Zápis o průběhu 10. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 26. 11. 2018

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 10. 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
Omluveni: --Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
10. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Pevná a p. Zezula – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
10. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 10/2018-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 10. zasedání
zastupitelstva obce p. Pevnou a p. Zezuly.
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 10. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Usnesení č. 10/2018-2
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce :
1.
2.
3.
4.

Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
Schválení programu zasedání
Jednací řád zastupitelstva obce
Stanovení úředních hodin starosty a místostarosty

5. Pověření k užívání závěsného odznaku obce při významných příležitostech a
občanských obřadech
6. Poplatek za komunální odpad na rok 2019
7. Plán inventur majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018
8. Tradiční setkání s dříve narozenými
9. Balíčky pro jubilanty
10. Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členem zastupitelstva (vedení
kroniky)
11. Prodej pozemku parcela č. 113/4 k.ú. Šumná
12. Rozpočtové opatření č. 8/2018
13. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Jednací řád zastupitelstva obce
Pan Hrubý žádá opravit bod č.12 Usnesení takto: „Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z
usnesení zastupitelstva zabezpečuje kontrolní výbor“. Starosta sděluje, že bude znění
opraveno.
Dále žádá zveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva obce na webových stránkách obce.
Starosta sděluje, že dle předpisů obec není povinna zápisy zveřejňovat a přestala tak činit na
doporučení pověřeného pracovníka GDPR. Ale nechává toto na dalším zvážení zastupitelů
poté, co zjistí všechny možnosti, tak aby byl dodržen zákon. Bude tedy projednáno na dalším
zasedání.
Usnesení č. 10/2018-3
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e jednací řád zastupitelstva obce Šumná.
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Stanovení úředních hodin starosty a místostarosty
Starosta navrhuje ponechat úřední hodiny ve stávající podobě, tj.:
Starosta:
pondělí
8 – 11.00 13 – 18.00 hod.
Místostarosta:
středa
16 – 18.00 hod.
Zastupitelé nemají námitek.
Usnesení č. 10/2018-4
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í stanovení úředních hodin starosty a
místostarosty
Hlasování č. 4: pro : 9

proti: 0

zdržel se:

Bod č. 5 – Pověření k užívání závěsného odznaku obce při významných příležitostech a
občanských obřadech
Starosta sděluje, že právo užívat závěsný znak má osoba starosty ze zákona a dále je možno
pověřit další osoby. Navrhuje dvě, aby byla možná případná zastupitelnost. Navrhuje tak jako
v minulém období místostarosty pana Sklenáře a členku zastupitelstva Dášu Cihlářovou.
Zastupitelé nemají k návrhu námitek.

Usnesení č. 10/2018-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e užívání závěsného odznaku obce při významných
příležitostech a občanských obřadech pro ing. Dášu Cihlářovou a Mgr. Petra Sklenáře.
Hlasování č. 5: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Poplatek za komunální odpad na rok 2019
Starosta navrhuje výši poplatku ponechat ve stávající výši, tj. 450 Kč na osobu a nemovitost.
Zastupitelé nechtějí navyšovat a s částkou souhlasí. Dále starosta seznámil zastupitele s výší
nákladů za svoz odpadů za rok 2018. Upozorňuje, že navzdory třídění odpadů náklady
vzrůstají. Značný nárůst je viditelný u plastů a rovněž u bioodpadu, neboť byly domácnosti
vybaveny nádobami na bioodpad. Upozorňuje rovněž na skutečnost, že se množí případy, kdy
jsou do našich veřejných kontejnerů ukládány odpady lidmi, kteří nejsou našimi občany. To
se ovšem uhlídat nedá.
Pan Hrubý navrhuje osvobodit rodiny s dětmi od povinnosti platit poplatek za děti do tří let
věku. Starosta se k návrhu přiklání. P. Zezula, p. Cihlářová navrhují variantu osvobození
rodin s vyšším počtem dětí, například od třetího nebo čtvrtého dítěte. Nejsou nakloněni
plošným osvobozením.
Starosta navrhuje tuto problematiku projednat na některém z dalších zasedání. Ostatní s tím
souhlasí.
Dále sděluje, že by bylo možné uspořit náklady na svoz bioodpadu snížením nákladů na
dopravu – vozit bioodpad např. do Břečkova. To či případné další návrhy na možnosti úspor
budou předmětem dalšího jednání
Usnesení č. 10/2018-6
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e sazbu poplatku za komunální odpad na rok 2019
ve výši 450 Kč za rok.
Hlasování č. 6: pro :

9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Plán inventur majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2018
Starosta seznámil zastupitele s návrhem plánu inventur. Navrhuje následující složení komisí:
Dokladová: předseda p. Pevná, členové p. Cihlářová, p. Dvořáková
Komise pro majetek SDH: předseda p. Zezula, členové p. Tobolka, p. Ferkovič
Komise pro ZŠ: předseda p. Stehlíková, členové p. Benešová, p. Auerová
Likvidační komise: předseda p. Sklenář, členové p. Stehlíková, p. Pevná, p. Zezula
HIK: předseda p. Cihlář, členové p. Cejpek, p. Dvořáková
Usnesení č. 10/2018-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e plán inventur majetku, pohledávek a závazků
k 31. 12. 2018 a složení inventarizačních komisí.
Hlasování č. 7: pro : 9

proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Tradiční setkání s dříve narozenými
Starosta sděluje návrh programu setkání – stejný jako v předchozích letech:
Začátek ve 14:00 hod v sále KD
občerstvení – káva, zákusek, před 17:00 hod. večeře, večer studené mísy, pivo, limo, víno –
zajistí ………….
17:00 – 22 hod. hudba, Star Band Moravské Budějovice
Zároveň zve všechny zastupitele, aby se tohoto setkání zúčastnili.
Zastupitelé nemají k návrhu námitek.
Usnesení č. 10/2018-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e organizaci tradičního setkání s dříve narozenými dne
8. 12. 2018.
Hlasování č. 8: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Balíčky pro jubilanty
Přání jubilantům zajišťuje paní ……………. Ráda by s touto činností již skončila, pokud se
nerozhodne jinak, bude nutné najít náhradu.
Přát občanům začínáme od 60-ti let věku, od 65. roku dostávají jubilanti balíček potravin, od
85. roku chodí jubilantům přát i starosta.
Usnesení č. 10/2018-9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e činnost SOZ blahopřání a předávání balíčků
jubilantům.
Hlasování č. 9: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členem zastupitelstva
(vedení kroniky)
Vzhledem ke skutečnosti, že osoba pověřená vedením kroniky obce byla zvolena za člena
zastupitelstva, je nutné k uzavření dohody o provedení práce s touto osobou souhlas
zastupitelstva. Jedná se o paní Lucii Stehlíkovou. Odměna za vedení kroniky činí 5 000 Kč
ročně.
Usnesení č. 10/2018-10
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
uzavření pracovněprávního vztahu s členem
zastupitelstva – dohodu o provedení práce s Lucií Stehlíkovou za vedení kroniky obce.
Hlasování č. 10: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Prodej pozemku parcela č. 113/4 k.ú. Šumná
Starosta sděluje, že záměr prodeje uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn ve stanovené
lhůtě. Proti prodeji nebyla vznesena námitka.
Dále sděluje, že obec obdržela tři nabídky, které budou následně otevřeny.
S prodejem zásadně nesouhlasí pan Hrubý. Důvodem je skutečnost, že před lety bylo v této
lokalitě uvažováno o výstavbě rybníku. Byla vyhotovena i nějaká studie. Bohužel k dalším
krokům nedošlo. Dále argumentuje tím, že prodejem tohoto pozemku by byla znemožněna
další případná výstavba rodinných domů v této lokalitě.

Na to reaguje pan Sklenář, sděluje, že je zde počítáno s přístupovou cestou k dalším
pozemkům.
Starosta sděluje, že při zpracování a dalších úpravách územního plánu nebylo již v této
lokalitě uvažováno o další výstavbě. Tento pozemek, potažmo rodinný dům na něm postavený
by měl být v této řadě posledním. Obec se takto již před časem rozhodla, reagovala na
povinnost snížení plochy pro výstavbu v územním plánu. Prioritně řeší přípravy ploch pro
bydlení v lokalitě …………………………………..
Pan Hrubý navzdory těmto argumentům přesto navrhuje pozemek neprodávat z důvodu, že by
bránil další výstavbě za uvedenou lokalitou a případnému vodnímu dílu
D.Cihlářová upozorňuje na dlouhodobé sucho, není zde dostatečný zdroj vody. Nepovažuje
výstavbu rybníku za reálnou. Pokud by však k výstavbě přesto došlo, je toto řešitelné. Navíc o
prodeji pozemku je jednáno již podruhé, předešlý zájemce od koupě ustoupil.
p. Sklenář otevřel obálky a sdělil zájemce:
a) …………………………………………………….. nabídka 140 Kč / m2
b) …………………………………………………….. nabídka 220 tis. Kč, tj. 240 Kč/m2
c) …………………………………………………….. nabídka 145 Kč/m2
Pořadí:
1. ……………………., 240 Kč/m2
2. …………………….. 145 Kč/m2
3. ……………………., 140 Kč/m2
Usnesení č. 10/2018-11
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e prodej pozemku parcela č. 113/4 k.ú. Šumná o
2
výměře 902 m za kupní cenu 220 000 Kč, kupující ……………………………………
za podmínky, že smlouva o prodeji bude podepsána nejpozději do 15-ti dnů od výzvy
a pověřuje starosty podpisem kupní smlouvy. Dále stanovuje, že v případě odstoupení
kupujícího od koupě bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci podle stanoveného pořadí
nabídek.
Hlasování č. 11: pro : 5

proti: 2 (Hrubý, Pevná)

zdržel se: 2 (Cihlář, Benešová)

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření č. 8/2018
RO se týká přesunu prostředků na dobudování chodníků (12 tis. Kč), nový kotel pro
záchranku (max. 60 tis. Kč), pořízení popelnic (6 tis. Kč), svoz odpadu (20 tis Kč). Prostředky
budou přesunuty ze zdrav. střediska a školy – viz příloha.
Usnesení č. 10/2018-12
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 8/2018 dle přílohy.
Hlasování č. 12: pro : 9 proti: 0

zdržel se: 0

Diskuse:
p.Cejpek
- v březnu bude zahájena rekonstrukce stanice záchranné služby (financuje KÚ)
- probíhá rekonstrukce odborných učeben a dílen základní školy, z dotace ve výši cca 6
mil. Kč. K profinancování bude nutný krátkodobý úvěr od ČS, v současné době je o
něm jednáno. Podle podmínek bude rozhodnuto o jeho případném dalším využití pro
další financování akcí v obci, případně bude následně pro zaslání dotace úvěr splacen.

- schůzky zastupitelstva budou opět poslední pondělí v měsíci
p.Hrubý
žádá, aby začátek jednání zastupitelstva byl posunut na 19:00 hod z toho důvodu, že
v uvedený čas vede kroužek Taekwon-Do
Zastupitelé s posunem času souhlasí.
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:30 hodin.
V Šumné 26. 11. 2018

Zápis pořízen: 30.11.2018

Zapsala: Cihlářová

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Drahomíra Pevná

………..…………………..
Mgr. Tomáš Zezula

