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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 6/2020
Místo konání:
Písečné – obecní úřad, Písečné 25

Doba konání:
čtvrtek 31. 12. 2020 v 11:00 hod.

Přítomni:
Ing. Marek Černý (starosta), Mgr. Kateřina Kolářová Justová (místostarostka), Josef Flek,
Mgr. Ivo Solař, Pavlína Trávníčková – 5 členů zastupitelstva
Veřejnost: Přítomnost stvrzena podpisem v prezenční listině, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Zapisovatelem zápisu zasedání zastupitelstva č. 6/2020 určena Mgr. Kateřina Kolářová Justová,
ověřovateli zápisu určeni pan Josef Flek a paní Pavlína Trávníčková. Zastupitelstvo je přítomno
v počtu 5 členů a je usnášeníschopné.
Starosta navrhuje doplnit program o bod č. 4 – „Příloha č. 12 smlouvy o dílo č. 29/2010 s TS
města a.s. na zajištění nakládání s komunálním odpadem“. Nikdo další neměl k navrženému
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. Rozpočtové opatření č. 8/2020
4. Příloha č. 12 smlouvy o dílo č. 29/2010 s TS města a.s. na zajištění nakládání s
komunálním odpadem
5. Projednání zápisu ze zasedání dozorčí rady LSO ze dne 8. 12. 2020
6. Stanovení výše odměn členů zastupitelstva na rok 2021
7. Schválení rozpočtu ZŠ/MŠ Písečné na rok 2021
8. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
9. Diskuze, různé a závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva č. 6/2020.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0
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2 – Kontrola plnění usnesení
Starosta obce zrekapituloval usnesení, která k předchozímu zasedání zastupitelstva obce
dosud nebyla splněna. Vysvětlil stav těch, jejichž plnění nadále trvá.
Dosud probíhá: 3/2020-8, 4/2020-4b, 4/2020-5, 5/2020-6, 5/2020-7, 5/2020-17
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění usnesení od předcházejícího
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

3 – Rozpočtové opatření č. 8/2020
Dále předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2020, jehož obsahem je dorovnání položek
vůči schválenému rozpočtu ve stavu ke konci roku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

4 – Příloha č. 12 smlouvy o dílo č. 29/2010 s TS města a.s. na zajištění nakládání
s komunálním odpadem
Starosta obce předložil přílohu smlouvy s TS města a.s. Všechny podstatné náležitosti smlouvy
zůstávají od minulého roku beze změn. Případné navýšení nákladů může ovlivnit pouze částka
za uložení odpadu, která je pohyblivá dle reálně účtovaných nákladů za úložné na skládce dle
platného ceníku skládky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou přílohu č. 12 smlouvy o dílo č. 29/210
s TS města a.s. a ukládá starostovi smlouvu jménem obce uzavřít.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

5 – Projednání zápisu ze zasedání dozorčí rady LSO ze dne 8. 12. 2020
Starosta předkládá zápis ze zasedání dozorčí rady Lesního společenství obcí, s. r. o. (dle jen
LSO), prostřednictvím kterého pan Petr Juračka, jednatel společnosti, žádá o prominutí
nájemného za rok 2020 za lesní úsek „Holotín“.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec Písečné nemá v LSO podíl, a po zvážení všech okolností má
zastupitelstvo obce za to, že je žádost LSO bezpředmětná protože nerespektuje postupy
stanovené uzavřenou nájemní smlouvou.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce k zaslané žádosti Lesního společenství obcí, s. r. o. (dále jen
LSO) ze dne 8. 12. 2020 o odpuštění nájemného za lesní úsek „Holotín“ za rok 2020 sděluje, že
vzhledem k tomu že obec Písečné nemá podíl v LSO, je pro nás žádost v této podobě
bezpředmětná a jakékoliv úpravy nájemného by v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou měly
proběhnout v první řadě na zasedání Lesní komise.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

6 – Stanovení výše odměn členů zastupitelstva na rok 2021
Starosta obce připomíná nutnost stanovit výši odměn zastupitelů na nadcházející rok.
Zastupitelé se shodli na navýšení dosavadní výše odměny za vykonávání funce místostarosty,
předsedy výboru zastupitelstva a předsedy lesní komise.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
měsíční odměny v následujících výších:
• starosta: minimální výše stanovená zákonem
• místostarosta: 7.000,- Kč
• předseda výboru zastupitelstva: 1.400,- Kč
• předseda lesní komise: 1.400,- Kč
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2021 do konce roku 2021. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

7 – Schválení rozpočtu ZŠ/MŠ Písečné na rok 2021
Starosta obce předložil návrh rozpočtu „Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové
organizace“, na rok 2021.
Zastuptelé navrhují, aby byla proti zaslanému návrhu ponížena částka vyhrazená na spotřební
materiál o 20.000,- Kč. V součtu tak bude příspěvek zřizovatele ve stejné výši jako v minulém
roce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
I.
schvaluje rozpočet „Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové
organizace“, IČO: 75021404, na rok 2021, kde celková výše příspěvku zřizovatele činí
560.000,- Kč.
II.
rozhoduje, že v roce 2021 bude ZŠ/MŠ Písečné hospodařit dle rozpočtu schváleného
bodem I tohoto usnesení a žádné další omezující závazné ukazatele nebudou
stanoveny.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0
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8 – Schválení rozpočtu obce na rok 2021
Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce na rok 2021, který byl řádně zveřejněn na úřední
desce minimálně 15 dní před schválením.
Zastupitelé projednali projekty plánované na rok 2021, které jsou v návrhu rozpočtu
zohledněny. K předloženému návrhu neměl nikdo žádné připomínky.
Starosta obce navrhuje upravit v rozpočtu pouze § 6112 (Zastupitelstva obcí) v souladu
s usenesením z bodu č. 6 tohoto zasedání. Finanční prostředky budou přesunuty z § 6171, pol.
5137 (Činnost místní správy/Drobný hmotný dlouhodobý majetek) tak aby rozpočet zůstal
vyrovnaný.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Písečné na rok 2021.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

19 – Diskuse, různé a závěr
Starosta informoval o průběhu akce „Zpevnění účelové komunikace na parc. č. 591/1“.
Dále shrnul průběh schůzky ze dne 4. 12. 2020 k akci „ KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE,
DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE“.
Mgr. Ivo Solař shrnuje výsledky kontroly bytu č. p. 64. V průběhu kontroly nebyla patrná žádná
poškození ani vady na obecním majetku.

Seznam přijatých usnesení:
6/2020-1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva č. 6/2020.
6/2020-2: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav plnění usnesení od předcházejícího zasedání
zastupitelstva obce.
6/2020-3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
6/2020-4: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou přílohu č. 12 smlouvy o dílo č. 29/210 s TS
města a.s. a ukládá starostovi smlouvu jménem obce uzavřít.
6/2020-5: Zastupitelstvo obce k zaslané žádosti Lesního společenství obcí, s. r. o. (dále jen LSO) ze
dne 8. 12. 2020 o odpuštění nájemného za lesní úsek „Holotín“ za rok 2020 sděluje, že vzhledem
k tomu že obec Písečné nemá podíl v LSO, je pro nás žádost v této podobě bezpředmětná a
jakékoliv úpravy nájemného by v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou měly proběhnout
v první řadě na zasedání Lesní komise.
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6/2020-6: Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční
odměny v následujících výších:
• starosta: minimální výše stanovená zákonem
• místostarosta: 7.000,- Kč
• předseda výboru zastupitelstva: 1.400,- Kč
• předseda lesní komise: 1.400,- Kč
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2021 do konce roku 2021. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
6/2020-7: Zastupitelstvo obce
I.
schvaluje rozpočet „Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové
organizace“, IČO: 75021404, na rok 2021, kde celková výše příspěvku zřizovatele činí
560.000,- Kč.
II.
rozhoduje, že v roce 2021 bude ZŠ/MŠ Písečné hospodařit dle rozpočtu schváleného
bodem I tohoto usnesení a žádné další omezující závazné ukazatele nebudou
stanoveny.
6/2020-8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Písečné na rok 2021.

Zasedání ukončeno ve 12:30 hod.

Zapisovatel:

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

Ověřovatelé zápisu: ..................................... Josef Flek
..................................... Pavlína Trávníčková
Starosta:

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

V Písečném dne:

31. 12. 2020

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

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