Zápis č. 13
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 9. 5. 2016
Účast:
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluvena Mgr. Eva Lysková
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 výsledků výběrového řízení
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – tento bod byl vypuštěn,
k projednání bude předložen na dalším jednání ZO
Chodník a inženýrské sítě Písečná – uzavření smlouvy na zpracování projektové
dokumentace
Různé
Diskuse

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, p. Poloková a Ing.
Byrtusová. 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, p.
Poloková a Ing. Byrtusová.
Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Mgr. Cienciala. Žádné další
návrhy nebyly vzneseny a starosta dal o návrhu na ověřovatele zápisu hlasovat.

Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Ing. Sikora a Mgr. Cienciala.

Plnění usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2016
K bodu 1. schválilo:
12/1.5
odstoupení od Smlouvy o dílo se společností MSM Project s.r.o., se sídlem Hlavní
1040/120, 746 07 Opava, z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek –
písemné odstoupení bylo zasláno, doposud z firmy nebyla žádná reakce
12/1.6
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za odpady – dle MV je
vyhláška v pořádku
12/1.7
Příkazní smlouvu o výkonu autorského dozoru stavby „Splašková kanalizace Písečná
– I. etapa“ se společností MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice
– smlouva byla podepsána oběma stranami
12/1.8
Směnnou smlouvu s Ivonou Mitrengovou, bytem Písečná 103 – smlouva prozatím
nebyla podepsána
12/1.9
poskytnutí dotace ve výši 25 224,- Kč na instalaci ekologického vytápění p. Jiřímu
Suszkovi, bytem Písečná 64 a schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické
vytápění s p. Jiřím Suszkou, bytem Písečná 64 – smlouva byla podepsána oběma
stranami, finanční prostředky byly zaslány na účet žadatele
12/1.10 rozpočtové opatření č. 1 – obec hospodaří v souladu s rozpočtovým opatřením
12/1.11 Smlouvu o závazné vzájemné spolupráci s REGIO – Výzkumné a rozvojové
centrum,z.ú., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba – smlouva byla
podepsána oběma stranami
12/1.12 poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč na rekonstrukci kapličky Matky Boží
Čenstochovské na pozemku parc. č. 466/2 žadatelům Františku Lubojackému, bytem
Písečná 39, Michalu Labajovi a Denise Labajové, oba bytem Jablunkov, ČSA 68 a
schvaluje Smlouvu o finančním daru s Františkem Lubojackým, bytem Písečná 39,
Michalem Labajem a Denisou Labajovou, oba bytem Jablunkov, ČSA 68 – smlouva
byla podepsána, finanční prostředky budou v nejbližších dnech zaslány
12/1.13 poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč paní Aleně Nieslanikové, bytem
Písečná 122 a schvaluje Smlouvu o finančním daru s Alenou Nieslanikovou, bytem
Písečná 122 – smlouva byla podepsána, finanční prostředky zaslány
12/1.14 uzavření Smlouvy o partnerství – prozatím neuzavřeno
12/1.15 převedení pravomocí na starostu obce Písečná k provádění rozpočtových opatření
v objemu 100 000,- Kč na oddíl paragraf v příjmech a výdajích v rámci jednoho
rozpočtového opatření a neomezeně v daňových příjmech, transferech a rezervách na
účtu v příjmové i výdajové části – nebylo potřeba postupovat dle tohoto usnesení
12/1.16 členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2016 ve výši 2 000,- Kč –
zasláno na účet
12/1.17 členský příspěvek do Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2016 ve výši 14 337,- Kč
– zasláno na účet
12/1.18 členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR na rok 2016 ve výši 3 955,- Kč – zasláno
na účet

K bodu 2. vzalo na vědomí
12/2.1
informace o průběhu projektu „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“
12/2.2
žádost o poskytnutí finančního daru na Baby box – odpovězeno písemně
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 12 ze dne 25. 4. 2016

Splašková kanalizace – schválení výsledků výběrového řízení
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jsou předkládány výsledky výběrového řízení.
V materiálech byla předložena zpráva o hodnocení a posouzení nabídek a návrh na rozhodnutí
zadavatele o přidělení zakázky. V podrobném programu je připojeno vyjádření Mgr. Tomáše
Jakubíka k rozhodovacím pravomocem zastupitelstva obce. Dle tohoto vyjádření budou
formulována usnesení týkající se tohoto bodu. Dalším materiálem k tomuto bodu jednání je
právní posouzení AK Hajduk a partneři o možnosti zrušení zadávacího řízení a také výsledek
šetření ÚOHS, ze kterého vyplývá, že nedošlo k pochybení ve výběrovém řízení. Dle právníka
by měl být postup následující: schválit výsledky výběrového řízení, schválit rozhodnutí o
přidělení zakázky, podepsat smlouvu. Smlouva s vybraným uchazečem může být uzavřena až
po uplynutí lhůty 15 dnů pro podání námitek, pro uzavření smlouvy o dílo běží lhůta dalších 15
dnů. Do 30 dnů bude tedy nutné svolat zastupitelstvo. Starosta navrhuje postupovat dle
právníka. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vyhrazení pravomoci Zastupitelstvu obce Písečná
k rozhodování zadavatele ve věci výběrového řízení „Splašková kanalizace Písečná – I.
etapa“
a) rozhodování o pořadí uchazečů
b) rozhodování o přidělení zakázky vybranému uchazeči
c) rozhodování o uzavření smlouvy o dílo na plnění s vybraným uchazečem
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve
výběrovém řízení „Splašková kanalizace Písečná – I. etapa“.
Výsledek hlasování
PRO:
6

PROTI:
ZDRŽELO SE:

0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Rozhodnutí o přidělení zakázky uchazeči „Sdružení
Metrostav a.s. + Staseko plus s.r.o. + Gasco spol. s.r.o.

Chodník a inženýrské sítě Písečná – uzavření smlouvy na zpracování projektové
dokumentace
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že od smlouvy se společností MSM Project bylo
odstoupeno. Nyní je potřeba vybrat nového zhotovitele projektové dokumentace. Součástí
materiálů je zpráva o otevírání obálek s pořadím uchazečů původního výběrového řízení z roku
2015. Dle tohoto starosta oslovil další uchazeče v pořadí. Druhý v pořadí firma Projektstudio
EUCZ s.r.o. na výzvu nezareagovala. Třetí v pořadí Ing. Ida Macháčková se v Písečné
seznámila s rozsahem stavby a požadavky na termíny díla. Předložila cenovou nabídku
v původní výši, tj. 326 700,- Kč vč. DPH. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s Ing.
Macháčkovou. Tento postup je v souladu s pořadím uchazečů původně vyhlášeného
výběrového řízení. Starosta dále uvedl, že také oslovil firmu KP statika stavby. Tito však chtěli
projekt rozdělit na tři různé celky tj. chodník, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení, mj.
odmítli nést odpovědnost za plnění dalších subdodavatelů. Za zhotovení projektové
dokumentace požadovali cenu 362 298,- Kč vč. DPH. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo
se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace stavby Chodník a inženýrské sítě Písečná s Ing. Idou Macháčkovou, se sídle
Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava.
Na jednání ZO byla přítomna veřejnost. Jednalo se o zástupce inženýrské společnosti, kteří se
dostavili k bodu jednání splaškové kanalizace. Probíhala diskuse k vyhlášeným dotačním
programům OPŽP a MZe. Poté z jednání odešli.

Biologicky rozložitelný komunální odpad
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že p. Bojko z Písku má v Bocanovicích postavenou
kompostárnu. V loňském roce mu byl dán nezávazný příslib, že bude moci v obci přistavit
kontejner ke sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Nyní se dotazuje, zda má
obec zájem o umístění tohoto kontejneru na svém území. Předložil cenovou nabídku za odvoz
1 tuny BRKO 500,- Kč, cena odvozu a dovozu kontejneru 500,- Kč. V současné době je ve
vyhlášce obce stanoveno, že občané k likvidaci tohoto odpadu používají buď domácí
kompostéry, nebo mají možnost odvést jej na sběrný společnosti Nehlsen, zde je částka za
likvidaci 1 t odpadu 600,- Kč bez dalších poplatků za odvoz. Starosta dodal, že je těžké

odhadnout, kolik materiálu a hlavně jakého by lidé do kontejneru zavezli. Obec nemá žádný
oplocený pozemek, kde by bylo možno kontejner umístit. Pokud by obec chtěla využít služeb
pana Bojka, musela by umístit kontejner na vhodné místo. Vhodným místem by byla plocha
pod víceúčelovým hřištěm, kde však není obecní pozemek, musely by se sehnat souhlasy
majitelů popř. sepsat nějakou smlouvu o pronájmu. K tomuto bodu jednání probíhala krátká
diskuse. Starosta navrhuje posečkat s umístěním kontejneru.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí informace o likvidaci biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.

Žádost o výjimku z nočního klidu
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se na něj obrátil pan Gregorz Skupień. Počátkem
prázdnin pořádá na Výletišti velkou oslavu narozenin, kde bude mít pozváno několik živých
kapel a žádá o výjimku z nočního klidu. K tomuto bodu se rozpoutala diskuse, ze které
vyplynulo, že výjimky pro soukromé akce nebudou udělovány. Tato žádost byla vznesena pouze
ústně starostovi, nebylo k tomuto bodu jednání přijato žádné usnesení.

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Mgr. Bogdan Cienciala

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

