Zápis č. 10
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 1. 2016
Účast:
Přítomno 7
členů zastupitelstva obce
Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná, který přivítal členy zastupitelstva.
Starosta prohlásil, že zastupitelstvo je řádně svoláno, vyhlášeno a je usnášeníschopné.
Stanovení zapisovatele
Starosta obce pověřil Petru Rathouskou zpracováním zápisu.
Schválení programu jednání
1.

2.
3.
4.
5.

Splašková kanalizace Písečná
- schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
- schválení příkazní smlouvy k výběrovému řízení na zajištění TDI stavby kanalizace
Smlouva o dílo – společnosti DIGIS – geografický informační systém
Rozpočtové opatření č. 7
Různé
Diskuse

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, Mgr. Cienciala a Ing. Sikora
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, Mgr.
Cienciala a Ing. Sikora

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Lysková, Ing. Byrtusová. 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. Lysková a Ing. Byrtusová
Plnění usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2015
K bodu 1. schválilo:
9/1.5
9/1.6
9/1.7
9/1.8

9/1.9

9/1.10
9/1.11
9/1.12
9/1.13
9/1.14
9/1.15
9/1.16
9/1.17
9/1.18

vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby Splašková kanalizace Písečná –
I. etapa – dnes na jednání ZO – odůvodnění účelnosti zakázky
pořadí firem v zakázce malého rozsahu Zpracování žádosti o dotaci a zajištění
výběrového řízení v projektu Splašková kanalizace Písečná – I. etapa: 1.
BeePartner, a.s., Třinec; 2. HRAT, s.r.o., Třinec
pověření starosty obce k podpisu smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a zajištění
výběrového řízení v projektu Splaškové kanalizace Písečná – I. etapa se společností
BeePartner, a.s., Třinec – smlouva podepsána oběma stranami, spolupráce zahájena
podání žádosti o dotaci ve Fondu rozvoje kapacit základních a mateřských škol
vyhlašovaném Ministerstvem školství a do IROP v rámci výzvy č. 14 Infrastruktura
pro předškolní vzdělávání – žádost o dotaci byla podána, vyhodnocení výzvy
proběhne v březnu 2016
Smlouvu o spolupráci při realizaci programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“ s finanční spoluúčastí obce na poskytované dotaci ve
výši 10 % maximálně však 10 000,- Kč na celkových uznatelných nákladech –
smlouva podepsána a zaslána k podpisu na KÚ
vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce
požární zbrojnice – zakázka zatím nebyla vyhlášena, ponecháno v plnění
finanční dar ve výši 30 000,- Kč na pořízení slavnostního praporu SDH Písečná, IČ
64121895, se sídlem Písečná 42, při příležitosti oslav 90. výročí založení
pověření starosty obce k uzavření smlouvy o poskytnutí daru SDH Písečná na
pořízení slavnostního praporu - smlouva připravena k podpisu
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2016 –
vyhláška v platnosti
Smlouvu o výpůjčce a darování štěpkovače se Sdružením obcí Jablunkovska, se
sídlem ul. Dukelská 600, Jablunkov – smlouva byla oběma stranami podepsána
poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na instalaci ekologického vytápění Štěpánovi
a Lucii Ruttkayovým, bytem Písečná 241
Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění se Štěpánem a Lucií
Ruttkayovými, bytem Písečná 241 – smlouva podepsána oběma stranami, finanční
prostředky zaslány na účet žadatele
Směnnou smlouvu s p. Milanem Sikorou, bytem Písečná čp. 32 – Odbor územního
plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Jablunkově se vyjadřuje k dělení
pozemků
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8011207/2 Písečná – Sikora NNk, se

9/1.19
9/1.20
9/1.21
9/1.22
9/1.23
9/1.24

společností ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva podepsána, zasláno na ČEZ k podpisu
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost JSDH Písečná s Moravskoslezským
krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava – smlouva podepsána, zasláno na KÚ
zavedení služby Senior taxi v Písečné dle podmínek v předloženém návrhu – dnes
na jednání
Kupní smlouvu s p. Danielem Szkanderou, bytem Písečná č. ev. 01 o prodeji části
pozemku p. č. 710/1 o výměře 147 m2 – čeká se na vyjádření k dělení pozemků,
odbor ÚPSŘ MěÚ Jablunkov
rozpočtové opatření č. 6 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením
rozpočet obce Písečná na rok 2016 – obec hospodaří v souladu s rozpočtem
podání žádosti o dotaci MŠMT z programu 133 310 na projekt „Obecní úřad a
Mateřská škola Písečná, oddělení pro 28 dětí“ a spolufinancování projektu ve výši
15 % celkových nákladů projektu – žádost podána na MŠMT

2. Vzalo na vědomí
9/2.1

9/2.2

žádost o finanční příspěvek na řešení problému se zásobováním pitnou vodou pana
Daniela Kurka, bytem Písečná 163 - dnes opět na jednání
ukládá starostovi obce připravit na příští jednání zastupitelstva informace
o technických možnostech řešení zásobování rodinných domů pitnou vodou v dané
lokalitě
finanční analýzu investičních možností obce

Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 9 ze dne 14. 12. 2015

Splašková kanalizace Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů bylo odůvodnění účelnosti zakázky,
které zpracoval Mgr. Milan Konečný z firmy VIA Consult z Třince. Odůvodnění účelnosti
zakázky musí být dle zákona zveřejněno s určitým předstihem před samotným vyhlášením.
V odůvodnění účelnosti zakázky je popis toho, co obec vyhlášením připravuje. Případné drobné
připomínky je možno do podmínek ještě zapracovat. Mgr. Cienciala se dotazoval, zda lze
zakázku zrušit? Starosta odpověděl, že ano, pokud to bude uvedeno v podmínkách smlouvy
o dílo. Mgr. Konečnému starosta napsal, aby v podmínkách výběrového řízení byla uvedena
odkládací doložka, která bude vázána na poskytnutí dotace a bude vázána na dostatek
prostředků k financování. Probíhala diskuse k možnostem využití úvěru a možné vysoutěžená
ceně díla. Z diskuse dále vyplynul dotaz na případné zrušení výběrového řízení. K tomuto
starosta uvedl, že výběrové řízení lze zrušit vždy bez udání důvodu, pokud je toto uvedeno
v zadávacích podmínkách VŘ.

Další informace starosta podal k dešťové kanalizaci. Dnes na jednání se správou silnic ve F-M
byl ujasněn rozsah projektování. Je připravena dokumentace pro územní rozhodnutí, bude se
rozesílat na dotčené orgány. Rozsah dešťové kanalizace je dán hlavní silnicí, začínat by měla
u odbočky na Folvark a končit před konečnou u J. Sikory. Dále už to bude řešit vlastním
projektem Moravskoslezský kraj jako vlastní investici. V rámci této vlastní investice by byla
vybudována dešťová kanalizace a chodník a rozšíření komunikace. S tímto jsou spojeny
i přeložky sítí. Obec by pak přispěla na výstavbu chodníku, který byl převeden do vlastnictví
obce. Mgr. Cienciala vznesl dotaz, zda se bude splašková a dešťová kanalizace stavět najednou.
Starosta odpověděl, že toto není možné. I když půjdou obě kanalizace stejnou trasou, každá
z nich má rozdílnou hloubku uložení a musí být dodrženo ochranné pásmo. Na každou
kanalizaci bude také dotace z jiného dotačního titulu. Krokem č. 1 je zhotovení splaškové
kanalizace, následovat bude dešťová kanalizace s chodníkem.
Starosta dále uvedl, že s výstavbou kanalizace souvisí i provádění TDI. Firma VIA Consulting
bude provádět i výběrové řízení na TDI. Vzhledem k rozsahu a významnosti stavby chce
starosta ponechat výběrové řízení odborné firmě. Samotný TDI by neměl provádět pouze jeden
člověk, ale také firma, která má zkušenosti. Další připomínky ani dotazy nebyly schváleny,
navrhl starosta schválit odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, příkazní smlouvu na organizaci
výběrového řízení TDI a vyhlášení výběrového řízení na TDI.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo odůvodnění účelnosti zakázky Splašková kanalizace
Písečná – I. etapa.

Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo příkazní smlouvu na organizaci výběrového řízení
pro výběr technického dozoru investora stavby Splašková kanalizace Písečná – I. etapa se
společností VIA Consult, a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhlášení výběrového řízení na výběr TDI stavby
Splašková kanalizace Písečná – I. etapa.

Smlouva o dílo – společnosti DIGIS
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předložena smlouva se společností DIGIS, která
pro obec zajišťuje provoz geografického informačního systému. V předložené smlouvě je

zahrnut i pasport veřejného osvětlení, který ovšem bude ze smlouvy vypuštěn. Výsledná cena
tak bude nižší o částku 6 000,- Kč bez DPH. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol.
s.r.o. se sídlem Výstavní 292/13, moravská Ostrava, na dodávku služeb

Rozpočtové opatření č. 7
Starosta uvedl, že k projednání je předloženo poslední rozpočtové opatření rozpočtu na rok
2015, které je prováděno společně s uzávěrkou rozpočtu. Navrhovaná úprava obsahuje popis
prováděných opatření. Rozpočtovým opatřením č. 7 došlo k celkovému navýšení příjmů
o 4 800,- Kč a k celkovému navýšení výdajů o 1 000,- Kč. Nebyly vzneseny připomínky,
přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 7.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 7

Dotace na projektovou dokumentaci ze MSK
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že byla podána žádost o dotaci na PD, která byla
zpracována s projektem výstavby OÚ a MŠ. Kraj ve svém dotačním titulu dává na projektové
dokumentace částku až 330 000,- Kč, pokud bude podána i žádost o dotaci na výstavbu. Pokud
však nedojde k výstavbě MŠ do 31. 12. 2019, bude se muset dotace na PD vracet.
Dotační titul IROP, kde je možno žádat o poskytnutí dotace na stavbu MŠ, má v podmínkách
doložení rejstříkové kapacity MŠ, která je směrodatná. Rejstříková kapacita MŠ Písečná je však
v současné době dostačující. Starosta uvedl, že musí probrat s ředitelkou MŠ případné snížení
rejstříkové kapacity a jaký to bude mít případný dopad.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
moravskoslezského kraje na přípravu projektové dokumentace OÚ a MŠ Písečná

Taxi senior – smlouva o dílo
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že na minulém jednání ZO byly schváleny podmínky pro
službu Taxi Senior. Dnes je předložena ke schválení smlouva. Nebyly vzneseny připomínky,

přistoupilo se ke schválení smlouvy.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo smlouvu o podmínkách poskytování služby „Taxi
Senior“ se Zdenkou Dubanovou, bytem Jablunkov, ČSA 64

Výpomoc s pitnou vodou – Daniel Kurek
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jej dnes opět na úřadě navštívil pan Kurek ohledně
výpomoci s pitnou vodou. Dále starosta podal informace o možnosti připojení k vodovodnímu
řádu SmVaK. Dále starosta uvádí, že dle informací které získal, je levnějším řešením
vybudování nové studny. Bohužel pan Kurek nemá na vybudování nové studny dostatek
finančních prostředků. Starosta proto navrhuje poskytnout rodině p. Kurka sociální dar ve výši
30 000,- Kč. V případě, že by Kurkovi souhlasili, poskytnutí daru by se schvalovalo na příštím
jednání ZO. Ing. Sikora dále navrhuje, aby Kurkovým kromě finančního daru byla také
poskytnuta bezúročná půjčka. Byla vedena diskuse
Tento byl pouze informativní

Odměňování členů zastupitelstva
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že dochází ke zvýšení odměny u neuvolněných členů
zastupitelstva o 3 %. Navýšení, ke kterému by došlo od 1. 2. 2016, je nutno schválit
zastupitelstvem. Navýšení odměny u uvolněných členů zastupitelstva dochází automaticky ze
zákona. Mgr. Kantor k tomuto sdělil, že chce ponechat svou odměnu bez navýšení. Ing. Sikora
sdělil, že se chce vzdát své odměny za funkci předsedy výboru pro národnostní menšiny, jelikož
tento výbor nezasedá. Další připomínky nebyly vzneseny, přistoupilo se k hlasování o schválení
navýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva.
Dále starosta informoval, že je potřeba provádět kontroly finančních a kontrolních výborů 2x
ročně. Zápisy z těchto kontrol požaduje audit ke kontrole.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrh na odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva obce Písečná od 1. 2. 2016

Podání žádosti o dotaci v programu rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že je vyhlášen nový dotační titul, který je možno využít
na stavby drobnějšího charakteru, místní komunikace, autobusové zastávka a zálivy, dopravní
bezpečnost. Je možno získat dotaci až 300 000,- Kč, max. však do výš 60% uznatelných výdajů.

Ing. Sikora se dotazoval na možnost využití dotace při stavbě autobusové zastávky u ZŠ.
Starosta sdělil, že na výstavbu zastávky by bylo možno čerpat dotace z MAS nebo IROP, kde
by výše dotace mohl být až 90 %. Starosta navrhuje využít tento dotační titul na rozšíření
místních komunikací, a to k Lyskovi nebo Grocholovi. Dle informací z MěÚ Jablunkov je nutno
na obě cesty mít vyhotovenou projektovou dokumentaci a vystaveno stavební povolení. Termín
podání žádosti o dotaci je do 31. 12. 2016. Správní poplatky nelze zahrnout do žádosti o dotaci.
Z pohledu vlastnických vztahů je jednodušší cesta u Grochola, která ovšem bude dražší. I přesto
starosta navrhuje pokusit se získat dotaci právě na vybudování této komunikace. Starosta dále
sdělil, že se do příštího jednání ZO pokusí zajistit 2 cenové nabídky na stavbu této komunikace,
vč. vynětí z půdního fondu.
Jednalo se o informativní bod

Zpravodaj obce Písečná
Starosta k tomuto bodu uvedl, že zpravodaj obce Písečná je vydáván od r. 2003. Nejprve se
tisknul na obecním úřadě, od roku 2012 se začal tisknout ve F-M, tiskárna Kleinwächter.
Starosta navrhuje nechat si zpravodaj graficky zpracovat firmou a tisknout jej i na kvalitním
křídovém papíře. Zastupitelům byly předloženy 3 zpravodaje z jiných obcí k nahlédnutí.
Jednalo se o informativní bod

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Eva Lysková

…………………………….

Ing. Marie Byrtusová

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

