Zápis č. 18
z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 14. 11 2016
Účast:
Přítomno 6 členů zastupitelstva obce, Mgr. Pavel Kantor se dostavil na jednání v 16.45
hodin
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
Splašková kanalizace Písečná - informace o přípravě žádosti o dotaci
Smlouva o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování kotlíkových
dotací
3. Obecně závazná vyhláška č. 4 o nočním klidu
4. Obecně závazná vyhláška č. 3 – Požární řád
5. Obecně závazná vyhláška č. 5 o místním poplatku za odpady
6. Zpracování projektové dokumentace – Sportovně relaxační park v Areálu Výletiště
7. Zpracování žádosti o dotaci – Rekonstrukce interiéru Hasičské zbrojnice
8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Různé
10. Diskuse
1.
2.

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. Byrtusová a p.
Poloková. 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.
Byrtusová a p. Poloková.

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:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo ověřovatele zápisu: Mgr. Cienciala a Ing. Sikora.
Plnění usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva ze dne 6. 10. 2016
K bodu 1. schválilo:
17/1.5
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. RPICViP, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – pořadí schváleno
17/1.6
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“ –
smlouvy byly oběma stranami podepsány, v současnosti se pracuje dle smluv
17/1.7
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 podepsán oběma stranami
17/1.8
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Jan Ligocki, Jablunkov 543, na provádění
zimní údržby v zimní sezoně 2016/2017 - dodatkem nedošlo ke zvýšení ceny za
zimní údržbu, v průběhu víkendu bylo provedeno 1. provádění zimní údržby
Výsledek hlasování:
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce schválilo plnění usnesení č. 17 ze dne 6. 10. 2016.

Splašková kanalizace Písečná I. etapa – informace o přípravě žádosti
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je nutno společně s firmou HRAT předložit žádost o
dotaci do operačního programu Životní prostředí. Žádost musí být zpracována a předložena do
poloviny ledna roku 2017. Nyní se řeší financování. Starosta prověřoval podmínky komerční
půjčky u České spořitelny, kdy výše úroku je 0,7 – 0,8 %. V současnosti se prověřuje možnost
půjčky od Státního fondu životního prostředí ve výši 0,45 %, doba splácení až 10 let a to až po
ukončení realizace projektu. Nevýhoda této půjčky je požadavek zajištění a to buď zástavou

nemovitosti, bankovní zárukou nebo zajištění třetí osobou nebo ručení cennými papíry. Obec
by mohla využít první dvě možnosti.
Dále starosta informoval o řešení provozního modulu celé kanalizace. Už v žádosti o dotaci
musí být uvedeno, jakým způsobem bude obec kanalizaci provozovat. Požadavek
poskytovatele dotace je mít na celou stavbu jednoho provozovatele, tzn., že to buď bude obec
nebo SmVaK. SmVaK nechtějí provozovat 22 domovních tlakových přípojek, tzn., že tyto
přípojky by byly vlastněny vlastníky nemovitostí a tím pádem by nebyli uznatelnými náklady.
Pokud by provozovatelem byla obec, spadaly by do její správy i domovní tlakové přípojky a
mohly by být uznatelnými náklady dotace v částce cca 4 mil. Kč. Tyto dvě možnosti bude ještě
starosta nadále prověřovat.
Další část tohoto bodu se týkala stanovení počtu připojených obyvatel. Kanalizací se pokrývá
území, kde v současné době trvale žije 630 obyvatel obce. V žádosti o dotaci je zapotřebí uvést,
kolik lidí se z tohoto počtu připojí na splaškovou kanalizaci, jedná se tzv. závazný indikátor,
který je nutno ve výhledu několika let splnit. Pokud se připojí alespoň 80% obyvatel
z uvedeného počtu, který je uveden v žádosti, nejsou s tím spojené žádné sankce. Pokud se
připojí méně než 80 %, jsou dotace kráceny. Starosta navrhuje uvést do žádosti, že bude
připojeno ke kanalizaci 600 trvale žijících obyvatel. Vznikne zde rezerva, abychom se vyhnuli
sankcím za nedodržení podmínek. Počet obyvatel uvedený v žádosti o dotaci má vliv na
výpočet nákladovosti v žádosti o dotaci, který pak má vliv na bodové hodnocení dotace.
Dále probíhala diskuse k průběhu žádosti a k provozování kanalizačního řádu.
Bez usnesení – informativní bod

Smlouva o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování kotlíkových
dotací
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je předložena smlouva o poskytnutí dotace
s Moravskoslezským krajem ve výši 30 000,- Kč. Jedná se o kotlíkové dotace.
Spolufinancování dalších kotlů bude probíhat až v roce 2017, přesný počet žadatelů není znám.
Dále starosta informoval o povinných revizích kotlů na tuhá paliva. Revizi je možno udělat i na
kotle domácí výroby. Kotle 1. a 2. třídy mohou být v provozu do r. 2022. Další informace byly
podány k revizi spalinových cest. Starosta sdělil, že na stránkách www.kominickycech.cz je
uveden seznam kominíků, kteří tuto revizi provádí. Nebyly vzneseny žádné připomínky a ni
dotazy, přistoupilo se k hlasování o schválení smlouvy.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Písečná ve výši 30 000,- Kč s Moravskoslezským krajem na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“.

Obecně závazná vyhláška č. 3 – Požární řád
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán ke kontrole
na odbor dozoru Ministerstva vnitra. Nebyly shledány žádné nedostatky, starosta navrhuje
schválit tuto vyhlášku.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 3/2016
Požární řád.

Obecně závazná vyhláška č. 4 o nočním klidu
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že tato směrnice již byla projednána na jednom
z minulých jednání zastupitelstva. Byla zaslána ke kontrole na odbor dozoru Ministerstva
vnitra, byla schválena bez připomínek. Starosta navrhuje schválit OZV č. 4/2016.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 4/2016
o nočním klidu.

Obecně závazná vyhláška č. 5 o místním poplatku za odpady
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že je potřeba každoročně schválit novou OZV o místním
poplatku za odpady. I tato vyhláška byla zaslána ke kontrole na odbor dozoru MV, nebyly
shledány žádné nedostatky. Starosta navrhuje schválení této vyhlášky. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování:
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Písečná č. 5/ 2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zpracování projektové dokumentace – Sportovně relaxační park v Areálu Výletiště
Starosta k tomuto bodu sdělil, že součástí materiálů je cenová nabídka Ing. arch. Mendreka. Je
také připojený celý návrh projektové dokumentace. Dále uvedl, že v současné chvíli jsou
vypsány různé dotace na dětské herní prvky, ze kterých by se výstavba tohoto areálu dala
financovat. Je to většinou spojeno s evropskými dotacemi. Starosta dodal, že pojede do města
Brenna v Polsku, která podobný projekt zaměřený na trávení volného času a sportovních aktivit
realizovala s Bystřicí. Pokud dojde k dohodě s městem Brenna, uvažuje starosta o
spolufinancování v rámci přeshraniční spolupráce.
Další možností by bylo žádost o dotaci v rámci fondu z ministerstva pro místní rozvoj, kde se
však nakonec bude žádat o dotaci na rekonstrukci vnitřních prostorů hasičské zbrojnice.
V současnosti je potřeba na městském úřadě vyřídit stavební povolení, a to na veřejné osvětlení,
parkovací plochy, chodníky a příjezdovou komunikaci. Herní prvky, fitness hřiště povolení
nepotřebují. Dále starosta uvedl změny projednané s projektantem, jedná se o zrušení původně
plánovaného valu a přenesení některých prvků do jiných míst, aby vznikl prostor pro umístění
prodejních míst. Dále starosta uvedl, že projekt řeší propojení plochy před výletištěm a také
plochu pod ním. Starosta navrhuje další spolupráci s p. Mendrekem, jelikož je u projektu od
začátku. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo návrh zpracování projektové dokumentace
sportovně-relaxačního parku v areálu Výletiště a pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy o dílo s Ing. Arch. Czeslawem Mendrekem.

Zpracování žádosti o dotaci – Rekonstrukce interiéru Hasičské zbrojnice
Starosta k tomuto bodu sdělil, že byl vyhlášen dotační titul v rámci ministerstva pro místní
rozvoj – podpora obnovy a rozvoje venkova. V rámci tohoto dotačního titulu je možné získat
dotaci až do výš 400 tis. Kč, maximálně však do výše 70 % celkových výdajů. Tento dotační
titul by se dal využít na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice a to hlavně jako
zázemí pro mladé hasiče. Později by se budova mohla využívat např. jako technické zázemí
obce, zázemí pro spolkovou činnost či knihovna. Dnes má Mgr. Kantor schůzku s projektantem
ohledně rekonstrukce. Nebude zpracována složitá dokumentace, ale pouze rozpočty stavebních
prací a materiálů. Zpracování žádosti o dotaci bude provádět firma HRAT. Pokud bude žádost
o dotaci úspěšná, cena za zpracování žádosti bude 30 000,- Kč. Dále probíhala diskuse
k rekonstrukci HZ. Starosta navrhuje schválit zpracování žádosti o dotaci. Nebyly vzneseny
žádné dotazy, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
7
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci
interiéru hasičské zbrojnice v dotačním programu MMR ČR „podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2017“.

V 18.00 hodin opustil z pracovních důvodů jednání Mgr. Pavel Kantor.

Úprava rozpočtu č. 4
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že tato úprava byla provedena v rámci schválených
kompetencí starosty obce. Bylo nutné navýšit na 250 000,- Kč položku týkající se odvádění a
čistění odpadních vod – zpracování projektové dokumentace kanalizace. V této částce je již
zahrnuto původní zrušené výběrové řízení, revizi projektové dokumentace a koordinaci
s projektem dešťové kanalizace a chodníku. Bez dotazů. Starosta navrhnul vzít tento bod na
vědomí.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4

Úprava rozpočtu č. 5
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že se jedná o úpravy v příjmových i výdajových
kapitolách. Došlo k celkovému navýšení příjmů o 25 090,- Kč a celkovému navýšení výdajů o
82 090,- Kč. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o schválení
rozpočtového opatření.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo rozpočtové opatření č. 5
Dále starosta informoval o projektu ZŠ Písečná. Ten je již v realizaci, ale poskytovatel dotace
jim zatím nezaslal žádné finanční prostředky. Projekt je prozatím financován z běžných
provozních prostředků. Ředitelka ZŠ Písečná požádala starostu o půjčku na profinancování
tohoto projektu 150 000,- Kč. Finance z evropských fondů budou ještě v letošním roce
poukázány na účet obce. Dále starosta uvedl, že jelikož se jedná o příspěvkovou organizací
zřízenou obcí Písečná, lze v rámci rozpočtování takové finanční příspěvky půjčit. Dle informací
p. Pavlusové je nutno do rozpočtového opatření přidat jak půjčku pro ZŠ, tak i příjem a výdej
průtokové dotace. Do schválené úpravy rozpočtu bude tato změna doplněna.

Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že tato záchranná stanice žádala o dotaci již v minulosti.
Vždy byla žádost vzata na vědomí, ale poskytnutí dotace se neschválilo. Navrhuje opět vzít

žádost pouze na vědomí. Nebyly vzneseny připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu
starosty.
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost o dotaci na provoz záchranné stanice
v Bartošovicích.
Žádost o úpravu silnice
K tomuto bodu jednání starosta sdělil, že žádost byla zaslána paní Szolonou, bytem Písečná
113. Dále dodal, že na základě žádosti p. Szoloné byl položen příčný odvodňovací žlab nad RD
čp. 113. Bylo také realizováno odvodnění příčného žlabu nad cestou. Probíhala diskuse.
Starosta navrhuje vzít tuto žádost na vědomí. P. Szoloné písemně odpoví a sdělí ji, jaká opatření
již byla k odvodnění provedena.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná vzalo na vědomí žádost o úpravu silice č. j. 418/2016.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že obec Písečná již v minulosti byla členem Regionální
rady. Obec z této regionální rady vystoupila, jelikož docházelo k omezování rozsahu aktivit. P.
Sventek se stal předsedou regionální rady. Začali vyvíjet činnost v mnohem větší intenzitě než
doposud. Obec by po vstupu do Regionální rady platila ročně částku 6,40- Kč x počet obyvatel.
Probíhala diskuse k činnostem regionální rady. Během diskuse vzešel názor, aby byl vstup
schválen až od 1. 1. 2017. Starosta navrhuje schválit vstup do Regionální rady rozvoje a
spolupráce. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování.
Výsledek hlasování
PRO:
PROTI:
ZDRŽELO SE:

6
0
0

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo vstup obce Písečná do Regionální rady rozvoje a
spolupráce se sídlem v Třince od 1. 1. 2017
Zásady pro rozvoz obědů
K tomuto bodu jednání starosta uvedl, že by chtěl přibrat nového zaměstnance na rozvoz obědů
na 2 hodiny denně. Původně oslovil p. Bednaříkovou, ta ale řidičský průkaz nemá a ani si jej
ze zdravotních důvodů nechce dodělávat. S pracovníkem VPP nelze počítat, není vždy vhodný
kandidát na tuto práci. Mgr. Kantor doporučil p. Fiedora, částečného invalidního důchodce
z Bukovce. Předpokládá se, že by denně rozvážel 20 – 25 obědů. Starosta navrhuje za rozvoz

jednoho obědu brát poplatek za 10,- Kč. Obědy by byly odebírány z mateřské školy
z Jablunkova, cena obědu 50,- Kč. Dále probíhala diskuse, ze které vyplynulo, že by se obědy
dovážely nejen pro důchodce, ale i pro komerční osoby, dovoz by pak za jeden oběd byl
zpoplatněn částkou 25,- Kč. Cena za dovoz více obědů do jedné domácnosti by se nesnižovala.
Starosta uvedl, že informace o rozvážce obědů byly zveřejněny i ve zpravodaji obci. Nebyly
vzneseny žádné připomínky. Starosta navrhuje schválit podmínky pro rozvoz obědů od
1. 1. 2017. Nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování o návrhu starosty.
Výsledek hlasování
PRO:
6
PROTI:
0
ZDRŽELO SE:
0
Zastupitelstvo obce Písečná schválilo podmínky pro rozvoz obědů v katastru obce Písečná
od 1. 1. 2017

Starosta obce:

Bc. David Ćmiel

…………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Bogdan Cienciala

…………………………….

Ing. Władyslaw Sikora

…………………………….

Petra Rathouská

……………………………

Zapisovatelka zápisu:

