
Zápis č. 32 

z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 15. 8. 2022 

 

Účast: 

- Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Mgr. Kantor omluven – čerpání dovolené 

 

Hosté: T. Machálek 

 

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. Plnění akčního plánu strategie obce a informace o stavu investičních záměrů – rozšíření 

vodovodních řadů, jímání dešťové vody, rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce 

2. NP ZŠ a MŠ, autobusová zastávka a záliv Jižní konec, komunikace Lazy k RD č. p. 

212, výstavba chodníku k točně 

2. SMOLO CZ – návrh Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dílo v odpadovém hospodářství 

3. Žádost o dotaci na výměnu kotle – Kateřina Hrabětová  

4. Vstup obce do spolku Enerkom – komunitní energetika 

5. Smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem v rámci kotlíkových dotací 

6. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  – ČEZ Distribuce 

7. Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP Jablunkov 

8. Rozpočtové opatření č. 5  

9. Různé  

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

Bez připomínek a návrhů na doplnění, přistoupilo se k hlasování o schválení. 

 

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, Mgr. 

Cienciala a Ing. Sikora. 



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

 

 

 

Plnění usnesení č. 31 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 6. 2022 
 

K bodu 1. schválilo: 
31/6 rozšíření projektu MK 212 Lazy spočívající v prodloužení komunikace a výstavbě 

vodovodu – dnes na jednání  

31/7 zpracování „Studie energetických úspor objektů v obci Písečná“ firmou HEGAs, 

s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec – na studii se začalo pracovat 

31/8 záměr vstupu obce do spolku ENERKOM Jablunkovsko, z.s. – dnes na jednání 

31/9 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 – smlouva byla 

podepsána oběma stranami 

31/10 žádost ZŠ a MŠ Písečná o povolení výjimky z počtu žáků základní školy pro školní 

rok 2022/2023 – písemně odpovězeno 

31/11 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“ – písemně 

odpovězeno 

31/12 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná, kterou se zrušují některé obecně závazné 

vyhlášky obce Písečná – vyhláška v platnosti 

31/13 Požární řád obce Písečná- vyhláška v platnosti 

31/14 Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství – vyhláška v platnosti 

31/15 stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026, zastupitelstvo 

bude sedmičlenné – informace předána příslušným úřadům 

31/16 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 – podepsáno oběma stranami 

31/17 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 – zasláno k podpisu 

31/18 Závěrečný účet obce Písečná za rok 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to 

bez výhrad 

31/19 Účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2021 sestavenou k 31. 12. 2021 

31/20 Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace, 

Písečná 42 za účetní období 2021 sestavenou k 31. 12. 2021 

31/21 rozpočtové opatření č. 4 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením 

 

 



K bodu 2. bere na vědomí: 

31/22  úpravu rozpočtu provozního příspěvku k 30. 6. 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Písečná 

31/23 informace o zpracování projektové dokumentace „Využití dešťové vody – dešťová 

kanalizace“ v areálu výletiště – dnes na jednání předloženy materiály 

31/24 informace o instalaci nabíječky na elektrokola a mobily v areálu výletiště 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo plnění usnesení č. 31 ze dne 27. 6. 2022. 

 

 

Plnění akčního plánu strategie obce a informace o stavu investičních záměrů – rozšíření 

vodovodních řadů, jímání dešťové vody, rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce 

2. NP ZŠ a MŠ, autobusová zastávka a záliv Jižní konec, komunikace Lazy k RD 

č. p. 212, výstavba chodníku k točně 

Informace k projektům 

 rozšíření vodovodních řadů – aktuálně jsou od 10. 8. 2022 vyhlášeny výzvy z OPŽP 

2021-2027, proběhla komunikace se SFŽP, společnost HRAT vyzvána k prověření 

podmínek příslušných dotačních titulů, náš projekt by měl být dle vyjádření SFŽP 

v souladu s podmínkami, bude předkládán do průběžné nesoutěžní výzvy 

 jímání dešťové vody – v materiálech k dispozici část projektové dokumentace včetně 

předběžné cenové nabídky na technologii, projekt je nyní rozeslán k vyjádřením pro 

stavební řízení, vydání stavebního povolení přelom říjen/listopad 2022, pro 

financování budou vyhledávány příslušné dotační tituly. Využití dešťové vody pro 

zálivku fotbalového hřiště, při požárním sportu a případně tvorba ledové plochy 

v zimních měsících. Diskuse k navrhovaným betonovým nádržím, z níž vzešel návrh 

porovnat ceny betonových a plastových nádrží. Starosta zjistí cenovou kalkulaci 

plastových retenčních jímek.  

 rekonstrukce hasičské zbrojnice – v materiálech část výkresové dokumentace, nyní 

rozšířeno o kryté stání pro dopravní vozidlo, bude podáno se žádosti o změnu 

stavebního povolení kvůli venkovnímu krytému stání, v garáži bude parkováno 

vozidlo zásahové, které se aktuálně vyrábí. Je aktualizován rozpočet, aktuálně jsou 

připravovány výzvy přes MAS Jablunkovsko, se správcem fondu se jedná se o 

zmírnění podmínek, nyní je požadováno, aby hasičárna splňovala ČSN pro tyto 

stavby, toho nejsme schopni ve stávajícím půdorysu budovy dosáhnout 

 sanace a rekonstrukce 2. NP ZŠ a MŠ Písečná – projekt nebyl podpořen ve výzvě 

MMR, nyní se připravuje výzva MAS Jablunkovsko na neúplné školy, bylo 

konzultováno v rámci přípravy výzvy, projekt by mohl být podpořen. S projekční 

kanceláří Delta Třinec domluveno aktualizování rozpočtu. 

 autobusová zastávka a záliv Jižní Konec, projektová dokumentace ve zpracování, 

odhad projektanta pro vydání SP je listopad 11/2022 

 komunikace Lazy k RD č. p. 212 – probíhala jednání s vlastníky pozemků o umístění 

stavby, podmíněný souhlas rodiny Rusnokových, požadavek na odkoupení pozemku 

s trvalým záborem v ploše 53 m2, do jednání aktuálně vstupuje Martin Nieslanik 



(rybníkářství) kvůli odtoku dešťových vod přes jejich pozemky do Olše, požadavky 

nejsou přesně specifikovány 

 výstavba chodníku ukončena bez víceprací, dílo bylo předáno, chybí geodetické 

zaměření stavby, zpracovává se. Ze strany SSMSK hodnoceno pozitivně, kolaudační 

řízení bude zahájeno na základě geodetického zaměření  

 splašková kanalizace v příštím týdnu budou procházet jednotlivé nemovitosti a 

ověřovat údaje pro napojení, týká se cca 40 rodinných domů. Byl doměřen výškopis a 

polohopis, reviduje se umístění stavby v rámci katastrální mapy, která byla v mezidobí 

digitalizována a jsou tak stavbou dotčeny nové pozemky 

 rekonstrukce VO – v materiálech analýza potenciálu VO Písečná, výpočet nákladů a 

dotace, zpracovává se žádost o dotaci na základě analýzy. Jedná se zejména o výměnu 

svítidel na stávajících sloupech podél hlavní obslužné komunikace. Mgr. Cienciala 

doplnil informaci o projektu společnosti ČEZ, jehož podstata spočívá v pronájmu 

svítidel, nevzniká zde počáteční investice. K tomuto probíhala mezi zastupiteli 

diskuse. Starosta dodal, že pokud obec získá dotaci, bude se realizovat výběrové řízení 

na dodavatele technologie. V případě, že bude výhodnější projekt ČEZ, může se 

projekt obce zastavit.  

 

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky, navrhuje starosta vzít 

bod jednání na vědomí.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o probíhajících investičních 

projektech. 

 

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí plnění akčního plánu obce Písečná. 

 

 

 

SMOLO CZ – návrh Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dílo v odpadovém hospodářství 

K projednání předložen dodatek č. 15, který navrhuje zvýšení cen služeb, viz. průvodní dopis 

a smlouva. V tuto chvíli starosta navrhuje přistoupit na nové cenové podmínky SMOLO CZ a 

předložený dodatek schválit.  

Starosta dále uvádí, že výběrové řízení na nového dodavatele stále probíhá, aktuálně proběhla 

komunikace s Úřadem pro hospodářskou soutěž, kdy zájemci o předložení nabídek namítají, 

že jsou naše podmínky diskriminační ve smyslu požadovaného vybavení pro načítání 

sběrných nádob do systému MESOH. ÚHOS nechce vydat stanovisko předběžné, ale při 

osobních jednáních uvedli, že naše podmínky nemusí být diskriminační, je nutno ve 

výběrovém řízení obhájit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení dodatku 

č. 15. 

 



Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na nakládání 

s odpady se společností SMOLO CZ, s.r.o., IČO 25355996, se sídlem nám. Svobody 527, 

739 61 Třinec – Lyžbice. 

 

 

 

Žádost o dotaci na výměnu kotle – Kateřina Hrabětová  

Starosta uvedl, že tato žádost již byla k projednání předložen na minulém jednání. Bylo však 

nutno prověřit, zda již žadatelce nebyla v minulosti poskytnuta obdobná dotace. Ing. 

Hrabětová splňuje všechny podmínky pro poskytnutí dotace na ekologické vytápění, proto 

starosta navrhuje žádost a smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná ve výši 

30 000 Kč na instalaci ekologicky nezávadného systému vytápění Ing. Kateřině 

Hrabětové, bytem Písečná 3 a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Ing. 

Kateřinou Hrabětovou, bytem Písečná 3.  

 

 

 

Vstup obce do spolku Enerkom – komunitní energetika 

Starosta uvedl, že na minulém jednání byl schválen záměr vstupu do spolku Enerkom. Spolek 

již byl založen, členské příspěvky nejsou stanoveny. Starosta navrhuje schválení vstupu do 

spolku Enerkom. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vstup obce Písečná do ENERKOM Jablunkovsko, 

z. s., se sídlem Bystřice 334, 739 95 Bystřice.  

 

 

 

Smlouvy o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem v rámci kotlíkových dotací  

Ke schválení jsou předloženy žádosti o poskytnutí dotace na spolufinancování dotací 

3. kotlíkové výzvy a smlouvy o poskytnutí dotace ve výš 30 000,- Kč a 20 000,- Kč. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.  

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  – ČEZ Distribuce 

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

o umístění stavby IV-12-8024266/VB/003/17. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – 

kabelové vedení NN, dotčená nemovitost parc. č. 1069 v k. ú. Písečná u Jablunkova. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.   

 

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 IV-12-8024266/VB/003/17 se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 

Děčín 

 

 

Ke schválení je předložena Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

800656/2, Písečná, parc. č. 376 NNv, NNk. Jedná se o smlouvu úplatnou ve výši 1000,- Kč. 

Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení.   

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

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

IV-12-8020656/2, Písečná, parc.č. 376 NNv, NNk se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 

24729035, se sídlem Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. 

 

 



Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP Jablunkov 

K projednání je předkládán Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP Jablunkov. Jde o 

strategický dokument pro rozvoj soc. služeb podpořený dotací z OP zaměstnanost, který se 

snaží plánovat budoucí sociální služby poskytované, mj. na území obce Písečná a celého 

Jablunkovska. Schválení v zastupitelstvech je jedním s indikátorů pro splnění podmínek 

dotace. Starosta navrhuje schválit. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o návrhu 

starosty.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Střednědobý plán sociálních služeb pro ORP 

Jablunkov.  

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 5 

V rozpočtovém opatření dochází ke změnám v příjmech i výdajích, přehled vč. komentáře byl 

součástí materiálů. Starosta navrhuje schválit rozpočtové opatření. 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. 5. 

 

 

 

Rozšíření studie pro umístění fotovoltaických elektráren 

Tento bod se týká nově vyhlášeného dotačního titulu na komunální fotovoltaické elektrárny 

pro obce do 3000 obyvatel. Zastupitelé obdrželi odkaz na webinář, který se věnuje právě této 

výzvě. Rozšířenou studii by bylo možno použít jako projektovou studii stavebního nebo 

technologického řešení. Jednalo se o informační bod.   

Bez usnesení.  

 

 

Na závěr jednání Mgr. Cienciala zažádal o doplnění dvou bodů k diskusi, a to informaci 

ohledně situace s vlky na Jablunkovsku a uzavření činnosti finančního výboru ve volebním 

období 2018-2022. 

 

Informace- - Vlk obecný 

Starosta uvedl, že řízení na krajském úřadě ohledně řízeného plašení či odstřelu vlka 

obecného není ukončeno. V současné chvíli je situace uklidněna, starostové okolních obcí 

nemají žádné informace o dalších útocích na zvěř. 

 

 

Uzavření činnosti finančního výboru 

Dle Mgr. Ciencialy by mělo být přijato usnesení, kterým se uzavře činnost finančního výboru, 



který působil ve volebním období 2018-2022. Následovala diskuse, ze které vzešlo, že 

vzhledem k tomu, že se nenašly žádné pochybení, zastupitelstvo obce vezme na vědomí 

informaci o činnosti finančního výboru. Poslední kontrolované období je r. 2021. Bez 

připomínek, přistoupilo se k hlasování.  

 

Výsledek hlasování: 

PRO:  6 

PROTI:  0 

ZDRŽELO SE:  0 

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informaci předsedy finančního výboru o 

činnosti ve volebním období 2018 – 2022.  

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 18. 8. 2022 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Radek Byrtus  ……………………………. 

 

 

  

p. Tomáš Benek  ……………………………. 

 

   

 

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


