Zápis o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 27.2.2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Šumná (dále
jen „zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal.
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla v řádném termínu zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu Šumná a internetových stránkách obce a dále konstatoval, že je
přítomno 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a nebyly vzneseny
námitky.
Přítomni: Cejpek, Sklenář, Benešová, Cihlář, Cihlářová, Hrubý, Pevná, Stehlíková, Zezula
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
2. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Benešová a p. Cihlář – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
2. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 2/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva obce p. Benešovou a p. Cihláře.
Hlasování č. 1: pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce
schvaluje
zastupitelstva obce p. Cihlářovou.
Hlasování č.1: pro : 9

proti: 0

za zapisovatele

zápisu o průběhu 2. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Starosta se dotázal zastupitelů, zda chtějí doplnit program zasedání.
Pan Hrubý- navrhuje znovu zařadit na program jednání svůj návrh na zveřejňování plného
znění zápisů o průběhu zasedání na internetových stránkách obce. Tento svůj návrh
zdůvodňuje následovně:
Zastupitelstvo obce by se jako vrcholný orgán místní samosprávy mělo při svém jednání a
rozhodování řídit mimo jiné principy dobré veřejné správy, které jsou jakýmisi dobrými
mravy veřejné správy. Praktickým projevem je tak třeba nejširší míra zveřejňování úkonů
zastupitelstva obce. Nejde jen o publikování usnesení ale také o to, aby proces, který
předcházel konečnému výsledku byl transparentní a přezkoumatelný. Jednou ze základních
podmínek, aby občané obce pozitivně vnímali působení svých zástupců ve volených orgánech

a také pro veřejnou kontrolu činnosti obecních orgánů je co nejširší zpřístupňování informací
vypovídajících o její činnosti.
(informace jsou převzaty z příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018)
Dalším důvodem pro zveřejňování je dle mínění pana Hrubého i skutečnost, že občané nemají
často čas se projednávání zastupitelstva účastnit.
Starosta k tomuto návrhu podotkl, že návrhem na zveřejňováním plného zápisu z jednání se
zastupitelstvo zabývalo již na předchozím zasedání a tento návrh nebyl zastupiteli
odsouhlasen. Starosta vyzval ostatní zastupitele, aby se k zařazení tohoto návrhu znovu na
program jednání vyjádřili.
D. Pevná k tomu sděluje, že se sice na minulém projednávání vyjádřila pouze pro zveřejnění
usnesení, ale svůj názor změnila, protože se informovala v jiných obcích či městech a zjistila,
že například v Jemnici zveřejňují plné znění zápisu. Přinesla notebook, kde se mohli ostatní
zastupitelé podívat na stránky města a přesvědčit se o tom.
D. Cihlářová k tomu sděluje, že svůj názor na zveřejňování plného zápisu nezměnila.
Považuje zveřejnění usnesení ze zasedání za dostačující, nesouhlasí se zveřejňováním plného
znění zápisu. Pokud má občan zájem znát průběh jednání, má možnost se jednání osobně
zúčastnit, případně do zápisu následně nahlédnout. Je jen na občanovi, zda bude aktivní a
projeví zájem. Rovněž si nemyslí, že by občané nenašli čas, aby se mohli alespoň některého
z jednání zúčastnit pokud by opravdu chtěli. Proto nevidí důvod znovu tento návrh
projednávat.
T. Zezula sdělil, že rovněž nevidí důvod znovu tento bod projednávat, svůj názor rovněž
nezměnil a nesouhlasí se zveřejňováním plného znění.
Starosta vyzval zastupitele, aby se tedy vyjádřili k tomu, zda projednávání této problematiky
zařadit znovu do programu jednání.
Pro zařazení se vyjádřili: Hrubý, Cihlář, Pevná
Proti zařazení se vyjádřili: Cejpek, Zezula, Sklenář, Cihlářová, Stehlíková, Benešová.
Návrh na zařazení dalšího bodu programu – zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva obce
Šumná na stránkách obce tedy nebyl přijat a zveřejněný program zasedání zůstal nezměněn.
Usnesení č. 2/2019-2
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce :
1. Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
2. Schválení programu zasedání
3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Šumná za rok 2018
4. Zpráva finančního výboru
5. Rozpočet obce Šumná na rok 2019
6. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022
7. Smlouva o poskytnutí úvěru od České spořitelny č. 0495083169
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON p.č. 286/14, 295
9. Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018
10. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Šumná za rok 2018
Přítomný ředitel školy pan Richard Nekula seznámil přítomné s obsahem výroční zprávy za
rok 2018, se stavem hospodaření, výsledkem hospodaření. Dále sdělil, že hospodaření školy
podléhá kontrole ze strany obce jako zřizovatele a auditorky Ing. Zábojové.
Pan Hrubý se dotázal na stav plánované velké investiční akce. Pan ředitel sdělil, že dojde
k modernizaci učeben přírodopisu, chemie a fyziky a dále učebny praktického vyučování –
dílen. Součástí projektu je i úprava okolí školy, bezbariérový přístup (schodolez), jedno
bezbariérové WC. Učebny budou kompletně rekonstruovány, vč. podlah a osvětlení.
Realizace bude zahájena v průběhu měsíce května a měla by být ukončena před zahájením
nového školního roku.
Dále se pan Hrubý dotazuje, zda bude řešena i zeleň za školou, kde byly vykáceny stromy,
včetně ovocné zahrady. Pan ředitel sděluje, že na místě vykácených stromů za školou, bude
vybudována atletická dráha a doskočiště. Ovocná zahrada bude upravena.
Starosta k tomu sděluje, že stromy byly odstraněny proto, že jejich kořeny už narušovaly
sousední zídku a hlavně bylo nutno řešit problémy s velkým množstvím listí a jehličí, které
není dobré pro nové hřiště s umělým povrchem.
Výroční zpráva je přiložena.
Usnesení č. 2/2019-3
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za rok 2018

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Zpráva finančního výboru
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou finančního výboru – viz příloha.
Usnesení č. 2/2019-4
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
Hlasování č. 4: pro : 9

proti: 0

zprávu finančního výboru ze dne 6.2.2019.

zdržel se:

Bod č. 5 – Rozpočet obce Šumná na rok 2019
Starosta obce a přítomná účetní obce paní Miroslava Dvořáková seznámili zastupitele
s navrhovaným rozpočtem obce na rok 2019. Rozpočet je sestaven v členění na jednotlivé
paragrafy, je navržen jako schodkový se zapojením financování (schodek je vyrovnán
přebytkem z minulých let) – příjmy ve výši 19 603 400 Kč, výdaje ve výši 23 903 400 Kč,
financování ve výši 4 300 000 Kč. Závaznými ukazateli schvalovaného rozpočtu jsou
paragrafy rozpočtové skladby. Rozpočet byl předem projednán finančním výborem a byl
výborem v této podobě navržen ke schválení.

Paní Dvořáková seznámila přítomné s obsahem jednotlivých paragrafů - byly probrány
výdajové položky, jejich obsah a výše částek na jednotlivé plánované akce. Zastupitelé
využili možnosti se dotázat na jednotlivé výdaje, na jejich opodstatnění.
K navrženému rozpočtu nemají námitek. Viz příloha.
Usnesení č. 2/2019-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce Šumná na rok 2019 dle přílohy.
Hlasování č. 5: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022
Starosta seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu, který byl rovněž
projednán předem finančním výborem zastupitelstva a byl výborem navržen ke schválení.
Účetní p. Dvořáková upozornila zastupitele, že v tomto navrženém výhledu jsou uvedeny
pouze dotace, které již byly schváleny a dále plánované cizí zdroje (dlouhodobý úvěr). Obec
samozřejmě při plánování investičních akcí uvažuje přednostně o využití dotačních titulů.
V tomto duchu je tedy střednědobý výhled sestaven.
Zastupitelé k němu nemají námitek. Viz příloha.
Usnesení č. 2/2019-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022
dle přílohy.
Hlasování č. 6: pro : 9

proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Smlouva o poskytnutí úvěru od České spořitelny č. 0495083169
Starosta připomíná, že úvěr od ČS je určen na financování projektu rekonstrukce učeben ZŠ.
Obsah smlouvy souhlasí s podmínkami již předem projednanými a odsouhlasenými na
předchozím jednání zastupitelstva obce. Úvěr je možné jednorázově splatit v okamžiku přijetí
finančních prostředků dotace.
Zastupitelé se mohli s obsahem smlouvy předem seznámit a nemají k němu námitek.
Viz příloha.
Usnesení č. 2/2019-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí úvěru od České spořitelny
č. 0495083169 na financování projektu „Odborné učebny Šumná“ a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 7: pro :

9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON p.č. 286/14, 295
Jedná se o pozemky obce – komunikace p.č. 286/14 a 295 k.ú. Šumná.
Viz příloha
Usnesení č. 2/2019-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030046635/002 o
zřízení věcného břemene E.ON p.č. 286/14, 295 a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro :

9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků
k 31.12.2018
Zastupitelé se měli možnost předem seznámit se zněním závěrečné zprávy o provedené
inventarizaci. Sami se rovněž na průběhu inventarizace podíleli a ke znění zprávy nemají
námitek.
Viz příloha
Usnesení č. 2/2019-9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek
a závazků k 31.12.2018
Hlasování č. 9: pro :

9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Diskuse
P. Cejpek
informuje, že byly podány žádosti o dotace na:
- vybudování chodníků (od Jednoty dolů směrem na Štítary)
- opravu vozovky (ulice kolem Zezulových)
- vybavení Jednotky SDH
Informuje, že dotace z JM kraje na komunikace ve výši 300 tis. Kč obdrží obec pouze v tom
případě, že jí bude schválena žádost o dotaci z MMR.
K. Cihlář
Dotazuje se, zda bude řešena i část vozovky kolem bytovek u kostela, která je v žalostném
stavu.
Starosta - sděluje, že tato vozovka bude řešena v rámci připravovaného projektu na
rekonstrukci komunikace od hlavní silnice kolem bytovek směrem k základní škole, včetně
parkovacích míst.
V. Hrubý
Sděluje, že v roce 2020 by měla být zahájena předprojektová dokumentace na dokončení
kabelizace vedení NN v naší obci. Bude řešena ulice kolem školy a nádraží. Podle jeho
informací by měly být práce realizovány v roce 2023.

Dále se plánuje přeložení vedení VN v úseku pod hřbitovem, kolem lesa až ke kolejím do
země. Trafo pod hřbitovem a u mateřské školy bude změněno na kioskové.
V souvislosti s touto skutečností navrhuje odkoupit pozemek od pana lllllll l
Starosta k tomu sděluje, že s panem … … již před časem jednal, ovšem bezvýsledně.
K. Cihlář
Navrhuje výhledově řešit výkup pozemku pod sítí VN jako možnost pro další výstavbu RD.
V. Hrubý
Dotazuje se na stav jednání s ČD ohledně silnice k nádraží.
Starosta - sděluje, že ČD jsou nakloněny k odprodeji vozovky obci za pro obec příznivějších
podmínek. JM kraj silnici odkoupit nehodlá.
p. Hrubý - nesouhlasí s odkupem uvedené komunikace do majetku obce. Přinese to obci jen
problémy. Obec nepotřebuje uvedenou komunikaci vlastnit. Byla by to pro obec pouze velká
finanční zátěž. Obec by dle jeho mínění měla nutit vlastníka k údržbě. Silnice je součástí
integrované dopravy a měla by být takto i řešena.
V. Hrubý – upozorňuje na to, že bychom si měli ujasnit, zda budeme plánované opravy či
rekonstrukce realizovat i v případě, že nebudou schváleny dotace. Dle jeho mínění bychom
neměli, protože investice bez dotace jsou vyhazováním prostředků.
K. Cihlář – přiklání se k názoru pana Hrubého.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:55 hodin.
V Šumné 27.2.2019

Zápis pořízen: 6.3.2019

Zapsala: Cihlářová

Petr Cejpek, starosta …………………………………
Mgr. Petr Sklenář, místostarosta ……………………
Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Věra Benešová

………..………………….
Ing. Karel Cihlář

