Zápis č. 11
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 29. 2. 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.
6.
7.
8.

Splašková kanalizace Písečná – informace o průběhu projektu
Chodník a inženýrské sítě – schválení dodatku č. 1 k SOD, informace o změnách v projektu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – podmínky výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Písečná – zpracování žádosti o navýšení dotace,
schválení Příkazní smlouvy se společností Energy Benefit Centre
Projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná na činnost
spolků a pobytové zařízení Domov sv. Alžběty
MAS Jablunkovsko – schválení členského příspěvku na rok 2016
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. Lysková a Ing.
Byrtusová. 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.
Lysková a Ing. Byrtusová

Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: p. Poloková 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: p. Poloková a Ing. Sikora
Plnění usnesení č. 10 z jednání zastupitelstva ze dne 18. 1. 2016
K bodu 1. schválilo:
10/1.5
10/1.6

10/1.7
10/1.8
10/1.9
10/1.10
10/1.11
10/1.12

odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Splašková kanalizace Písečná – I. etapa –
veřejná zakázka byla vyhlášena, otevírání obálek proběhne 23. 3. 2016, další info
dnes na jednání
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 – dnes v materiálech návrh
smlouvy o dílo
vyhlášení výběrového řízení na výběr TDI stavby Splašková kanalizace Písečná –
I. etapa
uzavření Smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní
292/13, Moravská Ostrava na dodávku služeb – smlouva byla oběma stranami
podepsána
rozpočtové opatření č. 7
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu
projektové dokumentace OÚ a MŠ Písečná – na dnešním jednání další informace
smlouvu o podmínkách poskytování služby „Taxi Senior“ se Zdenkou Dubanovou,
bytem Jablunkov, ČSA 64 – smlouva byla podepsána oběma stranami, zatím je
registrováno 14 uživatelů, přehled jízd za únor ještě není k dispozici
návrh na odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Písečná od 1. 2. 2016
– dle návrhu budou vypláceny odměny od měsíce března

Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 10 ze dne 18. 1. 2016

Na jednání zastupitelstva obce se dostavil p. Sikora, a to ohledně vyhlášky o psech. Sdělil, že
by považoval za vhodné, kdyby obec vydala vyhlášku o volném pohybu psů v obci. Starosta
mu k tomuto sdělil, že už o takovéto vyhlášce uvažoval a podal k tomuto stručné informace. Po
krátké diskusi uvedl, že na příští jednání ZO připraví návrh vyhlášky. Tento bod nebyl
programem jednání, jednalo se pouze o informativní téma.

Finanční dar na studnu
Na jednání byl přítomen pan Kurek, který se k tomuto bodu jednání už nechtěl nijak vyjadřovat.
Starosta k tomuto bodu jednání uvedl, že navrhuje schválení finančního daru ve výši 30 000,Kč manželům Kurkovým, a to vybudování studny s pitnou vodou. Podmínky poskytnutí daru
jsou uvedeny v návrhu smlouvy. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování
o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč
manželům Danielu a Dorotě Kurkovým, bytem Písečná 163, na financování nákladů
spojených s vybudováním domovní studny
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o finančním daru s manželi Danielem a
Dorotou Kurkovými, bytem Písečná 163

Splašková kanalizace
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že veřejná zakázka na realizaci splaškové kanalizace
byla zveřejněna, 23. 3. 2016 proběhne otevírání obálek. Následně cca za 1 týden zasedne
hodnotící komise. Dle dosavadních informací si kompletní dokumentaci vyzvedlo 12
stavebních firem. Výběrové řízení na zajištění TDI zatím nebylo vyhlášeno. Cena díla dle PD
činí 66 mil. Kč vč. DPH. Obec je schopna realizovat zakázku, pokud cena díla vlivem
výběrového řízení klesne alespoň o 30%, tzn. výsledek cca 46,5 mil. Kč vč. DPH. Pro výpočet
dotace je nutné z této částky odečíst neuznatelné výdaje ve výši 7,8 mil. Kč. Míra dotace je
v rozpětí 60-65% uznatelných nákladů. V případě použití nižšího pásma bude dotace činit cca
23,23 mil. Kč a podíl financování obce 23,26 mil. Kč. S projektem však souvisí další náklady,
které souhrnem činí částku cca 3 mil. Kč. Dále starosta uvedl, že k těmto nákladů je nutné
přičíst náklady na výstavbu dešťové kanalizace a chodníku, kdy je počítáno odhadem s částkou
10 mil. Kč bez DPH. Zde je možno uvažovat o dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury.
Součet všech nákladů k financování z rozpočtu obce činí 36,5 mil. Kč. 17 mil. Kč bude možno
vzít z rezervních fondů obce, na pokrytí dalších nákladů bude nutné vzít úvěr. Přesnější výpočty
bude možné provést na základě výsledků výběrového řízení a na základě rozhodnutí
o poskytnutí dotace z MZe ČR. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o průběhu projektu Splašková
kanalizace Písečná – I. etapa

Chodník a inženýrské sítě – Schválení Dodatku č. 1 k SOD, informace o změnách v
projektu
Starosta uvedl, že v dodatku č. 1 k SOD je navrhováno prodloužení realizace díla do 30. 9. 2016
a navýšení ceny díla o 25 000,- Kč bez DPH, a to s ohledem na navýšení projekčních prací
spojených s požadavky na rozšíření vozovky ze strany správy silnic MSK středisko FrýdekMístek. Správa silnic MSK se zavázala k úhradě nákladů na rozšíření vozovky. V současnosti
projekt stojí, jelikož se čeká na statiku a posouzení mostu přes Kotelnici, na kterém by měl být
umístěn chodník. Statiku provádí na základě objednávky firma Mosty Kurečka s.r.o., cena prací
45 000,- Kč vč. DPH. Mgr. Cienciala se dotazoval, zda je nutné prodlužovat termín realizace?
Starosta odpověděl, že prodloužení termínu je kvůli základních lhůt, které je nutno řešit v rámci
stavebního řízení. Dále probíhala diskuse k výstavbě chodníku a rozšíření komunikace. Starosta
navrhuje schválit tento dodatek. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se
společností MSM Projekt s.r.o., se sídlem Hlavní 1040/120, 746 07 Opava

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – podmínky výběrového řízení na zpracovatele
projektové dokumentace
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na prosincovém jednání ZO bylo schváleno výběrové
řízení na zpracování PD rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dále sdělil, že byl vyhlášen nový
dotační program na nákup aut a rekonstrukci HZ, kde by bylo možno podat žádost o dotaci.
Z nastavení bodového hodnocení vyplývá, že projekt HZ Písečná by nedosáhl na vyšší bodové
hodnocení. K tomuto Ing. Sikora sdělil, že v tomto dotačním titulu je podmínkou, aby
rekonstruovaná budova splňovala normy pro projektování zbrojnic a hasičských stanic. Starosta
dodal, že na Generální ředitelství HZS zaslal dotaz, jak moc přísně bude posuzováno normové
řešení zbrojnic. Prozatím mu nebylo odpovězeno. Probíhala diskuse o možnostech
rekonstrukce. Starosta navrhuje vzít tento bod jednání na vědomí. Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o novém dotačním titulu na
financování rekonstrukcí požárních zbrojnic.

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Písečná – zpracování žádosti o navýšení dotace,
schválení příkazní smlouvy se společností Energy benefit Centre
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že jej informoval firma Enegy Benefit Centre o možném
navýšení dotace na zateplení ZŠ a Mš Písečná cca o 150 000,- Kč. Tyto informace prozatím
nejsou veřejné. Ke schválení je předkládaná příkazní smlouva se společností Energy Benefit
Centre ke zpracování žádosti o navýšení dotace. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.
Výsledek hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Příkazní smlouvu se společností Energy Benefit
Centre, a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, k zpracování žádosti o
navýšení dotace na zateplení ZŠ a MŠ Písečná

Projednání žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná na činnost
spolků a pobytové zařízení Domov sv. Alžběty
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že celkem bylo podáno 10 žádostí o poskytnutí
individuální dotace. Program byl vyhlášen dle nových pravidel.
Klub důchodců Písečná – jelikož nemají IČO, žadatelem je soukromá osoba. P. Miroslav Ćmiel,
bytem Písečná 12, žádá o 20 000,- Kč na činnost Klubu důchodců, jde zájezd a spolkové akce.
Navýšení částky je zdůvodnění vyšším počtem důchodců. Starosta navrhuje schválit tento
příspěvek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 20 000 Kč p. Miroslavu Ćmielovi, předsedovi Klubu důchodců Písečná,
bytem Písečná 12 na financování zájezdu Klubu důchodců Písečná a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace p. Miroslavu Ćmielovi,
předsedovi Klubu důchodců Písečná
SDH Písečná – žádá o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč na financování požárních soutěží a
jednodenní výlet pro mládež. Starosta navrhuje schválit tento příspěvek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 5 000 Kč Sdružení hasičů ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Písečná, IČ

64121895, se sídlem Písečná 42, 739 91 na spolufinancování jednodenního výletu mládeže
a nákup pohárů a věcných cen pro soutěžící, a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů ČMS - Sboru dobrovolných hasičů
Písečná
Svaz tělesně postižených, místní organizace Jablunkov žádá o dotaci ve výši 3 000,- Kč na
činnost. Starosta navrhuje schválit příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 2 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov,
IČ 73214493, se sídlem Jablunkov 446, 739 91 na financování činnosti spolku a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Svazu tělesně
postižených v ČR z.s., místní organizace Jablunkov
Spolek přátel kultury a sportu na Písečné – žádá o dotaci ve výši 10 000,- Kč na akci kácení
máje a Olympiáda spolků, kdy finanční prostředky budou použity na pronájem atrakcí pro děti.
Starosta navrhuje schválit tento příspěvek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 10 000 Kč Spolku přátel kultury a sportu na Písečné z.s., IČ 01644797, se
sídlem Písečná 12, 739 91 na spolufinancování akce Kácení máje a Olympiáda spolků a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Spolku přátel
kultury a sportu na Písečné z.s.
Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově – žádá o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč na
poskytování sociálních služeb. Starosta navrhuje poskytnout částku jako v r. 2015, a to 15 000,Kč.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 15 000 Kč Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově, IČ 00494330, se
sídlem Bezručova 395, Jablunkov 739 91 na financování provozu a poskytování sociálních
služeb Domova sv. Alžběty v Jablunkově a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o

poskytnutí individuální dotace Konventu sester Alžbětinek v Jablunkově
Myslivecké sdružení potůčky Písek – žádají o dotaci ve výši 2 000,- Kč na nákup krmiva k
dokrmování zvěře v zimním období. Starosta navrhuje schválit tento příspěvek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému sdružení Potůčky – Písek, IČ 48772330, se sídlem
Písek 288, 739 84 Písek u Jablunkova na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení
Potůčky – Písek
Myslivecké sdružení Stožek Les – žádá o dotaci ve výši 3 000,- Kč na nákup krmiva k zimnímu
dokrmování zvěře. Starosta navrhuje schválit dotaci ve výši 2 000,- Kč, stejně jako
mysliveckému sdružení Potůčky Písek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 2 000 Kč Mysliveckému sdružení Stožek – Les, IČ 48771724, se sídlem
Písek 176, 739 84 Písek u Jablunkova na přikrmování zvěře v zimním období a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mysliveckému sdružení
Stožek – Les
Český svaz včelařů, základní organizace Jablunkov – žádá o dotaci ve výši 2 700,- Kč na
podporu chovu včel. Starosta navrhuje schválit dotaci v požadované výši.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 2 700 Kč Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov, IČ
63026091, se sídlem Jablunkov 844, 739 91 na podporu a činnost spolku, chovu včel a
pořízení plemenného materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální dotace Českému svazu včelařů, o.s., základní organizace Jablunkov
Český rybářský svaz, místní organizace Jablunkov – žádá o poskytnutí dotace ve výši 10 000,Kč na zarybnění toků ve správě ČRS, MO Jablunkov. Starosta navrhuje schválit dotaci ve výši
2 000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 2 000 Kč Českému rybářskému svazu z.s., místní organizace Jablunkov,
IČ 10850247, se sídlem Jablunkov 1241, 739 91 na zarybnění chovných a lovných toků ve
správě ČRS MO Jablunkov a na pořádání soutěže v rybolovné technice a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému
svazu z.s., místní organizace Jablunkov
Mgr. Eva Lysková – žádá o dotaci ve výši 7 000,- Kč na financování akce Běh na Bahenec.
Starosta navrhuje schválit dotaci ve výši 6 000,- Kč.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 6 000 Kč Mgr. Evě Lyskové, bytem Písečná 169 na zajištění závodu „Běh
na Bahenec“, zakoupení medailí, triček s potiskem, cen pro vítěze a zaplacení časomíry a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace Mgr. Evě
Lyskové.

Změna stanov SOJ
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že po několika letech se do Sdružení obcí Jablunkovska
chtějí zpět připojit obce Písek a Milíkov. Tato změna stanov musí být projednána a schválena
zastupitelstvem či radou všech obcí, které jsou členy SOJ. Starosta navrhuje schválit. Bez
připomínek, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí
Jablunkovska

Smlouva se společností Amper Market o dodávkách el. energie
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že společnost Amper Market je dodavatelem elektrické
energie pro obec již od r. 2014. Jedná se tedy o schválení dodatku ke smlouvě. Dodávka
elektřiny je vysoutěžená na 2 roky. Nebyly vzneseny dotazy, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny pro hladinu NN ze dne 17. 3. 2014 se společností Amper Market, a.s., Antala

Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4

Veřejnoprávní smlouva s městem Jablunkovem
Starosta k tomuto bodu uvedl, že tato veřejnoprávní smlouva řeší výkon působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Dle nového zákona přešlo
povolování dopravních staveb na úseku místních komunikací na obce. Do doby než bude opět
upraven zákon, bude povolování staveb na úseku speciálního úřadu řešit dál Městský úřad
Jablunkov, ale na základě této veřejnoprávní smlouvy. Dle Ing. Jana Nieslaníka, tajemníka MěÚ
Jablunkov, bude tato služba bezplatná. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení výkonu
přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací s Městem Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Smlouva o smlouvě budoucí o darování pozemku – projekt autobusové zastávky, zálivu a
chodníku
Starosta k tomuto bodu uvedl, že se jedná o smlouvu s Moravskoslezským krajem, kdy
připravovaný projekt chodníku, autobusové zastávky a autobusové zálivu je realizován na
pozemku v majetku Moravskoslezského kraje. Je uzavírána smlouva, která figuruje v rámci
stavebního řízení, jako úprava práv k pozemku. Starosta navrhuje schválit smlouvu.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č.
FM/4/i/2016/Ch s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Strategický plán obce
Starosta uvedl, že byl zaslán v elektronické podobě. Žádá o jeho kontrolu, případné doplnění,
aby bylo možno tento strategický plán schválit.
Tento bod byl pouze informativní, nebylo přijato žádné usnesení.

MAS Jablunkovsko – členský příspěvek
Starosta k tomuto bodu uvedl, že je potřeba schválit členský příspěvek obce na rok 2016 ve výši
5 000,- Kč. Starosta navrhuje schválit tento příspěvek. Dále uvedl, že v MAS Jablunkovsko

finalizuje strategie, v jejímž rámci se bude při výzvách rozdělovat 70 mil. Kč. Z této výzvy
bude možno financovat např. chodník, autobusovou zastávku a záliv. Bez připomínek,
přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo členský příspěvek na rok 2016 ve výši 5 000 Kč MAS
Jablunkovsko, z.s. se sídlem Bystřice 334

ZŠ a MŠ Písečná – vyřazení majetku
Starosta k tomuto bodu uvedl, že ředitelka ZŠ a MŠ Písečná podala návrh na vyřazení majetku
v celkové hodnotě 37 263,- Kč. Doklady o nefunkčnosti zařízení byly předloženy. Mgr. Kantor
navrhnul, aby si v budoucnu ředitelka rozhodovala o vyřazování majetku sama. Při kontrole
příspěvkové organizace pak bude zkontrolována i inventarizace. Starosta uvedl, že toto bude
možné provést pouze změnou zřizovací listiny. Ing. Sikora sdělil, že by bylo možné také, aby
vyřazování majetku ZŠ a MŠ schválil starosta, kontrola by pak proběhla ve škole.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Písečná dle předloženého návrhu

Ustanovení komise pro sport, kulturu a volný čas
Starosta sdělil, že navrhuje, aby se zástupci všech spolků v obci sešli 2-3 krát ročně a na tomto
setkání řešili spolupráci při organizaci různých obecních, sportovních a kulturních akcí. Tato
komise musí být schválena na jednání ZO. Členové komise pak budou jmenováni na první
schůzce. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení komise.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zřízení Komise pro sport, kulturu a volný čas

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Žaneta Poloková

…………………………….

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

