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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 
č. 3/2017 ze dne 7.7. 2017 

 
Místo konání:  Obec Písečné – knihovna, Písečné 25 
 
Doba konání:  pátek  7.7. 2017, 16.00 hod 
 
Přítomni:  viz. prezenční listina, 5 členů zastupitelstva, Martin Dostál-starosta SDH, Jiří 
Trávníček-velitel SDH, Petr Peňáz- člen výboru SDH 
 

 

Navrhnutý  program : 

 

1. Volba a schválení  ověřovatelů zápisu zastupitelstva  č. 3/2017 

2. Schválení programu jednání 

3. Otevírání obálek a výběrové řízení na dodavatele DA pro JSDH 

4. Projednání a schválení úprav Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Písečné, p.o. 

5. Diskuse a různé 

 

1. Návrh a volba ověřovatelů zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 3/2017 
 
Ověřovatelé:  Kopecký Dušan, Kotouček František,  
Zapisovatel:   Kobzová Marie 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 
 
2. Schválení programu jednání 
Starosta obce přednesl návrh programu schůze a navrhl doplnit program o následující body:  

- Projednání a schválení střednědobého plánu rozvoje obce, 
- Projednání a schválení znění „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“, 
- Projednání a schválení rozpočtové změny Mikroregionu Bystřicko, 
- Projednání a schválení znění „Smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č.p.5“ a „Smlouvy 

o nájmu garáže v nemovitosti č.p. 5“, 
- Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.3/2017 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

 
 
K navrženému  programu ani dodatku nebylo ze strany zastupitelů připomínek ani doplnění. 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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3. Otevírání obálek a výběrové řízení na dodavatele DA pro JSDH 

 

              V souvislosti se schválenou dotací na nákup DA pro jednotku SDH Písečné byli osloveny a 

následně zaslány třem potencionálním dodavatelům  všechny, pro druh veřejné zakázky – 

veřejná zakázka malého rozsahu,  potřebné dokumenty, tj. Krycí list nabídky, Zadávací 

dokumentace,  Krycí list nabídky, Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním 

přívěsem nákladním, Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů, Kupní 

smlouva, Čestné prohlášení dodavatele k technickým podmínkám. Všechny oslovené firmy 

splnily potřebné požadavky, vyplývající z veřejné zakázky a v termínu doručily požadované 

dokumenty. Rozhodujícím kritériem výběru dodavatele DA pro JSDH byla nejnižší cena. 

 

 Výsledek výběrového řízení: 
        

Firma Nabídková cena 

Kč 

Pořadí  

zastupitelstvo 

Pořadí 

SDH 

Celkové pořadí 

Auto Trutnov s.r.o.  900.377,- 1 1 1 

Moto Trade VM s.r.o. 933.055,- 2 2 2 

Frolík a Rataj spol. s r.o. 959.046,- 3 3 3 

 

Na základě hlasovacích lístků členů zastupitelstva i členů SDH (poradní orgán), byla za 

dodavatele DA pro JSDH Písečné jednomyslně vybrána firma Auto Trutnov s.r.o. 

 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
4. Projednání a schválení úprav Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Písečné, příspěvkové 

organizace 

 

Česká školní inspekce v rámci kontrolních dnů v ZŠ a MŠ Písečné, příspěvkové organizace 

zjistila nesoulad mezi Zřizovací listinou obce Písečném s názvem Základní a Mateřská 

škola Písečné, vydanou dne 13.září 2002 a novelizovanou dne 13. listopadu 2005  a 

Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu změny v údajích o 

právnické osobě s názvem Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková 

organizace. Zastupitelstvo obce uvedený nesoulad v názvu projednalo a dodatkem ke 

Zřizovací listině obce sjednotilo název s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, tj. Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace. 

 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
5. Projednání a schválení  střednědobého plánu rozvoje obce 
 
Střednědobý plán rozvoje obce navazuje na plán rozvoje schválený  v roce 2016 a je součástí 
zápisu. Prioritou zůstává výkup pozemků za účelem vytvoření stavebních parcel a výstavby 
rodinných domků, výstavba inženýrských sítí. 
 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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6. Projednání a schválení znění „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě“ 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění smlouvy „Smlouva o budoucí kupní 

smlouvě“ mezi prodávajícím – Martina Hloušková a kupujícím – Obec Písečné.  

  
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
  

7. Projednání a schválení rozpočtové změny Mikroregionu Bystřicko, 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo mimořádný členský příspěvek obce Mikroregionu 

Bystřicko ve výši 3.200,- Kč za akce Bystřicko čte dětem a Putovní letní kino 2017.  

 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 

8. Projednání a schválení znění „Smlouvy o nájmu bytu v nemovitosti č.p.5“ a „Smlouvy o 
nájmu garáže v nemovitosti č.p. 5“ 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění smluv „Smlouva o nájmu bytu“ a „Smlouva 

o nájmu garáže“. V obou případech se jedná o nájemní smlouvy vztahující se k bytu a garáži 

ve vlastnictví obce Písečné, nacházející se v nemovitosti č. p. 5. Po zapracování připomínek 

ze strany zastupitelů bude smlouva předložena k podpisu nájemcům.  

 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
9.Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky č.3/2017 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je součástí zápisu a bude zveřejněna na úřední 
desce obce.  
 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
10. Diskuse a různé 

 

Starosta obce: 

10.1. Podal informaci o podání žádosti o dotaci z PPOV. Předpokládaná výše dotace 120 tis. 

Kč. 

10.2. Seznámil zastupitele s dopisem M. Čechové týkající se rekreačních poplatků – viz. 

vyhláška č. 2/1017. 

10.3. Informoval o průběhu prací na nástavbě nemovitosti č.p. 64. – dokončují se vnitřní 

omítky, následovat bude instalace podlahového topení a betonování podlah, proběhlo 

zaměření vnitřního schodiště. 
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10.4. Informoval o nákupu sklepních oken a objednávce požeráku pro hasičskou nádrž 

Karasák. Požádal starostu SDH o součinnost hasičů při instalaci požeráku a opravě 

betonových panelů. 

10.5. Informoval o připravované rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Písečné. 

10.6. Informoval o připravované opravě vodovodního a kanalizačního řádu v bytové jednotce 

nacházející se v nemovitosti č.p. 5 

10.7. Poděkoval členům SDH a občanům za pomoc při úklidu obce. 

 

 

 

 
 Zasedání zastupitelstva ukončeno 17.35 hod.  
 
Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Kopecký Dušan 

     ___________________________ Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

 

V Písečném dne 7.7. 2017  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č.3/2017 ze dne 7.7. 2017 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

1. Fy Auto Trutnov s.r.o. jako dodavatele Dopravního automobilu s přívěsem nákladním 

pro JSDH Písečné. 

2. Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové 

organizace. 

3. Střednědobý plán rozvoje obce Písečné. 

4. Znění smlouvy „Smlouva o budoucí kupní smlouvě“ týkající se nákupu pozemků mezi 
Martinou Hlouškovou (prodávající) a Obcí Písečné (kupující).  

5. Mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko ve výši 3.200,- Kč. 

6. Znění smluv „Smlouva o nájmu bytu v nemovitosti č.p.5“ a „Smlouva o nájmu garáže 
v nemovitosti č.p. 5“ 

7. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace starosty viz. bod diskuse a různé 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi obce seznámit firmy přihlášené do výběrového řízení  s výsledky 

výběrového řízení. 

2. Starostovi obce v termínu do 15.7. 2017 podepsat s vybraným dodavatelem DA Kupní 

smlouvu na dodávku DA s přívěsem nákladním. 

3. Starostovi obce zpracovat Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské 

školy Písečné, příspěvkové organizace 

4. Starostovi obce podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zaslat ji k podpisu M. 
Hlouškové 

5. Místostarostce obce zapracovat připomínky zastupitelů k nájemním smlouvám – viz. 

bod 8  

 

Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Kopecký Dušan 

     __________________________  Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc 

 

V Písečném dne 7.7.2017  
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