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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č. 4/2018 ze dne 21.09. 2018 
 

Místo konání:  Obec Písečné – knihovna, Písečné 25 

 

Doba konání:   21.09. 2018, 19.00 hod 

 

Přítomni:  viz. prezenční listina, 5 členů zastupitelstva, Martin Dostál – starosta SDH 

 

Navrhnutý  program : 

 

1. Volba a schválení  ověřovatelů zápisu zastupitelstva  č. 4/2018 

2. Schválení programu jednání 

3. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018 

4. Nákup  pozemku pro výstavbu rodinných domků  

5. Nástavba  bytu č.p. 64 

6. Pronájem  bytu č.p. 64 

7. Příprava na předání  agendy obce nově zvolenému zastupitelstvu 

8. Diskuse a různé 

 

1. Návrh a volba ověřovatelů, zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 4/2018 

 

Ověřovatelé:  Kopecký Dušan, Kotouček František 

Zapisovatel:   Kobzová Marie 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 

 

2. Schválení programu jednání 

 

Starosta obce přednesl návrh programu. K navrženému  programu nebylo ze strany zastupitelů 

připomínek, starosta doplnil program jednání o následující body: 

- Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7 

- Projednání žádosti KSUSV -  kácení dřevin 

- Projednání žádosti ELprojekty, s.r.o. – přípojka NN parcela 357/6 – p. Hanychová 

- Finanční příspěvek SK Písečné - hokej 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

3. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018 
 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva o stavu přípravy voleb do zastupitelstev obcí a 

Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Všechny zásadní 

informace byly průběžně zveřejňovány na úřední desce obce. Volební komise bude zasedat ve 

složení Václav Kopecký – předseda komise, Marie Kobzová a Lucie Kotoučková – členové 

komise, Eva Kotoučková – zapisovatelka. Zastupitelstvo obce žádá všechny občany k účasti 

ve volbách.   
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4. Nákup  pozemku pro výstavbu rodinných domků  

 

Starosta obce informoval přítomné, že bylo dokončeno geometrické zaměření stavebních 

parcel a přistoupeno k podpisu Kupní smlouvy na nákup pozemku mezi obcí Písečné a p. 

Martinou Hlouškovou, která nahradí stávající Smlouvu o smlouvě budoucí. Celkem bylo pro 

účely výstavby rodinných domků zakoupeno šest stavebních parcel.  

 

5. Nástavba  bytu č.p. 64 

 

Místostarostka obce podala informaci o pokračujících stavebních pracích nástavby 

nemovitosti č.p. 64. Interiér nástavby je z převážné části dokončen, probíhá zateplení a 

zhotovení nové fasády celé nemovitosti č.p. 64. Stávající zastupitelstvo apeluje na nově 

zvolené zastupitelstvo o dokončení případných nedodělků tak, aby bylo možné nastěhování 

nových nájemníků.  

 

6. Pronájem  bytu č.p. 64 

 

Místostarostka obce seznámila a předložila zastupitelstvu žádosti uchazečů o pronájem bytu 

v nástavbě č.p. 64. Celkem bylo podáno 5 žádostí. Po pečlivém zvážení a s ohledem na dříve 

stanovená kritéria se zastupitelstvo obce shodlo a jednomyslně schválilo pronajmout byt 

v uvedené nástavbě slečně Lucii Kotačkové a panu Ondřeji Némethovi. S budoucími nájemci 

podepíše zastupitelstvo obce Smlouvu o pronájmu bytu za podmínek jednomyslně 

schválených zastupitelstvem. 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 

 

7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7/2018 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a následně schválilo rozpočtové opatření č 7/2018 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 

 

 

8. Příprava na předání  agendy obce nově zvolenému zastupitelstvu 

 

Starosta obce požádal zastupitele o připravenost předání agendy nově zvolenému 

zastupitelstvu v termínu, stanoveném novým zastupitelstvem. 

 

9. Projednání žádosti KSUSV -  kácení dřevin 

 

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí KSÚSV ve věci odstranění dřeviny – suchého 

jasanu na neoploceném pozemku parc. č. 620, k. ú. Písečné. Vzhledem ke stavu dřeviny a 

nebezpečí reálného ohrožení bezpečnosti silničního provozu na přilehlé komunikaci, 

zastupitelstvo obce nemá námitek k odstranění této dřeviny. 

Výsledek hlasování:  schváleno jednomyslně 

 

10. Projednání žádosti ELprojekty, s.r.o. – přípojka NN parcela 357/6 – p. Hanychová 
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Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí společnosti  ELprojekty,s.r.o. týkající se  přípojky 

NN na parcele 357/6 – p. Hanychová a k pozemkům dotčeným stavbou – p.č. 636, 357/8, 

357/6, 591/1, k.ú. Písečné za účelem vydání vyjádření pro územní plán. 

Zastupitelstvo obce uvedené žádosti týkající se přípojky NN projednalo s následujícím 

závěrem: 

 

a) Zastupitelstvo obce nemá připomínek z hlediska umístění stavby parc. 357/6, p. 

Hanychová.   V prostoru stavby se nenachází podzemní zařízení ve správě obce. 

b) Zastupitelstvo obce nemá připomínek z hlediska silničního správního orgánu k novému 

uložení sítí NN do místní komunikace s tím, že po realizaci přípojky NN budou dotčené 

pozemky p.č. 636, 357/8, 357/6, 591/1 v k.ú. Písečné uvedeny do původního stavu. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

11. Finanční příspěvek SK Písečné – hokej 

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo finanční příspěvek SK Písečné pro hokejovou 

sezonu 2018/2019  na úhradu ledové plochy ve výši 10.000,- Kč a to na základě předložených 

dokladů. 

Výsledek hlasování: schváleno jednomyslně 

 

12. Diskuse a různé 

Starosta obce poděkoval stávajícím členům zastupitelstva za v minulosti odvedenou práci pro 

obec a popřál jim, stejně jako budoucímu, nově zvolenému zastupitelstvu, hodně elánu při 

dalším budování a zvelebování obce Písečné. 

 

 
 

Zasedání zastupitelstva ukončeno 20.20 hod.  

 

Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Kopecký Dušan 

     ___________________________Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc. 

 

V Písečném dne 21.09. 2018  
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Písečné 

č.4/2018 ze dne 21.09. 2018 
 

 

 
 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 

1. Nájemce bytu v nemovitosti č.p. 64 

2. Rozpočtové opatření č 7/2018 

3. Žádost KSÚSV k odstranění dřeviny na parc. č. 620 v k.ú. Písečné 

4. Žádost společnosti ELprojekty, s.r.o. ve věci přípojky NN p.č. 357/6 

5. Finanční příspěvek SK Písečné na úhradu ledové plochy ve výši 10.000,- Kč 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1. Starostovi obce podepsat Kupní smlouvu na nákup pozemku mezi Obcí Písečné a 

Martinou Hlouškovou za účelem výstavby rodinných domků.  

2. Podepsat Nájemní smlouvu mezí Obcí Písečné a slečnou Lucií Kotačkovou a panem 

Ondřejem Némethem na pronájem bytu v nemovitosti č.p. 64 

 

 

 

 

Zapisovatel:   ___________________________ Kobzová Marie 

Ověřovatelé zápisu:  ___________________________ Kopecký Dušan 

     __________________________  Kotouček František 

Starosta :   ___________________________  Ing. Drahomír Rous, CSc 

 

V Písečném dne 21.09.2018  
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