Obec Písečné
Písečné č. 25, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00842206

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné
č. 4/2017 ze dne 19.8. 2017
Místo konání: Obec Písečné – knihovna, Písečné 25
Doba konání: sobota 19.8. 2017, 19.00 hod
Přítomni: viz. prezenční listina, 5 členů zastupitelstva,
Navrhnutý program :
1. Volba a schválení ověřovatelů zápisu zastupitelstva č. 4/2017
2. Schválení programu jednání
3.Územní plán obce Písečné
4. Prodej pozemků p.č. 321/78, 321/79 k.ú. Karasín a Bystřice n.P.
5. Vypouštění odpadních vod do vodního toku v k.ú. obce Písečné
6. Diskuse a různé
1. Návrh a volba ověřovatelů zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 4/2017
Ověřovatelé: Kopecký Dušan, Flek Josef,
Zapisovatel: Kobzová Marie
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
2. Schválení programu jednání
Starosta obce přednesl návrh programu schůze a navrhl doplnit program o následující body:
- Žádost M. Hlouška ve věci přípojky NN k rekreačnímu srubu na p.č.126/2 v k.ú.
Písečné
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 136 v k.ú.
Písečné mezi obcí Písečné a E.ON Česká republika, s.r.o.
- Instalace ÚT v kulturním domě
K navrženému programu ani dodatku nebylo ze strany zastupitelů připomínek ani doplnění.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
3. Územní plán obce Písečné
V souvislosti se zájemcem o výstavbu RD na parcele v k.ú. Písečné, která není začleněna do
územního plánu obce, starosta apeloval na provedení změny či vypracování nového územního
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plánu obce Písečné. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou vyjasněny některé záležitosti ve
výše uvedené záležitosti, projednání uvedeného bodu se odročuje.
4. Prodej pozemků p.č. 321/78, 321/79 k.ú. Karasín a Bystřice n.P.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Povodí Moravy, s.p. závod Dyje o koupi pozemků KN
p.č. 321/78 o výměře 1536 m2 a KN p.č. 321/79 o výměře 79 m2, kterých je obec Písečné
1/28 spoluvlastníkem. Členové zastupitelstva konstatovali, že nemají námitek k uvedenému
prodeji pozemků výše uvedených p.č. a k převodu vlastnického práva k daným pozemkům ve
prospěch České republiky s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p., za cenu stanovenou
znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Holým č. 1045.11/2017.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
5. Vypouštění odpadních vod do vodního toku v k.ú. obce Písečné
Starosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu schvalování prodloužení vypouštění
odpadních vod do vodního toku v k.ú. obce Písečné. Na základě ústního jednání komise na
MěÚ v Bystřici n.P., za účasti zástupců Enviro-Ekoanalitika, odboru životního prostředí MěÚ
Bystřice n.P. a Povodí Moravy byl vypracován protokol a učiněn následující závěr:
„Obec Písečné vypouští znečištěné odpadní vody do vodoteče vyúsťující do vodárenské
nádrže Vír. Požadujeme, aby v co nejkratší možné době byla zajištěna likvidace OV
v souladu s vodním zákonem. Za tímto účelem požadujeme, aby nejpozději do září 2019
byla zpracovaná variantní studie odkanalizování obce tak, aby do konce termínu
platnosti povolení vypouštění znečištěných OV, byla podána žádost o dotace na zajištění
odpadních vod. Do konce roku 2019 požadujeme předložit variantní studii
odkanalizování obce k vyjádření na PM. s.p. Brno. V souvislosti s tím požadujeme
zajistit změnu PRVK obce Písečné. Po doplnění počtu EO napojených na jednotlivé
výustě a za podmínek uvedených v protokolu bude povolení vypouštění vydáno“.
Starosta obce doplnil, že délka platnosti povolení bude schválena maximálně na 5 let, tj. do
roku 2022. Po vypršení termínu platnosti bude vypouštění odpadních vod do vodního toku
zakázáno. V této souvislosti starosta navrhl začlenit realizaci odkanalizování do
střednědobého plánu rozvoje obce Písečné. Vzhledem ke značné finanční náročnosti projektu
navrhuje čištění OV řešit formou vybudování domácích čističek odpadních vod s případnou
finanční účastí obce. Členové zastupitelstva neměli k uvedenému návrhu připomínek.

6. Projednání žádosti M. Hlouška ve věci přípojky NN k rekreačnímu srubu na p.č.126/2
v k.ú. Písečné
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Miroslava Hlouška týkající se dodatečného
povolení stavby (rekreačního srubu na p.č. 162/2 v k.ú. Písečné) a návrh smlouvy o právu
provést stavbu – vést pozemkem obce p.č.136 zařízení distribuční soustavy k uvedenému
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objektu. Zastupitelstvo obce k povolení ani provedení stavby nemá žádných připomínek a
s uvedeným souhlasí.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
7. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 136
v k.ú. Písečné mezi obcí Písečné a E.ON Česká republika, s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu č. 1030037565/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Obcí Písečné a E.ON Česká republika, s.r.o.. Předmětem smlouvy o
zřízení věcného břemene je umístění distribuční soustavy – zemního kabele NN na parc. č.
136, zapsané v LV č. 1 v katastrálním území Písečné, obec Písečné. Věcné břemeno bude
zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 11.700,- Kč. Členové zastupitelstva
neměli ke smlouvě žádných připomínek a s podpisem smlouvy souhlasí.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
8. Instalace ÚT v kulturním domě
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo instalaci ÚT v KD Písečné
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
10. Diskuse a různé
Starosta obce informoval o:
10.1. Průběhu prací na nástavbě nemovitosti č.p. 64
10.2. Průběhu rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

Zasedání zastupitelstva ukončeno 20.15 hod.
Zapisovatel:

___________________________ Kobzová Marie

Ověřovatelé zápisu:

___________________________ Kopecký Dušan
___________________________Flek Josef

Starosta :
V Písečném dne 19.8. 2017

___________________________ Ing. Drahomír Rous, CSc.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné
č.4/2017 ze dne 19.8. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Prodej pozemků p.č. 321/78, 321/79 k.ú. Karasín a Bystřice n.P..
2. Žádost M. Hlouška ve věci přípojky NN k rekreačnímu srubu na p.č.126/2
v k.ú. Písečné
3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 136
v k.ú. Písečné mezi obcí Písečné a E.ON Česká republika, s.r.o.
4. Instalaci ÚT v kulturním domě
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěr komise k vypouštění odpadních vod do vodního toku v k.ú. obce Písečné
2. Informace starosty viz. bod diskuse a různé
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce podepsat smlouvu na provedení stavby – p.č.136
2. Starostovi obce podepsat smlouvu č. 1030037565/001 o zřízení věcného břemene na
p.č. 136, LV 1, k.ú. Písečné
3. Starostovi obce doplnit příslušným úřadům počet EO napojených na jednotlivé výustě
OV
4. Jednotlivým členům podílet se na realizaci závěrů komise k vypouštění odpadních vod
do vodního toku v k.ú. obce Písečné
5.
Zapisovatel:

___________________________ Kobzová Marie

Ověřovatelé zápisu:

___________________________ Kopecký Dušan
__________________________ Flek Josef

Starosta :
V Písečném dne 19.8.2017

___________________________ Ing. Drahomír Rous, CSc
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