
 

Obec Písečné 
Písečné č. 25, 59301  Bystřice nad Pernštejnem 

IČ: 00842206 
 

 

 

 

 

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č. 1/2018 ze dne 10.03. 2018 
 

Místo konání:  Obec Písečné – knihovna, Písečné 25 

 

Doba konání:   10.03. 2018, 18.00 hod 

 

Přítomni:  viz. prezenční listina, 5 členů zastupitelstva, p. Martin Dostál - starosta SDH 

 

Navrhnutý  program : 

1. Volba a schválení  ověřovatelů zápisu zastupitelstva  č. 1/2018 

2. Schválení programu jednání 

3. Dodatek k SOD – Enviro-Ekoanalitika s.r.o. 

4. Dotační program „Čistá voda“ 

5. Nástavba nemovitosti čp. 64 

6. Žádost o místní šetření p. Jiří Plieštik 

7. Žádost o místní šetření p. Josef Hladík 

8. Diskuse a různé 

 

1. Návrh a volba ověřovatelů, zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 1/2018 

Ověřovatelé:  Flek Josef, 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 rozpočtového opatření č.1 

- Schválení účetní uzávěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2017 

- Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby – Ing. Hanychová 

- Odměňování zastupitelů 

- Veřejné bruslení - finanční příspěvek pro SK Písečné 

- Zakončení hokejové sezony 2017/18 – finanční příspěvek  

K navrženému  programu ani dodatku nebylo ze strany zastupitelů připomínek ani doplnění. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

3.  Dodatek k SOD – Enviro-Ekoanalitika s.r.o. 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti Enviro-Ekoanalitika s.r.o., která provádí 

odběry a rozbory odpadních vod v obci Písečné týkající se dodatku k SOD a to v návaznosti 

na podávání dalších  požadovaných hlášení, vycházejících z příslušných vyhlášek. 

Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem k SOD a pověřilo starostu požádat společnost o   znění 

dodatku a cenovou nabídku.  

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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4.  Dotační program „Čistá voda“ 

V návaznosti na schválené povolení vypouštění odpadních vod v obci do roku 2022 a 

požadavky z něho vyplývající, seznámil starosta obce zastupitele s možností vypracování 

Studie odkanalizování naší obce včetně žádosti o dotaci firmou Enviro-Ekoanalitika s.r.o.. 

Zastupitelstvo obce pověřilo starostu o zjištění podrobností k uvedenému dotačnímu 

programu. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

5. Nástavba nemovitosti čp. 64 

Starosta obce informoval o postupu prací v interiéru nástavby bytu. Další  práce budou 

pokračovat na základě  společné prohlídky  zastupitelů na místě realizace a následného 

rozhodnutí zastupitelů. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

6. Žádost o místní šetření p. Jiří Plieštik 

E-mail sdělením požádal pan Jiří Plieštik zastupitelstvo obce o nápravu škod, vzniklých při 

odstraňování náletu v úvozu mezi pozemky p. Fleka a pozemkem p. Plieštika. Odstranění 

bylo povoleno a schváleno na základě požadavku stavebníka sl. A. Hanychové 

zastupitelstvem obce. Na základě výše uvedeného se dne 11.2.2018 sešli účastníci řízení ve 

složení p. Hanych, sl. A. Hanychová, p. Plieštik a zastupitel p. Dušan Kopecký, na kterém 

došlo k vzájemné dohodě všech stran. Tímto považuje zastupitelstvo žádost za vyřízenou. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

 7. Žádost o místní šetření p. Josef Hladík 

Pan Josef Hladík, bytem Rodkov 26 požádal zastupitelstvo obce o společné místní řešení ve 

věci vymezení pozemků p.č. 95/2 a 96, přináležejících majiteli p. Josefu Hladíkovi a p.č. 89,  

přináležející obci Písečné, aby nedocházelo ke sporům při případném odstraňování polomů 

nebo těžbě. Zastupitelstvo obce projednalo uvedenou žádost p. Hladíka a usneslo se provést 

oficiální zaměření pozemků geodety s tím, že náklady za zaměření budou hrazeny oběma 

stranami v poměru 50:50. Usnesení zastupitelstva písemně dělí p. Hladíkovi starosta obce. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

9. Schválení účetní uzávěrky Základní školy a Mateřské školy za rok 2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy, 

příspěvkové organizace za rok 2017, předloženou p. účetní obce 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

10. Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby – Ing. Hanychová 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost sl. Anny Hanychové k vyjádření se k  „Dokumentaci 

pro územní souhlas a ohlášení stavby“, projekt „Novostavba rodinného domu v Písečném“. 

Zastupitelstvo obce nemá k předložené dokumentaci žádných připomínek a s dokumentací, 

ohlášením stavby  a realizací stavby souhlasí. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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11. Odměňování zastupitelů 
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s problematikou schvalování výše odměn pro 

zastupitele obce, starostu a místostarostku, tj. daným zákonným minimem hrubé mzdy pro 

neuvolněné zastupitele (v návaznosti na velikosti obce). Zastupitelé uvedené projednali se 

závěrem, postupovat v souladu s uvedeným ustanovením.   

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

  

12. Veřejné bruslení - finanční příspěvek pro SK Písečné 

Zastupitelstvo obce schválilo žádost SK Písečné týkající se příspěvku na veřejné bruslení, 

které se bude dne 31.3.2018. Finanční příspěvek bude uhrazen na základě předloženého 

dokladu o zaplacení či zaslané faktury od ZS v Bystřici n.P..  

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

13. Zakončení hokejové sezony 2017/18 – finanční příspěvek  

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na věcné dary při příležitosti společného 

setkání občanů s hokejisty Písečného, kteří vzorně reprezentují obec a to na základě 

předložených dokladů. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

14. Diskuse a různé 

14.1. Starosta SDH p. M. Dostál apeloval na nezbytnost vydání podmínek pro používání 

vozidla Ford, zakoupeného obcí pro potřeby SDH. Starosta obce v této věci navrhuje společné 

jednání výboru SDH a zastupitelstva obce, na kterém budou stanovena závazná  pravidla.  

14.2. Starosta SDH p. M. Dostál informoval, že se doposud nepodařilo najít kupce na Avii a 

přívěsný vozík. 

14.2. Na dotaz zastupitele ve věci případné podpory výstavby domácích ČOV, v návaznosti 

na výsledky povolení vypuštění odpadních do povrchových vod do roku 2022, se 

zastupitelstvo shodlo posečkat na informace vyplývající z bodu 4 tohoto zápisu a na základě 

uvedeného přijmout příslušné závěry. 

14.3. Zastupitelstvo obce se předběžně dohodlo, že žádost POVV 2018 bude podána na 

dokončení nástavby nemovitosti čp. 64, konkrétně zateplení, fasádu a okolní venkovní 

úpravy. 

 

 

 Zasedání zastupitelstva ukončeno 20.10 hod.  
 
Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Flek Josef 

     ___________________________Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

 

V Písečném dne 10.03. 2018  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č.1/2018 ze dne 10.03. 2018 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

1. Dodatek k SOD – Enviro-Ekoanalitika s.r.o. 

2. Žádost o informace ke studii a dotačnímu programu „Čistá voda“ 
3. Informaci k nástavbě č.p. 4 
4. Závěry šetření vycházející z požadavku p. J. Plieštika 

5. Závěr zastupitelstva k požadavku p. J. Hladíka 

6. Rozpočtového opatření č.1/2018 

7. Účetní uzávěrku Základní školy a Mateřské školy za rok 2017 

8. Dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby – Ing. Hanychová 

8. Ustanovení ve věci odměňování zastupitelstva 

9. Finanční příspěvek SK Písečné 

10. Finanční příspěvek na zakončení hokejové sezony 2017/2018 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Informaci starosty SDH ve věci používání vozidla FORD a prodeje Avia a přív. vozíku 

2. Informaci týkající se domácích ČOV 

3.Návrh záměru žádosti POVV pro rok 2018  

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Požádat společnost Enviro-Ekoanalitika s.r.o., o podmínky a finanční nabídku dodatku 

k SOD 

2. Požádat společnost Enviro-Ekoanalitika s.r.o., o informaci ke studii a dotačnímu 

programu Čistá voda“ 

3. Písemně informovat p. Josefa Hladíka se závěry zastupitelstva – viz. bod 7 zápisu 

 

Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Flek Josef 

     __________________________  Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc 

 

V Písečném dne 10.03.2018  
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