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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č. 2/2018 ze dne 12.05. 2018 
 

Místo konání:  Obec Písečné – knihovna, Písečné 25 

 

Doba konání:   12.05. 2018, 18.00 hod 

 

Přítomni:  viz. prezenční listina, 5 členů zastupitelstva,  

 

Navrhnutý  program : 

1. Volba a schválení  ověřovatelů zápisu zastupitelstva  č. 2/2018 

2. Schválení programu jednání 
3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 

4. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce za rok 2017 

5. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

6. Projednání  Smlouvy s Mikroregionem (pověřenec obce, ZŠ a MŠ) 

7. Zrušení usnesení z 28.12. 2017 

8. Střednědobý výhled obce na období 2018 - 2021  

9. Různé, diskuse  

 

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

 

Ověřovatelé:  Kopecký Dušan, Kotouček František,  

Zapisovatel:   Kobzová Marie 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 

 

2. Schválení programu jednání 

 

Starosta obce přednesl návrh programu. K navrženému  programu nebylo ze strany zastupitelů 

připomínek ani doplnění. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

3. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2017, který byl 

zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

4. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce za rok 2017 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce za rok 2017, která byla 

zveřejněna na úřední desce  obecního úřadu.  

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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5. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

 

Zastupitelstvo obce revokovalo zprávu přezkoumání hospodaření smlouvy za rok 2017, z 

důvodu chybně uvedené osoby přebírající uvedený dokument (p. účetní) a  schválilo s 

výhradou opravenou verzi.  

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 
6. Projednání  Smlouvy s Mikroregionem „Bystřicko“ (pověřenec obce, ZŠ a MŠ) 

 

Zastupitelstvo obce projednalo Mikroregionem zaslaný návrh Smlouvy o  zřízení pověřence 

pro ochranu osobních údajů mezi Mikroregionem „Bystřicko“ . Pověřencem pro obec Písečné 

a Základní školu a mateřskou školu, příspěvkovou organizaci se stává pan Ing. Petr Šnek. 

Zastupitelstvo obce Písečné nevzneslo k uvedenému návrhu žádných připomínek a pověřilo 

starostu obce podepsáním této smlouvy.  

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 
7. Zrušení usnesení z 28.12. 2017 

 

Zastupitelstvo obce revokovalo bod č. 9 Usnesení č. 6/2017  Střednědobý výhled obce na období let 

2018 – 2021 z důvodů neuvedení potřebných údajů. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
  

8. Střednědobý výhled obce na období 2018 - 2021  

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo doplněný Rozpočtový výhled obce na období let 2018 – 

2021. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

9. Různé, diskuse  

9.1. Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.  a rozhodlo podpořit 

Linku bezpečí pro rok 2018 o příspěvek ve výši 2000,- Kč. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

9.2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Petra Peňáze, bytem Písečné 27, týkající 

povolení stavby (rekonstrukce) kolny na pozemku p.č. 12/2 k.ú. Písečné. K uvedené žádosti 

nebylo ze strany zastupitelů vzneseno žádných připomínek. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

9.3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Marie Kobzové, bytem Písečné 58, týkající se 

povolení stavby dvou přístřešků pro stání OA na p.č. 120/4 k.ú. Písečné 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

9.4. Zastupitelstvo akce projednalo návrh p. Mgr. Ino Solaře, bytem Písečné 5, týkající se 

úprav ve dvoře přiléhajícího k nemovitosti č.p. 5, který je ve vlastnictví obce Písečné. 

Zastupitelstvo k uvedenému návrhu přijalo následující závěr: 
- Zastupitelstvo obce nemá připomínek k realizaci akce s podmínkou, že tato bude plně financována 

žadatelem, tj. panem Mgr. Ivo Solařem, bez jakékoliv finanční účasti obce. 

- Důvodem rozhodnutí zastupitelstva jsou zejména následující skutečnosti: 

- uvedená část p.č. není součástí nájemní smlouvy, 

- vedle čp. 5 se nachází parkoviště, kde je možné parkovat osobní automobily, 
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- není vyřešen vjezd do objektu dvora č.p. 5 (smlouva,  věcné břemeno …) s vlastníkem 

pozemku. 

- žadatel má za účelem parkování os. automobilu  pronajatou garáž dostatečné velikosti. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

9.5. Starosta informoval zastupitelstvo o podpisu Dodatku smlouvy mezi obcí Písečné  a Enviro 

Ekoanalytika, s.r.o., týkající se hlášení stavu odpadních vod v obci Písečné (schválen na zasedání 

zastupitelstva č. 1/2018).  

9.6. Starosta obce informoval o termínu promítání filmů letního kina, které proběhne ve dnech 10. – 

12.8. 2018 na výletišti. 

9.7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek na sportovní akci turnaj v nohejbalu 

a sportovní dětský den, na každou akci ve výši 2.500,- Kč. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

9.8. Starosta obce poděkoval brigádníkům podílejících se na zpevnění hráze u obecního rybníka 

 

 

 Zasedání zastupitelstva ukončeno 19.20 hod.  
 
Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Kopecký Dušan 

     ___________________________Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

 

V Písečném dne 12.05. 2018  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č.2/2018 ze dne 12.05. 2018 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

1. Závěrečný účat obce Písečné za rok 2017 

2. Účetní uzávěrku obce Písečné za rok 2017 

3. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

4. Smlouvu o zřízení pověřence pro obec Písečné, ZŠ a MŠ Písečné 

5. Zrušení bodu č. 9 usnesení obce  6/2017 z 28.12. 2017 

6. Střednědobý výhled obce na období 2018 - 2021  

7. Žádost p. Petra Peňáze o povolení stavby kolny na pozemku p.č. 12/2 k.ú. Písečné 

8. Žádost p. Marie Kobzové o povolení k stavby dvou stání pro OA na  pozemku p.č. 120/4 

k.ú. Písečné 

9. Stanovisko zastupitelstva k návrhu p. Mgr. Ivo Solaře 

10. Finanční příspěvek na turnaj v nohejbalu a sportovní dětský den, na každou akci ve výši 

2.500,- Kč 

 

 

Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Kopecký Dušan 

     __________________________  Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc 

 

V Písečném dne 12.05.2018  
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