Zápis č. 17
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 6. 10. 2016
Účast:
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, omluven Mgr. Bogdan Cienciala
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 Annu Pavlusovou zpracováním zápisu.
Schválení programu jednání
1.
2.
3.

Splašková kanalizace Písečná – schválení mandátní smlouvy na zpracování žádosti o dotaci
ve výzvě č. 42 OPŽP
Schválení dodatku ke smlouvě o dílo k provádění zimní údržby
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, Ing. Sikora a Mgr. Lysková.
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, Ing.
Sikora a Mgr. Lysková.
Schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce podal návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Byrtusová a p. Poloková. 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. Byrtusová a p. Poloková.
Plnění usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva ze dne 19. 9. 2016
K bodu 1. schválilo:
16/1.5
zpracování a podání žádosti o dotaci na výstavbu Splaškové kanalizace Písečná
v Operačním programu životní prostředí, výzva č. 42 – s tím souvisí dnešní jednání,
kdy jsou předloženy dvě cenové nabídky a návrh smlouvy o dílo spolu s dodatkem,
k to mu více v dnešním programu jednání
16/1.6
Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2016 – obec už postupuje dle této
směrnice
16/1.7
pořadí uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup automobilu pro potřeby
obce Písečná“: 1. Karireal a.s., Frýdecká 272, Třinec; 2. Autodružstvo FrýdekMístek, Beskydská 704, Frýdek-Místek
16/1.8
kupní smlouvu se společností Karireal a.s., Frýdecká 272, Třinec na dodávku
osobního automobilu – kupní smlouva byla oběma stranami podepsána, dodávka
osobního automobilu by měla být uskutečněna v prvním týdnu v listopadu
16/1.9
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-8012343/011 s ČEZ Distribuce a.s. – smlouva byla
podepsána, odeslána na ČEZ
16/1.10 poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na instalaci ekologického vytápění Bc.
Dagmar Chobolové, bytem Matěje Kopeckého 486/9, 708 00 Ostrava – Poruba –
peníze byly převedeny na účet žadatelky
16/1.11 Smlouvu o poskytnutí dotace na ekologické vytápění s Bc. Dagmar Chobolovou,
bytem Matěje Kopeckého 486/9, 708 00 Ostrava – Poruba – smlouva podepsána
oběma stranami
16/1.12 vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná dle předloženého návrhu
– schválení vyřazení majetku bylo škole sděleno
16/1.13 převedení částky 120 000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Písečná do fondu investic a čerpání investičního fondu na financování údržby a oprav
majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Písečná – schválení převedení částky do
investičního fondu a jeho čerpání bylo škole sděleno
16/1.14 rozpočtové opatření č. 3 – obec hospodaří v souladu s tímto rozpočtovým opatřením
K bodu 2. vzalo na vědomí:
16/2.1
návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o nočním klidu
16/2.2
návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 Požární řád obce Písečná – návrhy obou
obecně závazných vyhlášek byly odeslány na odbor dozoru a kontroly ministerstva
vnitra
16/2.3
informace o rozvážení obědů pro občany – rozvoz bude realizován od nového roku,
kdy bude dodáno nové vozidlo

Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 16 ze dne 19. 9. 2016.
Splašková kanalizace Písečná – schválení mandátní smlouvy na zpracování žádosti o
dotaci ve výzvě č. 42 OPŽP
K tomuto bodu programu starosta sdělil, že v předložených materiálech byly dvě cenové
nabídky, a to od firem HRAT a RPIC-ViP z Ostravy, která se taky zabývá dotačním
managementem. Rozdíl je v druhé části - manažerské řízení projektu – HRAT nabízí částku 345
tis. Kč bez DPH, RPIC-ViP částku 365 tis. Kč bez DPH, rozdíl je tedy zhruba 20 tis. Kč. Starosta
navrhuje uzavřít smlouvu o dílo se společností HRAT, s.r.o. Třinec.
Starosta rozebíral položky smlouvy a podrobně vysvětloval, jaká je situace a jak budeme
postupovat. Sdělil, že první částka uvedená ve smlouvě je za zpracování a podání žádosti a
druhá část se bude odvíjet od toho, zda budeme úspěšní, nebo ne. To by měla ošetřit další
smlouva, což je dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek by se uzavřel proto, že se vůči
poskytovateli dotace nemůžeme tvářit, že pokud nebudeme úspěšní, tak společnosti
nevyplatíme druhou část odměny. Je totiž žádoucí, aby se částka 316 625 Kč bez DPH dostala
do uznatelných nákladů a tudíž ta částka nemůže být podmiňována úspěšností při podání žádosti
o dotaci. Proto by se hned uzavřel dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém je uvedeno, že
„v případě že nebude řídícím orgánem vydáno kladné rozhodnutí o přiznání dotace, bude část
ceny díla ve výši 316 625 Kč bez DPH poskytnuta jako slevy z ceny díla“. Takže pokud
nebudeme úspěšní, zaplatíme pouze 36 tis Kč vč. DPH, pokud bychom byli úspěšní, zaplatíme
dalších 418 tis. Kč vč. DPH, ale měly by to být uznatelné výdaje v rámci žádosti o dotaci, čili
měly by být dotovány 63,7 %.
Dále probíhala diskuse ohledně částky za manažerské řízení.
Poté se přistoupilo k hlasování postupně ke třem projednávaným návrhům.
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo pořadí cenových nabídek pro zpracování žádosti o
dotaci na realizaci díla „Splašková kanalizace v obci Písečná“: 1. HRAT, s.r.o., Družstevní
294, 739 61 Třinec; 2. RPIC-ViP, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o dílo se společností HRAT, s.r.o.,
Družstevní 294, 739 61 Třinec, na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně vybraných
povinných příloh a manažerské řízení přípravy projektu v rámci výzvy Operačního

programu životní prostředí (OP ŽP), prioritní osa 1, projektu „Splašková kanalizace
v obci Písečná“
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností HRAT,
s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, na zpracování a podání žádosti o dotaci včetně
vybraných povinných příloh a manažerské řízení přípravy projektu v rámci výzvy
Operačního programu životní prostředí (OP ŽP), prioritní osa 1, projektu „Splašková
kanalizace v obci Písečná“
Dodatek ke smlouvě o dílo na provádění zimní údržby
Starosta předložil návrh Dodatku č. 3 na prodloužení Smlouvy o dílo na provádění zimní
údržby, kdy pan Ligocki provádí v obci zimní údržbu již řadu let, nežádá navýšení cen. Dále
sdělil konkrétní částky týkající se zimní údržby, které zůstávají na stejné úrovni jako v minulých
letech.
Přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Jan Ligocki,
Jablunkov 543, na provádění zimní údržby v zimní sezoně 2016/2017

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Marie Byrtusová

…………………………….

Žaneta Poloková

…………………………….

Anna Pavlusová

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

