Zápis o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 1.4.2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Šumná (dále
jen „zastupitelstvo obce“) v 19.00 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 8 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, Stehlíková, Zezula
Omluvena: Pevná
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
3. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Benešová a p. Stehlíková – vyslovily s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
3. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 3/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce p. Benešovou a p. Stehlíkovou.
Hlasování č. 1: pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce
schvaluje
zastupitelstva obce p. Cihlářovou.
Hlasování č.1: pro : 8

proti: 0

za zapisovatele

zdržel se: 0

zápisu o průběhu 3. zasedání

Bod č. 2 – Schválení programu
Usnesení č. 3/2019-2
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. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Odborné
učebny Šumná“
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na venkovní a sadové úpravy u ZŠ „Odborné
učebny Šumná“
5. Jmenování hodnotící komise na zakázku „Odborné učebny Šumná“
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON p.č. 286/14, 295
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů
Šumná
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Město Znojmo na spolufinancování
terénních sociálních služeb
9. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Šumná za rok 2018
10. Rozpočtové opatření č. 1/2019
11. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky
„Odborné učebny Šumná“
Starosta sdělil přítomným, že uvedená zakázka bude dle zákona zveřejněna elektronicky,
rovněž nabídky musí být zaslány pouze elektronicky. Veškerou zadávací dokumentaci
zpracovává firma, která zpracovává dotaci na odborné učebny v ZŠ – viz příloha.
Usnesení č. 3/2019-3
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e znění Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou
zakázku „Odborné učebny Šumná“ včetně zadávací dokumentace.
Hlasování č. 3: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Veřejná zakázka malého rozsahu na venkovní a sadové úpravy u ZŠ
„Odborné učebny Šumná“
Zakázka se týká venkovních úprav a zeleně. Zakázka proběhne klasickou formou. Firmy
budou obeslány písemně – starosta navrhuje obeslat znojemské firmy. Zakázka bude rovněž
zveřejněna na webových stránkách naší obce. Viz příloha.
Bude nutno řešit ještě schodolez a bezbariérový přístup v hodnotě cca 100 tis. Kč. To však
bude řešeno samostatně a o způsobu pořízení rozhodne později zastupitelstvo.

Usnesení č. 3/2019-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e znění Oznámení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Odborné učebny Šumná“ – Úprava venkovního prostranství
Hlasování č. 4: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Jmenování hodnotící komise na zakázku „Odborné učebny Šumná“
Starosta navrhuje tříčlennou hodnotící komisi. V komisi bude navíc zástupce agentury, která
zpracovává dotaci. Starosta navrhuje za členy komise pana Zezuly, pana Sklenáře a sebe.
Zastupitelé nemají ke složení komise námitky.
Usnesení č. 3/2019-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e jmenování hodnotící komise na zakázku „Odborné
učebny Šumná“ ve složení Tomáš Zezula, Petr Sklenář, Petr Cejpek
Hlasování č. 5: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON p.č. 286/14, 295
Smlouva se týká pozemku pana …………. Viz příloha.
Usnesení č. 3/2019-6
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1030047604/002 E.ON Distribuce a.s. na p.č. 286/14, 295 a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
;
Hlasování č. 6: pro : 8 proti :0 zdržel se: 0

Bod č. 7 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Šumná
Starosta seznámil přítomné s předmětnou žádostí o příspěvek pro jednotku SDH. Jedná se
o příspěvek na základní vybavení pro družstvo mladých hasičů – ochranné přilby, sada hadic
na útok a savice.
Pan Zezula sděluje, že další vybavení si hasiči pořídí z vlastních zdrojů (dresy apod.),
překážky na výcvik si vyrobí svépomocí. Cílem je nabídnout dětem smysluplnou náplň
volného času a zároveň připravit a vycvičit budoucí aktivní členy jednotky SDH.
Sděluje, že na výzvu hasičů se překvapivě přihlásilo hodně šumenských dětí, mladších i
starších. Hasiči s nimi začali pracovat a čas ukáže, kolik jich opravdu vydrží. Každopádně je
pozitivní, že stejně jako škola i spolky dobře a aktivně fungují. To je dobrá vizitka obce.
Zastupitelé s příspěvkem souhlasí, poskytnutí příspěvku na činnost kroužku mladých
hasičů již byla diskutována na dřívějším zasedání. Podpora mládeže, různých kroužků byla
všemi zastupiteli hodnocena jako potřebná. Zastupitelé navrhují příspěvek ve výši 40 tis. Kč.

Usnesení č. 3/2019-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Šumná na logistické a materiální zabezpečení kroužku mladých hasičů
Šumná ve výši 40 000 Kč a veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 7: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Město Znojmo na
spolufinancování terénních sociálních služeb
Příspěvek na terénní sociální služby obec poskytuje již několik let. Částka je podstatně vyšší
než v roce 2018. Přesto starosta navrhuje dotaci poskytnout. Zastupitelé nemají námitek.
Usnesení č. 3/2019-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Město Znojmo
na spolufinancování terénních sociálních služeb ve výši 28 393 Kč a veřejnosprávní smlouvu
o poskytnutí dotace a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Šumná za rok 2018
Starosta seznámil přítomné s obsahem účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2018, s výsledkem
hospodaření a návrhem na jeho přidělení do rezervního fondu. Zastupitelé s návrhem souhlasí
bez výhrad. Viz příloha
Usnesení č. 3/2019-9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e účetní závěrku ZŠ a MŠ Šumná za rok 2018 a přidělení
zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 64 349,68 Kč do rezervního fondu organizace.
Hlasování č. 9: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření řeší:
- příjem dotace na VPP od Úřadu práce a zároveň výdaje spojené se mzdovými náklady
- příjem dotace od obce Břečkov do mateřské školy a s tím související příspěvek na
provoz MŠ
- v souvislosti s realizací rekonstrukce odborných učeben školy úvěr od ČS spolu
s nutnými výdaji na rekonstrukci.
Viz příloha.
Usnesení č. 3/2019-10
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2019 dle přílohy.
Hlasování č. 10: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Diskuse
Cejpek
 Návrh projektu na rekonstrukci chodníku ke kolejím a ulice ke škole bude předložen
starostovi k diskusi a možnému upřesnění návrhu.
 V dubnu by měly být zveřejněny výsledky žádostí o dotaci na opravu chodníku a dále
ulice kolem ……………….. Pokud bude žádostem vyhověno, bude neprodleně
vyhlášeno výběrové řízení.
 SDH požádalo JK kraj o velkoobjemovou cisternu, která by měla být poskytnuta obci
zdarma. Pokud jim bude přidělena, bude nutné provést v prostorách hasičárny některé
stavební úpravy. Ing. Čada zpracovává předběžný rozpočet nákladů, aby mohla být
případně podána žádost o dotaci z JM kraje. Bude zde nutná spoluúčast obce.
 S případným pořízením cisterny bude zajištěn větší objem vody k likvidaci požárů pro
celou oblast, kde naše jednotka zasahuje, což je další plus. Zároveň ale bude nutno
zajistit dalšího řidiče dobrovolníka, který bude ochoten v případě požáru vyjet.
Podmínkou je ŘP sk. „C“ a školení strojníka.
 V ZŠ došlo ke zbourání staré boudy na nářadí, která již byla v dezolátním stavu.
Později bude nutno ji nahradit novou.
Cihlářová
 Sděluje, že bude nutno aktuálně řešit stav místní komunikace ke škole, která je ve
velice špatném stavu.
- k tomu starosta sděluje, že již jedná s firmou o nutné opravě
 dále se dotazuje, jak bude zajištěna zeleň v obci (kolem nových chodníků, kolem
obecního úřadu, po odstraněných sloupech elektrického vedení apod.), zda na tom
pracuje nový pracovník v rámci veřejně-prospěšných prací.
- p. Sklenář sděluje, že již probíhají práce, na uvedené plochy se naváží lepší hlína,
aby mohly být osety trávou.
Zezula
 Dotazuje se na stav inženýrských sítí k rodinným domům u střelnice,
- starosta sděluje, že již budou připravené k realizaci,
 dále pan Zezula sděluje, že na hřbitovní budově vypadlo okno a bude nutná oprava,
 dále předpokládá, že schůzky zastupitelstva budou přes léto svolávány na
devatenáctou hodinu.
Hrubý
 sděluje, že nové trafo bude stát za plotem školky, Eon vykoupí nutný pozemek pod
ním, pro druhé trafo bude nutno rovněž koupit pozemek cca 5 x7 m2 od soukromého
vlastníka, žádá starosty o pomoc ve věci jednání s majitelem, aby vyšel firmě Eon
vstříc
 dále prosí o kontakt na …………………………ve věci jednání o uložení vedení VN
- starosta přislíbil poslat kontakty
 Žádá, aby zasedání zastupitelstva probíhaly v pravidelných termínech, aby
nedocházelo k přesunům, aby si zastupitelé mohli plánovat svůj čas. A pokud bude
nutná změna termínu z objektivních příčin, prosí o včasné sdělení.

-

Starosta k tomu sděluje, že jednání jsou svolávána pravidelně na poslední pondělí
v měsíci. Jen mimořádně dochází ke změnám, a když dojde k posunu, tak k tomu
má vážný důvod.

Cihlář
 dotazuje se na lokalitu za ……………. v jakém stádiu je příprava zasíťování pozemků
- starosta sděluje, že existují dvě varianty, 10 -16 stavebních míst, řeší se přístupová
komunikace k uvedené lokalitě, ve hře bylo i jednání s ………………………… o
odprodeji části pozemku aby k této lokalitě vedla i druhá cesta. Jednání nebylo
úspěšné, majitelé domů v této ulici se obávají zvýšeného provozu kolem jejich
domů. V současné době starosta jedná s dcerou manželů …………….. majitelkou
pozemku o odkoupení části zahrady sousedící s přístupovou cestou, aby bylo
možné rozšíření. Pokud budou souhlasit s prodejem pozemku, přislíbil jim starosta
pomoc při vybudování nového plotu.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
ve 20:00 hodin.
V Šumné 1. 4. 2019

Zápis pořízen: 5. 4. 2019

Zapsala: Cihlářová

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

………..………………….
Mgr. Lucie Stehlíková

