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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 
č. 2/2017 ze dne 10.6. 2017 

 
Místo konání:  Obec Písečné – knihovna, Písečné 25 
 
Doba konání:  sobota  10.6. 2017, 19.00 hod 
 
Přítomni:  viz prezenční listina, 5 členů zastupitelstva, Martin Dostál-starosta SDH 
 

 

Navrhnutý  program : 

 

1. Volba a schválení  ověřovatelů zápisu zastupitelstva  č. 2/2017 

2. Schválení programu jednání 

3. Projednání a schválení účetní uzávěrky Obce Písečné za rok 2016 

4. Projednání a schválení  závěrečného účtu Obce Písečné za rok 2016 

5. Dotace DA pro JSDH 

6. Nástavba nemovitosti č.p. 64 

7. Stavební parcely 

8. Diskuse a různé 

 

1. Návrh a volba ověřovatelů zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 2/2017 
 
Ověřovatelé:  Flek Josef, Kotouček František,  
Zapisovatel:   Kobzová Marie 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 
 
2. Schválení programu jednání 
Starosta obce přednesl návrh programu schůze. Starosta obce navrhl doplnit program o 
následující body:  
-„Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt“,  
- Projednání finančního daru připravovaných kulturních a sportovních akcí v obci Písečné, 
- Projednání a schválení Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 
Vysočiny v roce 2017 
 
K navrženému  programu ani dodatku nebylo ze strany zastupitelů připomínek ani doplnění. 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
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3. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Písečné za rok 2016 
 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní uzávěrku obce Písečné za rok 2106. K účetní uzávěrce 

nebyly vzneseny žádné připomínky a uzávěrka za rok 2016 byla schválena. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
 
4. Projednání a schválení  závěrečného účtu obce Písečné za rok 2016 

 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Písečné za rok 2106. K závěrečnému účtu 

nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen bez připomínek. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 

5. Dotace DA pro JSDH 

 

Starosta obce informoval přítomné o postupu prací tykající se dotace pro pořízení DA pro 

JSDH. Byla podepsána Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč, 

rovněž tak obec obdržela GŘ HZS MV ČR Registraci akce v EDS – programu s účastí státní 

dotace ve výši 450 tis. Kč.  Uvedené dokumenty opravňují Obec Písečné k vypsání 

výběrového řízení na dodavatele DA pro JSDH. Potencionální dodavatelé budou osloveni 

formou Zadávací dokumentace ve 24 týdnu t.r.. 
 
 
6. Nástavba nemovitosti č.p. 64  

 

Starosta obce informoval přítomné s postupem prací na nástavbě nemovitosti č.p. 64.  

Do dnešního dne byly provedeny: 

- vodo instalačních práce a odpady, 

- elektroinstalační práce, 

- probíhají práce na vnitřních omítkách. 

 

7. Stavební parcely 

 

Místostarostka obce podala informaci ve věci výkupu stavebních parcel. Na základě 

konzultace s architektem Ing. Tomáškem bude provedeno rámcové zaměření pozemku a 

stavebních parcel. Současně je připravována kupní smlouva mezi obcí a prodávajícím.  

 

 

7. „Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt“. 
 

Na základě návrhu zastupitelů obce zastupitelstvo projednalo a následně schválilo Obecně 

závaznou vyhlášku č.2/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt v obci 
Písečné. Vyhláška je součástí zápisu a bude zveřejněna na úřední desce. 
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Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 

8. Projednání a schválení finančního příspěvku na kulturní a sportovní akce v obci Písečné. 
 

Zastupitelstvo obce na návrh starosty schválilo finanční příspěvek na níže uvedené akce. 
 

- Sportovní rybaření – výše příspěvku 2.500,- Kč, 
- Turnaj v nohejbalu – výše příspěvku 2.500,- Kč, 
- Dětské sportovní odpoledne – výše příspěvku 2.500,- Kč 
- Václavský turnaj v kopané – výše příspěvku 2.500,-. Kč 

 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 
9. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017 
 
Starosta obce informoval zastupitele, že do 30.6. 2017 je třeba podat Žádost o poskytnutí 
dotace v rámci POVV pro rok 2017. Navrhl, aby žádost byla podána a přidělené finanční 
prostředky z dotace využity na akci nástavba nemovitosti čp. 64. K uvedenému návrhu 
nebyly ze strany zastupitelů žádné připomínky. 

 
Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 
 

10. Diskuse a různé 

 

10.1. Starosta obce informoval členy zastupitelstva o přidělení č.p. 23,  

10.2. Starosta obce informoval a vyzval zastupitele k aktivní časti na akcích Putovní letní 

kino, turnaj v nohejbalu a dětské sportovní odpoledne, 

10.3. Ze strany zastupitelů zazněly kritické připomínky ke způsobu plnění obcí objednaného 

kontejneru na objemný odpad. Zastupitelstvo zváží, zda v budoucnosti bude kontejner na 

objemný odpad organizovat. 

10.4. Starosta SDH informoval zastupitele, že na den 30.6. 2017 je plánován „předpouťový“ 

úklid obce včetně sečení příkopů.  Zastupitelstvo obce tímto žádá občany o účast a pomoc.  

 
 Zasedání zastupitelstva ukončeno 20.45 hod.  
 
Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Flek Josef 

     ___________________________ Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

 

V Písečném dne 10.6. 2017  



 

Obec Písečné 
Písečné č. 25, 59301  Bystřice nad Pernštejnem 

IČ: 00842206 
 

 

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č.2/2017 ze dne 10.6. 2017 
 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

  

1. Doplnění programu jednání zastupitelstva 

2. Účetní uzávěrku obce Písečné za rok 2016  

3. Závěrečný účet obce Písečné za ro 2016 

4. „Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt“. 

5. Finanční příspěvky na kulturní a sportovní akce 

6. Žádost o poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2017 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Informaci starosty ve věci pořízení DA JSDH 

2. Informaci starosty týkající se postupu prací na nástavbě nemovitosti čp. 64. 

3. Informaci místostarostky ve věci stavebních parcel 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1. Starostovi obce vypsat výběrové řízení na dodavatele DA pro JSDH 

2. Starostovi obce zpracovat a v termínu do 30.6.2017 předložit příslušnému úřadu 

žádost o poskytnutí dotace v rámci POVV pro rok 2017. 

 

 

Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Flek Josef 

     __________________________  Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc 

 

V Písečném dne 10.6.2017  
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