Zápis o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 21. 1. 2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 1. 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
1. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Stehlíková a p. Zezula – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
1. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání
zastupitelstva obce p. Stehlíkovou a p. Zezulu.
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 1. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Usnesení č. 1/2019-2
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
Schválení programu zasedání
Zveřejňování usnesení zastupitelstva obce
Aktualizace směrnice o cestovních náhradách na rok 2019
Podání žádosti o dotace z rozpočtu JMK
Záměry investičních akcí a oprav na rok 2019
Veřejně prospěšné práce na rok 2019
Diskuse

Hlasování č. 2: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Zveřejňování usnesení zastupitelstva obce
Starosta - sdělil zastupitelům, že obec přestala zveřejňovat výpis z usnesení zastupitelstva
obce na doporučení pracovníka GDPR s ohledem na ochranu osobních dat a rovněž na
základě skutečnosti, že obec není ze zákona povinna tato usnesení zveřejňovat. Reaguje tímto
na požadavek pana Hrubého na minulé schůzi zastupitelstva, aby tato problematika byla
projednána. Sám navrhuje zveřejňovat výpisy usnesení zastupitelstva.
V. Hrubý – navrhuje zveřejňování nejen výpisu usnesení, ale kompletního zápisu ze zasedání
zastupitelstva, pouze s úpravami zajišťujícími ochranu osobních dat. Zdůvodňuje tento návrh
skutečností, že občan má právo na úplné informace a nemá vždy možnost se zasedání
zastupitelstva osobně účastnit. Navíc jsou dle jeho názoru lidé zvyklí čerpat informace
z webových stránek.
D.Cihlářová –souhlasí se zveřejňováním výpisu usnesení, ale je proti zveřejňování úplného
zápisu z jednání. Projednávání jednotlivých bodů programu, debata k nim je prostorem
k vyjádření názoru jednotlivých zastupitelů, cesta jak se dobrat nějakého závěru. Občan, který
chce znát podrobnosti k projednávaným bodům má možnost se osobně zúčastnit zasedání, aby
si udělal ucelený obrázek, případně si požádat později o nahlédnutí do zápisu. Zveřejnění
výpisu usnesení je rozhodující a dostačující informací pro veřejnost.
Starosta vyzval ostatní zastupitele, aby se jednotlivě vyjádřili.
D. Pevná – souhlasí se zveřejňováním pouze výpisu usnesení.
K. Cihlář – požaduje zveřejňování úplného zápisu i výpisu usnesení.
V. Benešová – souhlasí se zveřejňováním pouze výpisu usnesení.
L. Stehlíková - souhlasí se zveřejňováním pouze výpisu usnesení.
T. Zezula – souhlasí se zveřejňováním pouze výpisu usnesení.
P. Sklenář - souhlasí se zveřejňováním pouze výpisu usnesení.
Usnesení č. 1/2019-3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e zveřejňování výpisů usnesení zastupitelstva obce na
internetových stránkách obce.
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Aktualizace směrnice o cestovních náhradách na rok 2019
Starosta navrhuje stejně jako v předchozích letech proplácení stravného ve výši spodní
hranice rozpětí daného zákonem, tj. pro cestu dlouhou 5 až 12 hodin stravné ve výši 82 Kč,
pro cestu od 12 do 18 hodin stravné ve výši 124 Kč a pro cestu dlouhou 18 hod. a déle stravné
ve výši 195 Kč. Zastupitelé nemají námitek.
Usnesení č. 1/2019-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e aktualizaci směrnice o cestovních náhradách na rok
2019 dle vyhl. č. 333/2018 Sb., proplácení stravného ve výši spodní hranice rozpětí, tj. 82 Kč
(od 5 do 12 hod.) 124 Kč (od 12 do 18 hod.) a 195 Kč (nad 18 hod.).
Hlasování č. 4: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Podání žádostí o dotace z rozpočtu JMK
Obec připravuje žádost o dotaci z rozpočtu JMK na vybavení jednotky dobrovolných hasičů
ve výši cca 266 tis. Kč. Maximální podpora činí 200 tis. Kč a je nutná spoluúčast obce. Hasiči
požadují dovybavení jednotky o zásahové obleky, boty, motorovou pilu, motorovou
rozbrušovací pilu, kalové čerpadlo, přilby pro strojníky, záchranné lano plovoucí, záchranné
vesty, transportní odlehčená nosítka. Přehled a cenové relace materiálního vybavení starosta
předložil k nahlédnutí. Zastupitelé nemají k návrhu námitek.
Dále obec připravuje žádosti na dotaci na opravu místních komunikací a chodníků jak
z rozpočtu JMK, tak z rozpočtu MMR, fondu dopravní infrastruktury. Jedná se o dokončení
chodníků kolem hlavní silnice směrem na Štítary, dále místní komunikaci kolem bytovek
vedoucí k základní škole, komunikaci v ulici kolem domu …………..,, v plánu je i
komunikace ke hřbitovu a boční komunikace k rodinným domům (………………..).
Usnesení č. 1/2019-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádostí o dotace pro rok 2019 - z rozpočtu JMK
Podpora JSDH obcí JMK na věcné vybavení JSDH, z rozpočtu JMK PRV na opravu místních
komunikací a chodníků a z rozpočtu MMR na opravu místních komunikací.
Hlasování č. 5: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Záměry investičních akcí a oprav na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s rozpracovanými akcemi a se záměry investičních akcí:
1. Připravuje se výběrové řízení na realizaci dotace na vybudování odborných učeben
v ZŠ, zažádáno o úvěr. Spořitelna požaduje schválení úvěrové smlouvy
zastupitelstvem obce. Náklady akce - dotace 5 800 tis. Kč + vlastní zdroje cca 1 100
tis. Kč.
2. Opravy místních komunikací - z Ministerstva pro místní rozvoj lze žádat o dotaci na
opravu i jednotlivých částí komunikací, přerušených. Není nutno řešit pouze ucelenou
komunikaci. Předmětem oprav by měla být školní ulice, prostor před obecním úřadem,
chodníky ke kolejím, vozovka a parkovací místa u hřbitova, ulice kolem RD pana
…….. a ulice směrem k domu p………..

Vybudování kanalizace u bývalé střelnice
Zasíťování pozemků ………….... Jedná se o 9 – 11 pozemků, náklady cca 10 mil. Kč.
Oprava budovy zdravotnického střediska
Rekonstrukce části objektu mateřské školky, které je v současné době využívána jako
stanice záchranné služby na byt. Stanice by měla být do konce roku přesunuta do
zrekonstruovaného objektu bývalé Jednoty.
7. Zajištění zázemí pro pracovníky obce, včetně sběrného dvoru do prostor České pošty,
probíhají jednání o využití dvora za poštou.
8. Dokončení stavebního povolení k rekonstrukci bývalého hotelu, podání žádosti o
dotaci, jednání o možnosti využití objektu, způsobu provozování.
9. Řešit opravu sociálního zařízení v budově kulturního domu, případné rozšíření.
10. Možné odkupy pozemků, vhodných pro další využití.
3.
4.
5.
6.

V. Hrubý – navrhuje zpracovat přehlednou tabulku investičních akcí, včetně stavu
rozpracovanosti, která by byla všem přístupná a průběžně aktualizována či doplňována.
Starosta souhlasí a zpracování zajistí.
Usnesení č. 1/2019-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměry investičních akcí a oprav na rok 2019.
Hlasování č. 6: pro : 9

proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Veřejně prospěšné práce na rok 2019
Starosta na základě špatných zkušeností s pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací
navrhuje zřídit ještě jedno stálé pracovní místo pro pracovníka obce – údržbáře. Vítal by,
kdyby měl řidičský průkaz s oprávněním pro sk. C, aby byl využitelný i jako řidič pro JSDH.
O pracovníka v rámci VPP by již nežádal.
D. Cihlářová navrhuje požádat ÚP alespoň o jednoho pracovníka, který by byl využitelný
pouze na jednoduché činnosti, jako je údržba drobných zelených ploch, zametání v obci apod.
V. Hrubý se dotazuje, jak funguje tato služba, jestli je možné ukončit předčasně pracovní
poměr, pokud není obec s prací člověka spokojena.
Starosta sděluje, že toto je možné, lze pracovníka odmítnout případně ukončit pracovní
poměr, pokud zaměstnaný pracovník porušuje pravidla či nekoná nařízenou práci.
Zastupitelé se dohodli, že obec požádá o jedno pracovní místo.
Usnesení č. 1/2019-7
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
vytvoření 1 pracovní místa v rámci veřejně
prospěšných prací na rok 2019 a pověřuje starosty podáním žádosti o příspěvek Úřad práce.
Hlasování č. 7: pro :

9 proti: 0

zdržel se: 0

Diskuse:
L. Stehlíková se dotazuje v souvislosti s plánovanou schůzkou rodičů mažoretek s vedoucí
kroužku, zda obec opět podpoří finančně činnosti kroužku.
D. Cihlářová sděluje, že náklady kroužku mažoretek jsou značně vysoké, souvisí i s tím, že
skupina starších dívek se účastní soutěží konaných v různých částech republiky, často hodně
vzdálených, což zvyšuje náklady. Je to jistě finančně i časově náročné i pro rodiče. Navrhuje,
aby podpora obce byla více směřována do činnosti kroužku v obci a nejbližším okolí.
Zastupitelé se shodují v názoru, že by měla být stanovena pravidla pro přidělování příspěvků
na činnost zájmových kroužků a rovněž aby byla vyčleněna celková částka, která bude mezi
zájemce o podporu rozdělena. Dohodli se, že toto bude projednáno na příštím zasedání.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:20 hodin.

V Šumné 21. 1. 2019

Zápis pořízen: 24. 1. 2019

Zapsala: Cihlářová

Petr Cejpek, starosta …………………………………
Mgr. Petr Sklenář, místostarosta ……………………

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Mgr. Lucie Stehlíková

………..………………….
Mgr. Tomáš Zezula

