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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 
č. 6/2017 ze dne 28.12 .2017 

 
Místo konání:  Obec Písečné – knihovna, Písečné 25 
 
Doba konání:  čtvrtek  28.12. 2017, 17.00 hod 
 
Přítomni:  viz prezenční listina, 5 členů zastupitelstva,  
 

 

Navrhnutý  program : 

 
                  1. Schválení  ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 6/2017 

                  2. Schválení programu jednání 

      3. Schválení rozpočtu obce Písečné  pro rok 2018 

      4. Smlouva o dílo č.29/2010, příloha č.9  na zajištění nakládání s komunálním 

odpadem pro rok 2018 mezi TS města, a.s. Bystřice n. P. a Obcí Písečné 

      5. Obecně závazná vyhláška o místním  poplatku  za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro rok 2018. 

      6. Obecně závazná vyhláška o poplatcích ze psů pro rok 2018 

      7. Projednání dlouhodobého plánu rozvoje obce na období 2018 - 2021 

      8. Odměny členů zastupitelstva pro rok 2018 

      9. Návrh na přísedícího u Okresního soudu na volební období 2018 – 2022 

    10. Různé, diskuse  

 
 
 

1. Návrh a volba ověřovatelů zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 6/2017 
 
Ověřovatelé:  Flek Josef, Kopecký Dušan,  
Zapisovatel:   Kobzová Marie 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 
 
2. Schválení programu jednání 
Starosta obce přednesl návrh programu schůze. K programu nebylo vzneseno žádných 
připomínek či doplnění. 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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3.  Rozpočet obce Písečné  pro rok 2018 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo rozpočet obce Písečné pro rok 2018. 

Rozpočet je součástí zápisu č.6/2017 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
4. Smlouva o dílo č.29/2010, příloha 9 na zajištění nakládání s komunálním odpadem 

pro rok 2018 mezi TS města, a.s. Bystřice n. P. a Obcí Písečné 

 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přílohu č. 9 Smlouvy o dílo č. 29/2010 na zajištění 

nakládání s komunálním odpadem pro rok 2018. Poplatky za svoz a ukládání odpadu se 

v porovnání s rokem 2017 nezměnily a zůstávají ve výši  615,- Kč.- bez DPH na osobu/rok. 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
5. Obecně závazná vyhláška Obce Písečné o místním  poplatku  za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů pro rok 2018. 

 

V návaznosti na schválenou Přílohu č. 9 Smlouvy o dílo č. 29/2010 zastupitelstvo projednalo 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018. Poplatky pro 

občany i firmy zůstávají na úrovni roku 2017, tj. 550,.Kč osoba trvale bydlící v obci, 550,- Kč 

fy registrovaná v obci. Zastupitelstvo žádá občany, aby poplatky za svoz odpadu uhradili 

účetní obce  v co nejkratším možném termínu, nejpozději do konce února 2018. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
6. Obecně závazná vyhláška Obce Písečné o poplatcích ze psů pro rok 2018 

 

Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku o poplatcích ze psů pro rok 2018. 

Neshledalo důvody zvyšování poplatků, které tak zůstávají ve stejné výši jako 

v předcházejícím období, tj. 100,- Kč/pes, 200,- Kč z každého dalšího psa. Zastupitelstvo žádá 

občany, aby poplatky za psy uhradili současně s poplatky za komunální odpad. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
7. Zpráva kontrolního a finančního výboru za rok 2017 

 

Zastupitelstvo obce projednalo zprávy předložené kontrolním a finančním výborem a 

následně je schválilo. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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9. Rozpočtový výhled obce na období let 2018 – 2021 

 
Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání rozpočtový výhled obce na období let 
2018- 2021. K předloženému výhledu nebylo žádných připomínek, byl schválen  a  je součástí 
zápisu ze zasedání. 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 

8. Odměny členů zastupitelstva na rok 2018 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši měsíčních odměn na rok 2018.  Odměny pro 

členy zastupitelstva zůstávají na úrovni roku 2017. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
9. Návrh na přísedícího u Okresního soudu na volební období 2018 – 2022 

 

Na základě požadavku Okresního soudu Žďár nad Sázavou na návrh přísedícího na volební 

období 2018 – 2022, zastupitelstvo obce navrhlo jako přísedícího pana Ing. Pavla Čecha, 

který uvedené vykonával i v minulém volebním období. Návrh byl bez připomínek schválen. 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
10. Diskuse, různé 
 
10.1. Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se žádostí zaslanou novým majitelem 

motokrosového areálu společností HT Group, a.s., týkající se odprodeje níže uvedených 

parcel, které jsou ve vlastnictví obce Písečné. Jedná se uvedená parcelní čísla: p.č. 401/15 

(výměra 274 m2), p.č. 401/3 (výměra 92 m2), p.č. 404/8 (výměra 796 m2). Členové 

zastupitelstva, vzhledem k poloze uvedených p.č. a jejich možné využitelnosti, nevznesli 

žádných námitek k jejich odprodeji a to  včetně souhlasu vynětí p.č. 401/15  ze ZPF.  

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu o zadání vypracování znaleckého posudku uvedených 

p.č.. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva za práci v roce 2017 a popřál do 
nadcházejícího roku 2018 hodně zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů.  
 
 Zasedání zastupitelstva ukončeno 18.15 hod.  
Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Flek Josef 

     ___________________________ Kopecký Dušan 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

V Písečném dne 28.12.2017  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 
č.6/2017 ze dne 28.12.2017 

 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
  

1. Rozpočet Obce Písečné pro rok 2018. 

2. Smlouva o dílo č.29/2010, příloha 9 na zajištění nakládání s komunálním odpadem pro 

rok 2018 mezi TS města, a.s. Bystřice n. P. a Obcí Písečné. 

3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Písečné o místním  poplatku  za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů pro rok 2018. 

4. Obecně závaznou vyhlášku Obce Písečné o poplatcích ze psů pro rok 2018. 

5. Zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 2017. 

6. Rozpočtový výhled obce na období let 2018 – 2021. 

7. Odměny členům zastupitelstva na rok 2018. 

8. Ing. Pavla Čecha jako přísedícího u Okresního soudu na volební období 2018 – 2022. 

9. Prodej pozemků p.č. 401/15, 401/3, 404/8 společnosti HT Group, a.s. včetně 

následného vynětí p.č. 401/15 ze ZPF. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1. Starostovi obce zadat zpracování znaleckého posudku na pozemky p.č. 401/15, 401/3, 

404/8, k.ú. Písečné.  

 

 
Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Flek Josef 

     ___________________________ Kopecký Dušan 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

 

 

V Písečném dne 28.12.2017  
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