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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné č. 4/2022
Místo konání:
Písečné – obecní úřad, Písečné 25

Termín konání:
22. 6. 2022 v 17:00 hod.

Přítomni:
Ing. Marek Černý (starosta), Mgr. Kateřina Kolářová Justová (místostarostka), Josef Flek, Pavlína
Trávníčková, Mgr. Ivo Solař – 5 členů zastupitelstva
Veřejnost: J S

,E

S

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

1 – Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 4/2022 určena Mgr. Kateřina Kolářová
Justová, ověřovateli zápisu určeni pan Josef Flek a paní Pavlína Trávníčková.
Starosta předkládá ke schválení program v následující podobě:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022
4. Garážové stání na pozemku parc. č. 120/3 v k. ú. Písečné
5. Účetní závěrka obce Písečné za rok 2021
6. Závěrečný účet obce Písečné za rok 2021
7. Žádost ZŠ/MŠ Písečné o výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ
8. Žádost ZŠ/MŠ Písečné o výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ
9. Návrh na odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Písečné – červen 2022
10. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozšíření hřbitova Vítochov“
11. Cenová nabídka na zpracování PD k akci „Bytová půdní vestavba nad ZŠ“
12. Aktuální informace k akci „Písečné – zasíťování území ‚Nad bytovkou‘“
13. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny v souvislosti s ukončením akce „Písečné –
zasíťování území ‚Nad bytovkou‘“ pro starostu a místostarostku
14. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
15. Diskuze, různé a závěr
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva č. 4/2022.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

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: 4/2020-5, 2/2022-11, 3/2022-6

3 – Rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022
Starosta informuje o rozpočtových opatřeních č. 5/2022 a č. 6/2022. Dává na vědomí
rozpočtové opatření č. 5/2022. Rozpočtové opatření č. 6/2022 se týká příjmů za prodej 2
obecních pozemků a zároveň bude uhrazena splátka úvěru a odvedeno DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

4 – Garážové stání na pozemku parc. č. 120/3 v k. ú. Písečné
Starosta přivítal manžele S
, kteří předkládají rozpracovanou projektovou dokumentaci
na novostavbu garáže na parc. č. 120/3 v katastrálním území Písečné.
Shrnuje dosavadní stav, kdy obec v minulém roce obec souhlasila se stavbou garážového stání
v parametrech a dle dokumentace ověřené stavebním úřadem. S ohledem na skutečnost, že
současná stavba neodpovídá parametrům této dokumentace, bylo ze strany stavebního úřadu
zahájeno řízení o odstranění stavby, kterou se nyní stavebník snaží dodatečně povolit.
Zastupitelé se shodují, že aktuální stavba nevyhovuje charakteru obce, střecha přesahuje do
hraničního pozemku, plná přední strana také nepůsobí uceleným dojmem s okolím. Nyní bude
vyčkáno na vyjádření ostatních dotčených orgánů a případně návrhy projektanta, ohledně
možných úprav stavby tak, aby bylo dosaženo kompromisního návrhu.

5 – Účetní závěrka obce Písečné za rok 2021
Starosta předkládá účetní závěrku obce Písečné za rok 2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad účetní závěrku obce za
rok 2021.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0
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6 – Závěrečný účet obce Písečné za rok 2021
Starosta předkládá závěrečný účet obce Písečné za rok 2021. Zmiňuje Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Písečné za rok 2021, byl zjištěn nedostatek: Rozpočtové
opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením
rozpočtového nezajištěného výdaje. Nedostatek bude napraven.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za
rok 2021, jehož součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

7 – Žádost ZŠ/MŠ Písečné o výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ
Starosta předkládá žádost ředitele Základní a Mateřské školy Písečné o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele „Základní školy a Mateřské školy
Písečné, příspěvkové organizace“, IČO: 75021404, ze dne 24. 5. 2022, jejímž předmětem je udělení
výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, a tuto výjimku podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
na školní rok 2022/2023 povoluje. Obec Písečné se po dobu trvání výjimky zavazuje k povinnosti
uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

8 – Žádost ZŠ/MŠ Písečné o výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ
Starosta předkládá žádost ředitele Základní a Mateřské školy Písečné o udělení výjimky
z nejvyššího počtu dětí ve třídě MŠ.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele „Základní školy a Mateřské školy
Písečné, příspěvkové organizace“, IČO: 75021404, ze dne 24. 5. 2022, jejímž předmětem je udělení
výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu mateřské školy a navýšení současného zákonného limitu
24 dětí o 4 děti, a tuto výjimku § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2022/2023 povoluje.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5 proti: 0

zdrželo se: 0
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9 – Návrh na odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ Písečné – červen 2022
Starosta předkládá návrh ředitele ZŠ a MŠ na odměny za rok 2022, ředitel žádá přiznání odměny
ve výši 30 .000,-Kč. S ohledem na skutečnost, že některé v žádosti uvedené činnosti dle názoru
členů zastupitelstva spadají do pracovních povinností ředitele a s ohledem na skutečnost, že
z roku 2022 dosud uplynulo pouze první pololetí, je navržena odměna ve výši 1/3 žádané
odměny, tedy 10. 000,- Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přiznání mimořádné odměny ve výši 10.000,- Kč
pro Mgr. Janu Vojtovou, ředitele Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové organizace,
IČO: 75021404, za mimořádnou práci v průběhu roku 2022.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 3

proti: 2

zdrželo se: 0

10 – Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „Rozšíření hřbitova
Vítochov“
Starosta shrnuje dosavadní jednání týkající se rozšíření hřbitova Vítochov, neboť současná
kapacita je nevyhovující. V tomto směru předkládá tzv. Memorandum o vzájemné spolupráci
na projektu na projektu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje „Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu
‚Rozšíření hřbitova Vítochov‘“ mezi obcemi Písečné, Ždánice a městem Bystřice nad Pernštejnem
a pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

11 – Cenová nabídka na zpracování PD k akci „Bytová půdní vestavba nad ZŠ“
Starosta předkládá cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentaci na akci „Bytová
půdní vestavba nad ZŠ“. Cena 50.000,- Kč v sobě zahrnuje i architektonickou studii.
Starosta oznamuje možný střet zájmů a z tohoto důvodu se zdržuje hlasování.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí cenové nabídky od Ing. Jakuba Černého,
IČO: 07477848, ve výši 50.000,- Kč vč. DPH na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro
stavební povolení na akci „Bytová půdní vestavba v budově ZŠ Písečné“.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 4

proti: 0

zdrželo se: 1

12 – Aktuální informace k akci „Písečné – zasíťování území ‚Nad bytovkou‘“
Starosta informuje o ukončení akce „Písečné – zasíťování území ‚Nad bytovkou‘“. Stavba je
předána, zkolaudována a plně vyúčtována.
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13 – Návrh na poskytnutí mimořádné odměny v souvislosti s ukončením akce
„Písečné – zasíťování území ‚Nad bytovkou‘“ pro starostu a místostarostku
Starosta žádá avizovanou odměnu za mimořádnou práci spočívající s celkovou náročností
akce „Písečné – zasíťování území ‚Nad bytovkou‘“ jako plněním nad rámec běžných povinností
starosty. Navrhuje poskytnutí maximální výše odměny ve funkci neuvolněného starosty dle
zákona. Zastupitelé zmiňují, že starosta dosud v rámci veřejné funkce nežádal zvýšení odměny.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s § 76 odst. (1) a (2) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí a vyplacení
mimořádné odměny ve výši dvojnásobku maximální výše odměny za jím zastávanou funkci
starostovi obce Písečné, a to za vedení a úspěšné uzavření investiční akce „Písečné – zasíťování
území ‚Nad bytovkou‘“, zejména za aktivní účast na kontrolních dnech, komunikaci s dodavateli
a stavebním dozorem, operativní řešení vyvstalých problémů a koordinaci souvisejících
investičních akcí.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 4

proti: 0

zdrželo se: 1

Starosta navrhuje přiznání mimořádné odměny také místostarostce obce. Místostarostka
uvádí, že pro sebe nepožaduje a nenavrhuje žádnou odměnu.

14 – Stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období
Zastupitelé projednali svoji vizi pro následující volební období s tím, že většina ze současných
zastupitelů plánuje v komunálních volbách 2022 opět kandidovat, a to stejným způsobem jako
při minulých volbách – tj. jako nezávislý kandidát, bez sestavování politických stran nebo
uskupení. Zastupitelé se shodují, že vzhledem k tomu, že tímto způsobem sestavené
zastupitelstvo neumožňuje využít mechanismus náhradníků, a též kvůli rozšíření šíře názorů
v rámci zastupitelstva je vhodné navýšit počtu členů zastupitelstva na 7.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že pro nadcházející volební období bude
do zastupitelstva obce Písečné voleno 7 členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování: schváleno

pro: 5

proti: 0

zdrželo se: 0

15 – Diskuze, různé a závěr
Nikdo z přítomných nenavrhnul žádné další téma do diskuze.

Zasedání ukončeno v 19:00 hod.
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Seznam přijatých usnesení:
4/2022-1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva č. 4/2022.
4/2022-3: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
4/2022-5: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad účetní závěrku obce za rok 2021.
4/2022-6: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2021,
jehož součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření.
4/2022-7: Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele „Základní školy a Mateřské školy
Písečné, příspěvkové organizace“, IČO: 75021404, ze dne 24. 5. 2022, jejímž předmětem je udělení
výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ, a tuto výjimku podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na
školní rok 2022/2023 povoluje. Obec Písečné se po dobu trvání výjimky zavazuje k povinnosti
uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost ZŠ, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
4/2022-8: Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitele „Základní školy a Mateřské školy
Písečné, příspěvkové organizace“, IČO: 75021404, ze dne 24. 5. 2022, jejímž předmětem je udělení
výjimky z nejvyššího počtu dětí na třídu mateřské školy a navýšení současného zákonného limitu
24 dětí o 4 děti, a tuto výjimku § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2022/2023 povoluje.
4/2022-9: Zastupitelstvo obce schvaluje přiznání mimořádné odměny ve výši 10.000,- Kč pro Mgr.
Janu Vojtovou, ředitele Základní školy a Mateřské školy Písečné, příspěvkové organizace, IČO:
75021404, za mimořádnou práci v průběhu roku 2022.
4/2022-10: Zastupitelstvo obce schvaluje „Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu
‚Rozšíření hřbitova Vítochov‘“ mezi obcemi Písečné, Ždánice a městem Bystřice nad Pernštejnem
a pověřuje starostu jeho podpisem.
4/2022-11: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí cenové nabídky od Ing. Jakuba Černého, IČO:
07477848, ve výši 50.000,- Kč vč. DPH na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro
stavební povolení na akci „Bytová půdní vestavba v budově ZŠ Písečné“.
4/2022-13: Zastupitelstvo obce v souladu s § 76 odst. (1) a (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí a vyplacení mimořádné
odměny ve výši dvojnásobku maximální výše odměny za jím zastávanou funkci starostovi obce
Písečné, a to za vedení a úspěšné uzavření investiční akce „Písečné – zasíťování území ‚Nad
bytovkou‘“, zejména za aktivní účast na kontrolních dnech, komunikaci s dodavateli a stavebním
dozorem, operativní řešení vyvstalých problémů a koordinaci souvisejících investičních akcí.
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4/2022-14: Zastupitelstvo obce v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že pro nadcházející volební období bude do
zastupitelstva obce Písečné voleno 7 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:

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

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

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

V Písečném dne:

22. 6. 2022

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

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