Zápis č. 15
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 18. 7. 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 – I. etapa – informace o podání návrhu na přezkoumání
úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, projednání dalšího postupu
Strategický plán rozvoje obce – projednání a schválení
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Směnná smlouva s Ivonou Mitrengovou – revokace a projednání nového návrhu
Různé
- Projednání záměru pronájmu nemovitosti č. p. 40
- Schválení pořadí cenových nabídek na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Písečná
- Schválení darovací smlouvy mezi TŽ Třinec a.s. a ZŠ a MŠ Písečná o darování
stavebnic
- Žádost o finanční dar spolku Hafiáda, z. s.
Rozpočtové opatření č. 2
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, Ing. Byrtusová a Mgr.
Lysková. 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, Ing.
Byrtusová a Mgr. Lysková.
Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala 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: Mgr. Cienciala a Ing. Sikora.

Plnění usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva ze dne 6. 6. 2016
K bodu 1. schválilo:
14/1.5
zrušení výběrového řízení na akci Splašková kanalizace Písečná – I. etapa na základě
vyjádření Ministerstva zemědělství ze dne 25. 5. 2016 o zamítnutí dotace – další
informace dnes na jednání
14/1.6
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 – smlouva byla oběma stranami podepsána, výkon činnosti zatím nebyl
zahájen
14/1.7
snížení rejstříkové kapacity MŠ Písečná na 40 dětí – z KÚ Ostrava bylo doručeno
Rozhodnutí o snížení rejstříkové kapacity
14/1.8
Závěrečný účet obce Písečná za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad
14/1.9
účetní závěrku obce Písečná za účetní období 2015 sestavenou k 31. 5. 2015
14/1.10 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Písečná,
příspěvková organizace, Písečná 42, za účetní období 2015 sestavenou k 31. 12. 2015
14/1.11 úhradu členského příspěvku do MAS na léta 2017 – 2019 -finanční prostředky byly
zaslány na účet MAS Jablunkovsko
14/1.12 program a rozpočet Dne obce Písečná v termínu 20. 8. 2016 – vyhotoven byl plakát,
který je součástí materiálu
14/1.13 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na rekonstrukci areálu Matice slezské
v Dolní Lomné – smlouva byla podepsána oběma stranami, finanční prostředky byly
zaslány na účet
K bodu 2. vzalo na vědomí
14/2.1
dohodu o ukončení spolupráce se společností BeePartner a.s. se sídlem v Třinci
14/2.2
návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – dnes na jednání předložena
OZV ke schválení
14/2.3
návrh obecně závazné vyhlášky Požární řád obce – starosta pracuje na novém znění
vyhlášky společně s velitelem JSDH J. Sikorou
14/2.4
žádost č. j. 203/2016 o opravu místní komunikace parc. č . 1103/2 – starosta oslovil
2 firmy ohledně nacenění opravy komunikace, čeká na jejich odpověď

Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 14 ze dne 6. 6. 2016.
Na jednání zastupitelstva byl přítomen pan Machálek, redaktor týdeníku Hutník.
Splašková kanalizace Písečná I. etapa – informace o podání návrhu na přezkoumání
úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, projednání dalšího postupu
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že na vědomí jsou dány informace o průběhu výběrového
řízení na výběr zhotovitele kanalizace. Proti rozhodnutí o zrušení výběrového řízení byla
podána námitka, kterou jsme zamítli. Následně byl proti našemu postupu podán návrh na
přezkoumání postupu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Bylo zahájeno
správní řízení, ÚOHS nás vyzval k součinnosti. Součástí materiálů je rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení, námitka proti zrušení ZŘ, rozhodnutí o zamítnutí námitky, návrh na zahájení
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, oznámení ÚOHS o zahájení řízení a vyjádření
k obdrženému návrhu. Vyjádření pro ÚOHS zpracovávala agentura HRAT, o kontrolu byl
požádán Mgr. Jakubík. Dále starosta uvedl, že stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže by mohlo být nejpozději do konce měsíce září. V současnosti je nutno vyčkat na
výsledky správního řízení, což blokuje vyhlášení nového výběrového řízení. Na příštím jednání
ZO by se mohlo rozhodnout o dalším postupu. Starosta dodal, že se dotazoval poskytovatele
dotace na případné prodloužení termínu dokončení díla, to však dle získaných informací není
možné. Mgr. Cienciala se dotazuje na činnost HRAT, zda ji vykonává dle příkazní smlouvy?
Starosta odpověděl, že spolupráce je nyní na základě ústní dohody a bude zaplacena hodinovou
sazbou. Dále starosta podal informace o nově chystaném dotačním titulu Ministerstva životního
prostředí a také informace o spolupráci s Ing. Macháčkovou a projektu chodníku a dešťové
kanalizaci. Poté navrhl starosta vzít tyto informace na vědomí.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí informace o podání návrhu na přezkoumání
rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení splašková kanalizace Písečná - I. etapa
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Strategický plán rozvoje obce
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že materiály k tomuto bodu byly předloženy již na
jednání zastupitelstva dne 6. 6. 2016. Dne 14. 7. proběhla veřejná schůze k projednání
strategického plán obce, které se zúčastnilo cca 10 občanů. Jejich dotazy směřovaly zejména
k územnímu plánu obce. Na této schůzi zazněly dva návrhy, kterými by se dle starosty měla
obec zabývat, a to umístění odpadkových košů na turistické stezce směr Bahenec a dále užívání
víceúčelového hřiště pro děti zdarma. Aktivity strategického plánu by ponechal ve stávajícím
znění, pro případné vyhlášení dotačního titulu pro některou z plánovaných akcí. Dle názoru

starosty by se měla komise pro strategický plán obce sejít alespoň jeden krát ročně a strategický
plán prodiskutovat, popř. jej pozměnit. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se
k hlasování o schválení strategického plánu obce.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Strategický plán obce Písečná na období 2015-2020.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že ke schválení je předložena obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích, která byla prodiskutována na minulém jednání ZO. Vyhláška byla
kontrolována MVČR, odborem kontroly. Nebyly shledány žádné nedostatky, může tedy dojít
k jejímu schválení. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování o schválení vyhlášky.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
č. 2/2016.

Směnná smlouva s Ivonou Mitrengovou
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že materiály zpracovával místostarosta a předal mu
slovo. Mgr. Kantor uvedl, že již v minulosti byla jedna směnná smlouva s paní Mitrengovou
schválena, k jejímu podpisu však nedošlo. Paní Mitrengová si vyžádala změnu rozsahu směny
s obcí, jelikož původně vyměřený pozemek nechce celý, nevyužívá jej. Došlo tedy k novému
geometrickému zaměření. Nový geometrický plán i směnná smlouva jsou součástí materiálů.
Starosta navrhuje revokaci usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2016 a poté schválit
novou směnnou smlouvy s paní Mitrengovou. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se
k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo revokaci usnesení č. 12 bod 12/1.8. z 25. 4. 2016
o schválení směnné smlouvy s Ivonou Mitrengovou, bytem Písečná 103.

Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Směnnou smlouvu s Ivonou Mitrengovou, bytem
Písečná 103.

Projednání záměru pronájmu nemovitosti č. p. 40
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že došlo k rekonstrukci objektu s číslem popisným 40,
jehož vlastníkem je Ing. Kateřina Hrabětová. Starosta dodal, že tento objekt je v centru obce a
dispozičně by vyhovoval pro případný pronájem a umístění obecního úřadu. Současně umístěný
obecní úřad má nevyhovující podmínky. Přemístěním úřadu by vznikl samostatný vchod a šatna
pro žáky ZŠ. Dalším důvodem je dle starosty plánovaná přístavba ZŠ, konkrétně kuchyně a
tělocvičny. Cena pronájmu bez energií by po domluvě s majiteli byla 14 000,- Kč měsíčně.
Starosta vyzval k diskusi. Ing. Sikora sdělil, že hlavní problém vidí při vytápění této budovy,
jelikož jsou v ní pouze krbová kamna. Navrhuje vyčkat, zda cena pronájmu nemovitosti
neklesne. Mgr. Cienciala sdělil, že by bylo vhodné pokusit se cenu ještě snížit. Pokud tento
záměr však nevyjde, pronajmout objekt i za nabízenou cenu. Ing. Byrtusová se dotazovala
k výstavbě OÚ z unimobuněk. K tomuto dotazu starosta podal informace o již zhotoveném
projektu výstavby OÚ z 5 modulů. Následně pak probíhala diskuse k případnému dispozičnímu
řešení objektu. Z diskuse vyplynul souhlas se schválením záměru pronájmu objektu čp. 40.
Starosta tedy přistoupil k hlasování o schválení tohoto záměru.
Výsledek hlasování:
PRO:
6 (Byrtusová, Lysková, Poloková, Cienciala, Kantor, Ćmiel)
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
1 (Sikora)
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr pronájmu nemovitosti č. p. 40

Schválení pořadí uchazečů na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Písečná
Starosta k tomuto bodu sdělil, že během letních prázdnin dojde k rekonstrukci sociálního
zařízení v mateřské školce. Je nutno přidat 2 ks pisoárů a 4 ks umyvadel. Cenové nabídky na
opravu sociálního zařízení jsou součástí materiálů. Zastupitelstvo obce musí schválit pořadí
uchazečů. Starosta navrhuje schválení v tomto pořadí: 1. Ladislav Friedmann; 2. Adam Pyszko.
Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí cenových nabídek na rekonstrukci sociálního
zařízení v MŠ Písečná: 1. Friedmann Ladislav, Návsí 490; 2. Adam Pyszko, Návsí 1066.

Schválení darovací smlouvy s TŽ, a.s.
Starosta k tomuto bodu sdělil, že Třinecké železárny, a.s. chtějí darovat Mateřské škole Písečná
stavebnice Lego Duplo a Merkur, v celkové hodnotě 5 380,- Kč. Dodal, že tuto smlouvu musí
nejprve schválit zřizovatel příspěvkové organizace. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo
se k hlasování o schválení.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Darovací smlouvu mezi TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,
a.s., Průmyslová 1000, Třinec a ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace o darování
stavebnice pro mateřskou školu.

Žádost o finanční podporu spolku Hafiáda, z. s.
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se jedná o žádost na finanční podporu akce Hafiáda,
která se bude konat 26. 8. 2016 ve Vendryni. Starosta navrhuje neposkytovat žádný příspěvek
a vzít tuto žádost pouze na vědomí. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí žádost o finanční dar spolku Hafiáda, z. s.

Převedení provozního příspěvku
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že převedení provozního příspěvku souvisí s nákupem
nové myčky do školní jídelny. Stará myčka je v poruše a nelze na ni sehnat náhradní díly.
Starosta navrhuje schválení převedení provozního příspěvku v celkové částce 44 455,- Kč.
Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

7
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo převedení částky ve výši 44 455,- Kč z provozního
příspěvku na investiční transfer příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Písečná.

Rozpočtové opatření č. 2
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že rozpočtovým opatřením č. 2 došlo k celkovému
navýšení příjmů o 124 610,- Kč a celkovému snížení výdajů o 190 510,- Kč. Nebyly vzneseny
žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení rozpočtového opatření.

Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 2

Sportpark Výletiště
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že architektonická studie na rozvoj areálu Výletiště je
hotová. U tohoto projektu lze výstavbu rozdělit do několika let, rozvoj areálu by se provedl
v několika etapách. Dle vyjádření MěÚ Jablunkov postačí mít pro tento projekt zpracovánu
dokumentaci pro územní řízení. Dle starosty by bylo vhodné nyní zadat zpracování této
dokumentace. Jedním z důvodů je realizace parkovacích stání a zpevněný vstup od hřiště
k výletišti. Projekt by byl zpracován jako celek, s tím, že by byl rozčleněný na několik
stavebních objektů a pro každý objekt byl zhotovený rozpočet. Dílčím způsobem by se pak
zadávala realizace, samozřejmě s respektováním objektu budoucího obecního úřadu. Starosta
navrhuje schválit záměr výstavby sportparku. Bez připomínek, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo záměr zpracování projektové dokumentace pro
územní souhlas výstavby sportovně – relaxačního parku v areálu Výletiště.

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Bogdan Cienciala

…………………………….

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

