Obec Písečné
Písečné č. 25, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00842206
VYVĚŠENO 21.6.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné
č. 1/2017 ze dne 18.3 .2017
Místo konání: Obec Písečné – knihovna, Písečné 25
Doba konání: sobota 18.3. 2017, 18.00 hod
Přítomni: viz prezenční listina, 5 členů zastupitelstva, Martin Dostál-starosta SDH
Navrhnutý program :
1. Volba a schválení ověřovatelů zápisu zastupitelstva č. 1/2017
2. Schválení programu jednání
3. Projednání a schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Písečné za rok 2016
4. Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2017
5. Dotace DA pro JSDH
6. Nástavba nemovitosti č.p. 64
7. Vyhláška zákaz podomního prodeje a nabídky služeb
8. Vypouštění odpadních vod
9. Diskuse a různé

1. Návrh a volba ověřovatelů zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 1/2017
Ověřovatelé: Flek Josef, Kopecký Dušan,
Zapisovatel: Kobzová Marie
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
2. Schválení programu jednání
Starosta obce přednesl návrh programu schůze. K programu nebylo ze strany zastupitelů
připomínek ani doplnění.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
3. Projednání a schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Písečné za rok 2016
Zastupitelstvo obce projednalo účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Písečné, rozpočtové organizace.
K účetní uzávěrce nebyly vzneseny žádné připomínky a uzávěrka za rok 2016 byla schválena.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
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4. Návrh rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2017
Zastupitelé obce se seznámili s návrhem rozpočtu Mikroregionu Bystřicko pro rok 2017 a
vzalo rozpočet na vědomí. S návrhem rozpočtu, který je vyvěšen na úřední desce obce, se
mají možnost seznámit i občané Písečného.
5. Dotace DA pro JSDH
Zastupitelstvo obce opětovně projednalo dotaci na dopravní automobil pro jednotku SDH.
Vzhledem k tomu, že dle nastavených technických parametrů cena požadovaného automobilu
a nákladního přívěsu přesahuje poskytovanou částku dotace, zastupitelstvo obce odsouhlasilo,
že dotační titul plně dofinancuje z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
6. Nástavba nemovitosti č.p. 64
Starosta obce seznámil zastupitele s plánovaným postupem prací na nástavbě nemovitosti č.p.
64. V nejbližším období se předpokládá provedení následujících prací:
- provedení vodo instalačních prací a odpadů,
- provedení elektroinstalačních prací,
- vnitřní omítky,
- zhotovení nosné konstrukce schodiště.
- montáž sádrokartonů a zateplení stropní konstrukce,
- topenářské práce – podlahové topení.
Současně s výše uvedenými pracemi bude probíhat zateplení venkovních zdí.
7. Vyhláška zákaz podomního prodeje a nabídky služeb
V souvislosti s množícími se stížnostmi občanů Písečného zastupitelstvo obce projednalo a
následně schválilo znění vyhlášky č. 1/2017, týkající se zákazu podomního prodeje včetně
služeb. Se zněním vyhlášky je možné se seznámit na úřední desce obce. Každá strana
označující začátek obce, bude opatřena tabulkou „Zákaz podomního prodeje včetně služeb“.
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně
8. Vypouštění odpadních vod
Dnem 30.6.2017 končí povolení k vypouštění odpadních vod. Zastupitelstvo obce pověřilo
starostu uvedenou situaci projednat s Odborem životního prostředí MěÚ Bystřice n.P. a
s Povodím Moravy a podat žádost o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod.
9. Diskuse a různé
9.1. Starosta obce seznámil zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Písečné za rok 2016. Při přezkoumání hospodaření obce Písečné nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky. Auditorkou byl kladně hodnocen růst majetku obce.
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9.2. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přípravu výběrového řízení KÚ Kraje Vysočina
týkající se přípravy výběrového řízení na výběr dopravců zajišťujících obslužnost Kraje
Vysočina a případné změny v trase linek i jejich čase.
9.3. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko za rok 2016.
9.4. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ve věci vypsání výběrového řízení na prodej p.č. 572/2 výměře 927 m 2
nacházející se v k.ú. obce Písečné, se kterým se měli občané možnost seznámit se na úřední
desce obce. Dle rozhodnutí členů zastupitelstva obec Písečné nemá zájem se uvedeného
výběrového řízení zúčastnit.
9.5. Turnaj v nohejbalu a následně dětský den v obci Písečné proběhne ve dnech 7. – 9.7.
2017.
9.6. Dne 8.4.2017 se uskuteční jarní úklid obce, zaměřený na veřejné prostory a výletiště.
Zastupitelstvo žádá občany o pomoc. Podrobnosti budou uvedeny v oznámení a
prostřednictvím obecního rozhlasu.

Zasedání zastupitelstva ukončeno 19.50 hod.

Zapisovatel:

___________________________ Kobzová Marie

Ověřovatelé zápisu:

___________________________ Flek Josef
___________________________ Kopecký Dušan

Starosta :
V Písečném dne 18.3..2017

___________________________ Ing. Drahomír Rous, CSc.

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

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné
č.1/2017 ze dne 18.3.2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Písečné za rok 2016.
2. Plné dofinancování z vlastních zdrojů projektu –dotačního titulu 014D24 „Dotace pro
jednotky SDH obcí“, číslo EDS 014D241007176 s názvem „Písečné – Dopravní
automobil s přívěsem nákladním“.
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Písečné č 1/2017 „Zákaz podomního prodeje“¨
4. Žádost Marie Málkové týkající se povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne
3.3.2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečné za rok 2016.
2. Rozpočet Mikroregionu Bystřicko na rok 2017.
3. Závěrečný účet a hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko za rok 2016 i
částku k úhradě i do rozpočtu na rok 2017.
4. Informaci Mikroregionu Bystřicko týkající se novely zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
5. Informaci Mikroregionu Bystřicko týkající se poskytování informací dle z. 106/1999
Sb. .
6. Informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se prodeje p.č.
p.č. 572/2 výměře 927 m2
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Bystřice dořešit
majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací v obci Písečné
2. Starostovi obce ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Bystřice a Povodí
řeky Moravy prodloužit vypouštění odpadních vod v obci Písečné.
Zapisovatel:

___________________________ Kobzová Marie

Ověřovatelé zápisu:

___________________________ Flek Josef
___________________________ Kopecký Dušan

Starosta :
V Písečném dne 18.3.2017

___________________________ Ing. Drahomír Rous, CSc
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