK schválena dotace, která 

směřuje na řešení studie odtokových poměrů. Součástí materiálů byla výzva k podání nabídek 

na plnění zakázky malého rozsahu a 5 cenových nabídek firem s příslušnými referencemi, 

které starosta oslovil. Nejnižší nabídku v hodnotě 168 750 Kč bez DPH podala firma Ekotoxa, 

termín zpracování do 30. 6. 2023. Starosta navrhuje schválit pořadí nabídek a smlouvu o dílo 

se společností Ekotoxa. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo hodnocení nabídek „Studie odtokových poměrů 

Písečná v katastrálním území Písečná u Jablunkova a Jablunkov“ a schvaluje smlouvu s 

firmou EKOTOXA s.r.o., IČO 64608531, se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá 

Pole. 

 

 

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků základní školy pro rok 2022/2023  

Na jednání byla přítomna Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka ZŠ a MŠ Písečná. Uvedla, že 

vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2022 klesne průměrný počet žáků základní školy na 13,67 

v jedné třídě, musí dle zákona žádat zřizovatele o povolení výjimky z počtu žáků pro 

následující školní rok. Starosta navrhuje schválit tento bod. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování.  



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo žádost ZŠ a MŠ Písečná o povolení výjimky 

z počtu žáků základní školy pro školní rok 2022/2023. 

 

 

 

Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP JAK   

Základní škola v Písečné realizuje evropský projekt OP JAK s názvem „Šablony I – ZŠ a MŠ 

Písečná – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a 

spolupráce s rodiči žáků“. Délka realizace projektu 2 roky, obec se v projektu nijak finančně 

nezavazuje. Poskytovatel dotace vyžaduje souhlas zřizovatele školy jako jednu z příloh 

žádosti o dotaci. Starosta navrhuje tento bod schválit. Bez připomínek, přistoupilo se 

k hlasování o schválení.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo realizaci projektu OP JAK, Výzva č. 02_22_002 – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I s názvem projektu „Šablony I – ZŠ a MŠ Písečná – Personální 

podpora, profesní rozvoj pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči 

žáků“. 

 

 

 

Úprava rozpočtu provozního příspěvku ZŠ a MŠ Písečná 

Starosta uvedl, že vzhledem k nárůstu cen energií škola požádala o navýšení provozního 

příspěvku ZŠ a MŠ Písečná na rok 2022. Schválení je řešeno v rozpočtovém opatření č. 4, 

které je dnes také na programu jednání. Informaci o úpravě rozpočtu navrhuje starosta vzít na 

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

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí úpravu rozpočtu provozního příspěvku 

k 30. 6. 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná. 

 

 

V 18.05 hodin odešla Mgr. Byrtusová.  

 

 

Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu obce pro nadbytečnost 
Schválením této vyhlášky dojde ke zrušení vyhlášky o praporu a znaku obce. Tato 

problematika je již řešena zákonem o obcích. Dále se ruší vyhláška o požárním řádu obce, 

který má být samostatným dokumentem obce. Starosta navrhuje schválit tuto vyhlášku. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná, kterou se 

zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Písečná. 

 

 

 

Požární řád obce Písečná 

Obec musí mít schválený Požární řád, který však není vyhláškou, ale samostatným 

dokumentem. Požární řád je zpracován na základě vzoru a podkladů zaslaných Ministerstvem 

vnitra. Starosta jej navrhuje schválit. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování 

o návrhu starosty. 

  

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Požární řád obce Písečná.  

 

 

 

Projednání vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Starosta uvedl, že vyhláška řeší sazbu místních poplatků za využívání veřejného prostranství. 

Ceny jsou navýšeny, příjem do pokladny je zanedbatelný, stánky v obci jsou pouze na akci 

Den obce. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.   

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

 

 

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026 

K projednání byl předložen návrh na stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 -

2026, zastupitelstvo bude sedmičlenné. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, přistoupilo se 

k hlasování o schválení tohoto bodu.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební 

období 2022 – 2026, zastupitelstvo bude sedmičlenné. 

 

 



Žádosti o dotaci na výměnu kotle – Kateřina Hrabětová 

K projednání byla předložena Žádost o poskytnutí dotace na výměnu kotle. P. Hrabětová dle 

podkladů vyměnila starý kotel na tuhá paliva na tepelné čerpadlo. Současně s tímto kotlem 

provozovala tepelné čerpadlo. Zásady pro poskytování příspěvku jsou splněny, nebylo však 

ověřeno, zda již p. Hrabětové nebyla v minulosti poskytnuta dotace na ekologické vytápění, 

proto byl bod jednání odložen na 15. 8. 2022. Obec do tohoto termínu zjistí požadované 

informace.  

 

 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory se Státního fondu životního prostředí 

Jedná se o dodatek ke Smlouvě na podporu výměny kotlů v obci Písečná, kdy schválením 

dojde k posunutí termínu realizace cíle 1 z 12/2021 na 9/2022. Bez připomínek, přistoupilo se 

ke schválení tohoto dodatku.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02131961 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, IČO 00020729, 

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11. 

 

 

 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – SmVaK Ostrava, 

rekonstrukce vodojemu 

K tomuto starosta uvedl, že se jedná o zřízení služebnosti, kdy během rekonstrukce vodojemu 

na Vyšním konci dojde ke křížení obecních pozemků přípojkami společnosti SmVaK. Po 

vybudování a geometrickém zaměření bude ke schválení předložena Smlouva úplatná 

o zřízení věcného břemene. Nyní starosta navrhuje tento bod schválit. Bez dotazů a 

připomínek, přistoupilo se hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 

45193665, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

 

 

 

Projednání účetní závěrky obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná a 

závěrečného účtu obce za rok 2021 

Starosta uvedl, že je ke schválení předložen Závěrečný účet obce za rok 2021, Účetní závěrka 

obce za rok 2021 a Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná. Bez dotazů, 

přistoupilo se ke schvalování jednotlivých dokumentů. 

 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Závěrečný účet obce Písečná za rok 2021 a souhlasí 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2021 

sestavenou k 31. 12. 2021. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42 za účetní období 2021 sestavenou k 31. 12. 

2021. 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

V rozpočtovém opatření dochází ke změnám v příjmech i výdajích. Po doplnění ve 

výdajových položkách, navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Písečná a dnes schválené 

studie energetických úspor, bude opravené RO nahráno do materiálů. Starosta navrhuje 

schválit rozpočtové opatření. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 4. 

 

 

 

Informace o zpracování projektové dokumentace pro akumulaci a využívání dešťové 

vody v areálu Výletiště.  

Starosta do matriálů vložil dvě cenové nabídky. Objednávka byla zaslána p. Janu Fochlerovi, 

který pracuje mj. i pro společnost Projekt 2010. Cena PD je 53 000,- Kč Bez DPH. Vzhledem 

k tomu, že záměr akumulace dešťové vody byl již dříve schválen zastupitelstvem, navrhuje 

starosta vzít tyto informace pouze 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 informace o zpracování projektové 

dokumentace „Využití dešťové vody – dešťová kanalizace“ v areálu výletiště. 

 

 

 

Informace o instalaci nabíječky na elektrokola a mobily 

Starosta informoval zastupitele o tom, že v areálu výletiště byla namontována nabíječka na 

elektrokola, která může být použita i pro dobíjení mobilních telefonů. Projekt je realizován 

v rámci projektu SOJ a zároveň v rámci projektu nainstalované elektro přípojky. Obec hradí 

z pořizovací ceny nabíječky 20 tisíc korun, dotace SOJ 16 tisíc korun. Dále se dokoupil stojan 

na kola a hradí se náklady na zřízení elektro přípojky. Využití nabíječky není zpoplatněno. 

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

k hlasování.  
 

Výsledek hlasování: 

PRO:  7 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o instalaci nabíječky na 

elektrokola a mobily v areálu výletiště. 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 29. 6. 2022 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Bogdan Cienciala ……………………………. 

 

 

  

Ing. Władyslaw Sikora ……………………………. 

 

   

 

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


