Obec Písečné
Písečné 25, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
IDDS: tbfbpjh, IČO: 00842206

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 1/2020
Místo konání:
Písečné – obecní úřad, Písečné 25

Doba konání:
čtvrtek 12. 3. 2020 v 16:30 hod.

Přítomni:
Ing. Marek Černý (starosta), Mgr. Kateřina Kolářová Justová (místostarostka), Josef Flek,
Mgr. Ivo Solař, Pavlína Trávníčková – 5 členů zastupitelstva
Veřejnost: Jiří Trávníček (velitel JSDH), F

Š

Přítomnost stvrzena podpisem v prezenční listině, která tvoří přílohu tohoto zápisu ze zasedání
zastupitelstva.

1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Zapisovatelem zápisu zasedání zastupitelstva č. 1/2020 určena Mgr. Kateřina Kolářová Justová,
ověřovateli zápisu určeni pan Josef Flek a Mgr. Ivo Solař. Zastupitelstvo je přítomno
v počtu 5 členů a je usnášeníschopné.
Starosta obce navrhnul doplnit do programu bod č. 2, „Kontrola plnění usnesení“. Nikdo další
neměl k programu žádné připomínky nebo námitky. Starosta obce předložil ke schválení
program v následující podobě:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení
3. Program rozvoje obce Písečné na roky 2020–2025
4. Akce „Výměna vrat a nákup vybavení hasičské zbrojnice“
5. Zřizovací listina JSDH Písečné
6. Řád ohlašovny požáru v obci Písečné
7. OZV č. 1/2020, kterou se vydává požární řád obce
8. Akce „Modernizace dětského hřiště 'Na výletišti'“ - podání žádosti o dotaci v rámci
programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“
9. Informace ze vstupního jednání k akci „KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE,
DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE“ – koncept tras v intravilánu a extravilánu obce
10. Žádost o propachtování parc. č. 147/9 v k. ú. Písečné
11. Výpověď smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 629/3 v k. ú. Písečné ze strany LSO
12. Uzavření DPP mezi obcí a členem zastupitelstva M. Černým
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13. Uzavření DPP mezi obcí a členem zastupitelstva I. Solařem
14. Plán akcí na rok 2020
15. Diskuze, různé a závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva č. 1/2020.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

2 – Kontrola plnění usnesení
Starosta obce zrekapituloval usnesení, která k předchozímu zasedání zastupitelstva obce
dosud nebyla splněna. Vysvětlil stav těch, jejichž plnění nadále trvá.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění usnesení od předcházejícího
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

3 – Program rozvoje obce Písečné na roky 2020–2025
Starosta obce předložil vypracovaný „Program rozvoje obce Písečné na období let 2020-2025“
a vysvětlil význam tohoto strategického rozvojového dokumentu pro plánování rozvoje obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), schvaluje strategický rozvojový dokument „Program rozvoje obce
Písečné na období let 2020-2025“ ve verzi z 12. 3. 2020.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

4 – Akce „Výměna vrat a nákup vybavení hasičské zbrojnice“
Starosta obce shrnul přípravu podkladů pro akci „Výměna vrat a nákup vybavení hasičské
zbrojnice“, v rámci které dojde k výměně vrat, nákupu polic a regálů a pořízení motorové pily
vč. příslušenství. Velitel JSDH zhodnotil přínos této akce pro zvýšení úrovně požární ochrany
a bezpečnosti v obci s tím, že 4 členové JSDH budou proškoleni a oprávněni s pilou pracovat.
Celá akce by měla vyjít na cca 140.000,- Kč. Předpokládá se podání žádosti o dotaci v rámci
plánované výzvy MAS Zubří země o.p.s. pro Program rozvoje venkova (PRV), opatření „Hasičské
zbrojnice“, která by měla být vypsána v průběhu dubna a nabízí podporu ve výši až 80%
způsobilých výdajů – ze zdrojů obce by pak akce byla kryta částkou 28.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci akce „Výměna vrat a nákup
vybavení hasičské zbrojnice“, a ukládá starostovi podat žádost o dotaci v rámci plánované výzvy
MAS Zubří země o.p.s. pro Program rozvoje venkova (PRV), opatření „Hasičské zbrojnice“, jakmile
bude tato dotační výzva vypsána.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně.
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5 – Zřizovací listina JSDH Písečné
Pavlína Trávníčková zmiňuje povinnost obce vydat zřizovací listinu, jíž je zřízena jednotka sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH) Písečné, a předkládá zpracovanou zřizovací listinu ke
schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Písečné (JSDH Písečné), zařazené do kategorie JPO - V, evidenční číslo jednotky přidělené
HZS kraje 615260, s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

6 – Řád ohlašovny požáru v obci Písečné
Pavlína Trávníčková uvádí povinnost obce mít zřízenou minimálně 1 ohlašovnu požáru, která
se řídí řádem ohlašovny požáru, a předkládá ke schválení řád ohlašovny požáru. Ohlašovna
požáru bude umístěna v č. p. 56 Písečné, kde bude osazena tabulka „ohlašovna požáru“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává řád ohlašovny požáru – Písečné, kterým se bude řídit
ohlašovna požáru zřízená na adrese Písečné č. p. 56, s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

7 – OZV č. 1/2020, kterou se vydává požární řád obce
Starosta obce předložil ke schválení obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se
vydává požární řád obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se
vydává požární řád obce.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

8 – Akce „Modernizace dětského hřiště 'Na výletišti'“ - podání žádosti o dotaci
v rámci programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“
Místostarostka obce shrnuje dosavadní situaci týkající se místního hřiště v obci, když prvky na
hřišti nejsou certifikované pro veřejné užití a chybí zde místo pro aktivní i pasivní odpočinek
dětí i dospělých, místo pro setkávání občanů. Navrhuje využít dotaci programu „Obnova
venkova Vysočina 2020“ Kraje Vysočina na vybudování nového hřiště v obci. Rozpočet akce je
250.000,- Kč, z toho příspěvek z dotace činí 127.000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu
„Obnova venkova Vysočina 2020“ Kraje Vysočina, ID FV02759, na akci „Modernizace dětského
hřiště „Na výletišti“ a ukládá místostarostce provést podání žádosti a zajistit vlastní realizaci akce.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
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9 – Informace ze vstupního jednání k akci „KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ,
ŽDÁNICE, DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE“ – koncept tras v intravilánu a extravilánu
obce
Starosta obce shrnul vstupní jednání akce „KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE, DVOŘIŠTĚ
– KANALIZACE“ se zástupcem firmy AQUA PROCON s.r.o., které proběhlo 19. 2. 2020 v Bystřici
nad Pernštejnem. Zrekapituloval aktuální situaci a předkládá návrh tras kanalizačních sítí
v intravilánu a extravilánu obce, který byl firmou AQUA PROCON s.r.o. zpracován. Trasa výtlaku
vede převážně po obecních pozemcích, s vlastníky dotčených pozemků bylo jednáno
a předběžně souhlasí s vedením kanalizace přes jejich pozemky. Případné připomínky
k předloženým návrhům kanalizačních tras je třeba předložit do 20. 3. 2020.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ze vstupního jednání k akci
„KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE, DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE“.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

10 – Žádost o propachtování parc. č. 147/9 v k. ú. Písečné
Starosta obce předložil žádost p. E
P
o propachtování pozemku parc. č. 147/9
v k. ú Písečné. Podle doposud zjištěných informací předmětný pozemek aktuálně není vázaný
žádnou smlouvou. Navrhuje situaci prověřit, porovnat s dalšími obecními pozemky, které jsou
v současnosti propachtovány k zemědělské činnosti, a připravit podklady pro zveřejnění
záměru o propachtování předmětného pozemku za stanovených podmínek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o propachtování pozemku
parc. č. 147/9 v k. ú. Písečné a ukládá starostovi připravit podklady pro zveřejnění záměru
o propachtování předmětného pozemku.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

11 – Výpověď smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 629/3 v k. ú. Písečné ze strany
LSO
Starosta obce předložil Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku s tím, že se nepodařilo
předmětnou smlouvu dohledat a za současného stavu navrhuje vyžádat si kopii smlouvy a
zjistit její podstatné náležitosti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku
parc. č. 629/3 v k. ú. Písečné a ukládá místostarostce zjistit podstatné náležitosti smlouvy.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
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12 – Uzavření DPP mezi obcí a členem zastupitelstva M. Černým
Starosta obce předkládá ke schválení dohodu o provedení práce s jeho osobou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s M. Černým,
jejímž předmětem je modernizace datové infrastruktury obecního úřadu, implementace
virtualizačního prostředí, nasazení zálohování a konfigurace obecní Wi-Fi sítě pro veřejnost,
s odměnou v celkové výši 9240,- Kč, a pověřuje místostarostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 4

proti: 0

zdrželo se: 1

13 – Uzavření DPP mezi obcí a členem zastupitelstva I. Solařem
Starosta obce předkládá ke schválení dohodu o provedení práce s I. Solařem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s I. Solařem
jejímž předmětem je vedení projektu na zanalyzování stavu a zajištění provedení údržby dřevin
na obecních plochách, s odměnou v celkové výši 2240,- Kč, a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

14 – Plán akcí na rok 2020
Starosta shrnul organizační záležitosti k akci „Letní kino 2020“ zaštítěné Mikroregionem
Bystřicko, když je pro Písečné zarezervován termín 11.-12. 7. 2020. Další plánované společenské
a kulturní akce v tomto roce organizované obcí jsou tradiční rozsvěcování vánočního stromku
a předvánoční setkání seniorů.

15 – Diskuze, různé a závěr
Ivo Solař zmiňuje zásahy v prostoru výletiště, kde byla provedena údržba dřevin. V další fázi by
mělo dojít k ošetření lip u budovy KD a v zahradě MŠ.
Místostarostka shrnuje jednání s ředitelkou ZŠ/MŠ s tím, že od 16. 3. 2020 bude vzhledem ke
krizovým opatřením a nařízenému nouzovému stavu až do odvolání uzavřena mateřská škola.
Pan F
Š
vznáší dotaz na umístění plánované trafostanice a řešení situace
s umístěním kontejnerů u obchodu, s ohledem na zvýšené množství hmyzu v letních měsících.
Starosta předkládá k nahlédnutí zápisy o kontrole plynových zařízení kulturního domu
a obecního úřadu, zápisy bez připomínek.
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Seznam přijatých usnesení:
1/2020-1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva č. 1/2020.
1/2020-2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění usnesení od předcházejícího zasedání
zastupitelstva obce.
1/2020-3: Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), schvaluje strategický rozvojový dokument „Program rozvoje obce Písečné na
období let 2020-2025“ ve verzi z 12. 3. 2020.
1/2020-4: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo realizaci akce „Výměna vrat a nákup
vybavení hasičské zbrojnice“, a ukládá starostovi podat žádost o dotaci v rámci plánované výzvy
MAS Zubří země o.p.s. pro Program rozvoje venkova (PRV), opatření „Hasičské zbrojnice“, jakmile
bude tato dotační výzva vypsána.
1/2020-5: Zastupitelstvo obce vydává zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Písečné (JSDH Písečné), zařazené do kategorie JPO - V, evidenční číslo jednotky přidělené HZS
kraje 615260, s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou.
1/2020-6: Zastupitelstvo obce vydává řád ohlašovny požáru – Písečné, kterým se bude řídit
ohlašovna požáru zřízená na adrese Písečné č. p. 56, s účinností od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou.
1/2020-7: Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, kterou se vydává
požární řád obce.
1/2020-8: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu „Obnova
venkova Vysočina 2020“ Kraje Vysočina, ID FV02759, na akci „Modernizace dětského hřiště „Na
výletišti“ a ukládá místostarostce provést podání žádosti a zajistit vlastní realizaci akce.
1/2020-9: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ze vstupního jednání k akci „KARASÍN,
VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE, DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE“.
1/2020-10: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o propachtování pozemku parc. č. 147/9 v
k. ú. Písečné a ukládá starostovi připravit podklady pro zveřejnění záměru o propachtování
předmětného pozemku.
1/2020-11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 629/3
v k. ú. Písečné a ukládá místostarostce zjistit podstatné náležitosti smlouvy.
1/2020-12: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s M. Černým, jejímž
předmětem je modernizace datové infrastruktury obecního úřadu, implementace virtualizačního
prostředí, nasazení zálohování a konfigurace obecní Wi-Fi sítě pro veřejnost, s odměnou v celkové
výši 9240,- Kč, a pověřuje místostarostku jejím podpisem.
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1/2020-13: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s I. Solařem jejímž
předmětem je vedení projektu na zanalyzování stavu a zajištění provedení údržby dřevin na
obecních plochách, s odměnou v celkové výši 2240,- Kč, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zasedání ukončeno v 18:50 hod.

Zapisovatel:

..................................... Mgr. Kateřina Kolářová Justová

Ověřovatelé zápisu: ..................................... Josef Flek
..................................... Mgr. Ivo Solař
Starosta:

..................................... Ing. Marek Černý

V Písečném dne:

12. 3. 2020

Vyvěšeno:

...............................

Sejmuto:

...............................
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