Zápis č. 14
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 6. 6. 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.

Splašková kanalizace Písečná – zrušení výběrového řízení
Smlouva mandátní na zajištění výběrového řízení, zpracování žádosti o dotaci,
administrace projektu – Splašková kanalizace Písečná – I. etapa – HRAT Třinec
Strategický plán rozvoje obce Písečná
Aktualizace a návrhy Obecně závazných vyhlášek o volném pohybu psů a o povinném
označování psů, OZV – požární řád, OZV o místních poplatcích
Snížení rejstříkové kapacity mateřské školy Písečná
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: p. Poloková a 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: p. Poloková a Ing. Byrtusová.

Plnění usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2016
K bodu 1. schválilo:
13/1.5
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
- dnes na jednání předloženo rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
13/1.6
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení „Splašková kanalizace
Písečná – I. etapa“ – rozhodnutí o přidělení zakázky bylo zasláno všem zúčastněným
firmám, nebyly zaslány žádné námitky proti tomuto rozhodnutí
13/1.7
Rozhodnutí o přidělení zakázky uchazeči Sdružení „MTS + STASEKO + GASCO
pro kanalizace Písečná“ Metrostav a.s., Divize 1, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
8, IČ 00014915; STASEKO PLUS s.r.o., Kytlická 780/16, Prosek, 190 00 Praha 9,
IČ 25853473; GASCO spol. s.r.o., náměstí republiky 56, 530 02 Pardubice, IČ
15049035 – běží lhůta pro podpis smlouvy, která je do 9. 6. 2016
13/1.8
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 – smlouva byla oběma stranami podepsána, na PD se pracuje,
v současnosti je dokončen výškopis a polohopis terénu
K bodu 2. vzalo na vědomí
13/2.1
informace o možnosti likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 13 ze dne 9. 5. 2016

Na jednání zastupitelstva byl přítomen pan Machálek, redaktor týdeníku Hutník a dále zástupci
firmy, která vyhrála výběrové řízení na realizaci splaškové kanalizace.

Splašková kanalizace Písečná I. etapa – zrušení výběrového řízení
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je k projednání předkládán návrh na zrušení
výběrového řízení na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ČR o zamítnutí dotace. Toto
stanovisko Ministerstva zemědělství ze dne 25. 5. 2016 je součástí materiálů. Dle tohoto
stanoviska meziresortní komise nesouhlasí s poskytnutím státní dotace z důvodu překročení
nákladové hranice ve výši 80 tis. Kč na obyvatele a z důvodu, že investor nedoložil zabezpečení
dostatečné výše vlastních zdrojů na spolufinancování akce. Obec Písečná nadále zůstává
v programu pro poskytnutí dotace 129 250. Starosta uvedl, že z vyjádření je zřejmé, že dotace
byla zamítnuta, současně byla ponechána možnost výběrové řízení zopakovat, nebyli jsme
vyřazeni ze seznamu evidovaných akcí. Starosta navrhuje schválit rozhodnutí o zrušení
výběrového řízení. Návrh je součástí materiálů. V odůvodnění je konstatováno, že zadavatel
v průběhu kontroly zadávacího řízení obdržel ze strany poskytovatele dotace písemné
stanovisko o neposkytnutí dotace. Mgr. Buzek, právní zástupce firmy STASEKO, reagoval na
záměr zrušení výběrového řízení. Vyjádřil se i přítomný Ing. Vítek, který oznámil, že firma
bude proti zrušení výběrového řízení podávat námitku. K tomuto bodu nadále probíhala diskuse
mezi členy zastupitelstva a zástupci firmy STASEKO. Starosta dále uvedl, že samo ministerstvo
zemědělství upozorňovalo na zakomponování doložky, a to do podmínek výběrového řízení i
do smlouvy, která bude vázána na poskytnutí dotace. Takto bylo i postupováno. Nebyly
vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zrušení výběrového řízení na akci splašková
kanalizace Písečná – I. etapa na základě vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne
25. 5. 2016 o zamítnutí dotace.
Dohoda o zrušení spolupráce
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je Dohoda o zrušení spolupráce se
společností Beepartner a.s. z Třince. Společnost neuznala vlastní pochybení v zadávacím řízení,
obci se nepodařilo prokázat úmyslné ovlivňování výsledků výběrového řízení. Společnost
BeePartner požaduje zaplacení 5 tis Kč za (z původních 50 tis.) za zpracování žádosti o dotaci,
85 tis. Kč za (z původních 90 tis.) za organizaci výběrového řízení a úhradu nákladů ve výši 7
tis. Kč spojených se zasláním dokumentace na ÚOHS v souvislosti se stížností. Další úhrady
z jejich strany nejsou požadovány. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování. Tato dohoda
byla oběma stranami již podepsána, je pouze dána na vědomí. Bez připomínek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí Dohodu o ukončení spolupráce se společností
Beepartner a.s. se sídlem v Třinci.

Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že pokud bude ukončeno původní výběrové řízení na
splaškovou kanalizaci, bude nutno vyhlásit nové výběrové řízení. K tomuto je připraven
příkazní smlouva, která je součástí materiálů. Starosta uvedl, že nebude znovu opakovat
výběrové řízení na organizaci výběrového řízení a na zpracování žádosti o dotaci a administraci
v průběhu realizace projektu splaškové kanalizace. Návrh smlouvy se společností HRAT
vychází z nabídky podané v loňském při výběrovém řízení. Starosta navrhuje schválit smlouvu
s touto společností, jelikož v současné době je již podepsána dohoda o ukončení spolupráce
s Beepartner. Mgr. Cienciala se dotazuje, zda je nutné uzavírat tuto smlouvu již nyní, když ještě
není ukončeno původní výběrové řízení. Starosta mu odpověděl, že pokud nebudou podány
námitky na zrušení výběrového řízení k ÚOHS, tak by nové výběrové řízení mohlo být
vyhlášeno již v červenci. Aby obec splnila podmínky dotace, musí být kanalizace hotova do
konce roku 2017. Dle projektanta je možné tento termín splnit. Pokud by se ovšem čekalo na
dešťovou kanalizaci, se stavbou by se začalo až na jaře roku 2017 a zhotovení splaškové
kanalizace by se tak nestihlo. Dále probíhala diskuse k probíhajícím dotačním titulům, nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Starosta uvedl, že druhá z příkazních smluv, která byla
součástí materiálů, bude předložena na některém z dalších jednání zastupitelstva, dle vývoje
situace. Přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.
Výsledek hlasování:
PRO:
6 (Sikora, Poloková, Byrtusová, Lysková, Kantor, Ćmiel)
PROTI:
1 (Cienciala)
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelské
činnosti ve výběrovém řízení splašková kanalizace Písečná – I. etapa se společností HRAT
s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec

Strategický plán obce
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že součástí materiálů je strategický plán obce. Návrh
strategického plánu byl zastupitelům zaslán v rámci únorového jednání, zastupitelé byli
požádáni o připomínkování. Doposud žádné připomínky nebyly zaslány. Dalším krokem je
zveřejnění strategického plánu veřejnosti s možností zaslání připomínek. Poté bude schválen
na dalším jednání zastupitelstva.
Tento bod je pouze informativní, nebylo k němu přijato žádné usnesení.

Obecně závazné vyhlášky
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že jsou předkládány návrhy nových obecně závazných
vyhlášek. Na obec se k metodickému dni týkajícího se obecně závazných vyhlášek dostavili
zástupci odboru dozoru a kontroly z Ministerstva vnitra. Z jejich strany bylo doporučeno

aktualizovat některé OZV a to z důvodu již neplatných odkazů některých paragrafů zákona o
obcích. Všechny vyhlášky jsou dány na vědomí. Je nutné je nejprve upravit, zaslat MV odboru
dozoru ke kontrole a poté budou dány zastupitelstvu ke schválení.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Starosta k tomuto bodu sdělil, že se jedná o poplatek za psy a poplatek za užívání veřejného
prostranství. OZV o místních poplatcích, která je v současnosti platná, byla schválena v roce
2004. Poplatky za užívání veřejného prostranství jsou zvednuty, předlohou byla OZV obce
Hrádek. Poplatek za psy je dán k diskusi. V současné době je poplatek za každého psa 80,- Kč.
V okolních obcích jsou poplatky za psy vyšší, za jednoho psa od 100,- Kč výše, proto starosta
navrhuje zvednout poplatek alespoň za druhého a dalšího psa na 120,- Kč. Z diskuse vyplynulo,
že pes je přihlašován na fyzickou osobu, nikoli na rodinný dům, proto by se takovéto navýšení
minulo účinkem. Bylo by nejvhodnější zvýšit poplatek za každého psa, a to na 120,- Kč. Bez
dalších připomínek.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.

Obecně závazná vyhláška Požární řád obce
Starosta k tomuto bodu sdělil, že odbor kontroly a dozoru doporučuje i tuto vyhlášku změnit
z důvodů ustanovení zákona z roku 2003. Tato vyhláška je o zřízení sboru dobrovolných hasičů
JPO 5 a zabezpečení požární ochrany obce. Je potřeba doplnit přílohy, které starosta bude
probírat s velitelem JSDH Janem Sikorou. Dále starosta informoval o jednotlivých bodech
vyhlášky, probíhala diskuse, nebyly vzneseny připomínky. Také tato vyhláška bude vzata pouze
na vědomí.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky Požární řád
obce.
Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů a povinném označování
K vyhlášce o povinném označování psů starosta uvedl, že v rámci SOJ se vede debata o
povinném označování psů čipováním. Cena se pohybuje cca 500,- Kč za jednoho psa. Ovšem
není zde jistota, že by si všichni majitelé dali svého psa čipovat. Dle velitele městské policie p.
Kufy, by vyhlášce o povinném označování psů měla předcházet vyhláška o volném pohybu psů.
Tato vyhláška upravuje, kde se psi mohou v obci volně pohybovat. Volný pohyb psa je zde
myšlen volný pohyb psa pod dohledem chovatele. Některé obce úplně zakazují volný pohyb
psů. V tom případě musí obec vyčlenit pozemek, kde se může pes pohybovat volně bez vodítka,
aby se zabránilo týrání zvířete. Starosta sdělil, že je otázkou, zda je nutno přijmout vyhlášku o

volném pohybu psů, jelikož problém je s volně pobíhajícími psy, kteří utečou ze zahrady, ne
s těmi, kteří jsou volně puštěni a jdou s majiteli. Dále starosta sdělil, že znečišťování psími
exkrementy je přestupek dle přestupkového zákona, dále se dá sankcionovat volný pohyb psa
dle zákona o místních komunikacích, za únik psa lze také udělit pokutu. V případě, že by obec
přijala vyhlášku o volném pohybu psů, zůstává otázkou, kdo by dodržování této vyhlášky
kontroloval. Volně pobíhající psy by mohla odchytávat Městská policie Jablunkov, musela by
se však schválit s Jablunkovem veřejnoprávní smlouva o odchytu. Dále se vedla diskuse.
Starosta navrhuje sečkat, až co vzejde z debaty o povinném označování psů na úrovni všech
obcí SOJ a poté se k tomuto tématu vrátit v některém z dalších jednání zastupitelstva. Tímto
byl tento bod jednání ukončen bez usnesení.

Rejstříková kapacita MŠ Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se na něj obrátila Mgr. Ligocká, ředitelka ZŠ a MŠ
Písečná, se žádostí o snížení rejstříkové kapacity mateřské školy. Jedná se pouze o
administrativní snížení. Snížení rejstříkové kapacity souvisí s demografickým vývojem v obci
a týká se dvou připravovaných projektů, rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Písečná a výstavba
OÚ a jednoho oddělení MŠ. Rejstříková kapacita neodpovídá současným hygienickým normám
a povolená kapacita není v souladu s požadovanou plochou místností. Tato skutečnost hraje
negativní roli v posuzování žádostí o dotaci na přístavbu nebo rekonstrukci školky. Obec není
schopna prokázat, že má nedostatečnou kapacitu. Ve školním roce 2016/2017 bude v MŠ
zapsáno 35 dětí. Dále starosta informoval o plánované rekonstrukci umývárny a toalet ve
školce, jelikož nevyhovují hygienickým požadavkům. Probíhala diskuse. Starosta navrhuje
rejstříkovou kapacitu snížit a uvést ji do souladu s hygienickou vyhláškou.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo snížení rejstříkové kapacity MŠ Písečná na 40 dětí.

Účetní závěrka obce Písečná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že součástí materiálů je účetní závěrka obce Písečná,
účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná a závěrečný účet obce Písečná za rok
2015. Součástí závěrečného účtu obce je inventarizační zpráva, příloha, rozvaha, výkaz FIN,
výkaz zisku a ztráty, závěrečný účet obce za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015. Starosta uvedl, že účetní závěrky a závěrečný účet obce je potřeba
schválit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Závěrečný účet obce Písečná za rok 2015 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 2015
sestavenou k 31. 12. 2015

Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období
2015 sestavenou 31. 12. 2015

MAS Jablunkovsko
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že MAS Jablunkovsko požádala všechny obce v regionu
o úhradu členského příspěvku na období let 2017-2019, celkem tedy 15 000,- Kč. MAS funguje
na základě dotací z Evropské unie z tzv. integračního regionálního operačního programu. Má
v regionu přerozdělovat 70 mil. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj stále nespustilo dotace na
provoz MAS. Předplacené členské příspěvky budou sloužit k financování MAS. Dále starosta
uvedl, že si na odboru auditu a kontroly Moravskoslezského kraje ověřoval, zda je tento postup
správný. Bylo mu sděleno, že pokud bude vše správně účetně zaúčtováno, nebude tím nic
porušeno. V MAS jsou v současné době zaměstnaní dva lidé, kteří připravují výzvy na různé
sociální oblasti, dopravu, cestovní ruch. V rámci tohoto projektu by mohla Písečná zažádat o
dotaci na posunutí autobusové zastávky a vytvoření autobusového zálivu. Nebyly vzneseny
žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo úhradu členského příspěvku do MAS Jablunkovsko
na léta 2017 až 2019.

Den obce Písečná – program
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že vzhledem k patnáctému výročí osamostatnění obce
plánuje bohatší program na Den obce Písečná a sdělil předběžný program a účinkující.

Předpokládané náklady jsou ve výši cca 135 000,- Kč. Občerstvení zajišťuje Spolek přátel
kultury a sportu společně s Mysliveckým sdružení Stožek - Les. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení programu a nákladů na Den obce Písečná.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo program a rozpočet Dne obce Písečná v termínu
20. 8. 2016

Žádost o příspěvek – Matice slezská Dolní Lomná
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že Matice slezská v Dolní Lomné zaslala žádost o
příspěvek na dokončení rekonstrukce areálu. Žádost je součástí materiálů. Starosta navrhuje
poskytnout finanční dar ve výši 3 000,- Kč. Další návrhy nebyly vzneseny, přistoupilo se
k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
6 (Poloková, Byrtusová, Lysková, Sikora, Kantor, Ćmiel)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
1 (Cienciala)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na
rekonstrukci areálu Matice slezské v Dolní Lomné.

Žádost o opravu místní komunikace
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že se na něj obrátila paní Cieslarová s žádostí o opravu
místní komunikace parc. č. 1103/2. Jedná se o plochu cca 3m2, kdy při velkých teplotách na
povrch komunikace vzlíná rozteklý asfalt. Písemná žádost je součástí materiálu. Oprava
doposud nebyla provedena. Starosta navrhuje žádost p. Cieslarové vzít na vědomí, nechat si
nacenit opravu MK a dle ceny vybrat zhotovitele. 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 žádost č. j. 203/2016 o opravu místní
komunikace parc. č. 1103/2

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Žaneta Poloková

…………………………….

Ing. Marie Byrtusová

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

