Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 19. 12. 2018

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 11. 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
Omluveni: Pevná

Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
11. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Stehlíková a p. Benešová – vyslovily s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
11. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 11/2018-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání
zastupitelstva obce p. Stehlíkovou a p. Benešovou.
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

zápisu o průběhu 11. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Doplnění programu :
O bod č. 10 – Převod prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Šumná do fondu investičního

Usnesení č. 11/2018-2
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. Poskytnutí úvěru od České spořitelny na předfinancování projektu Odborné učebny
ZŠ Šumná
4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
5. Odměny členů zastupitelstva dle nař.vl.č. 202/2018 Sb. od 1.1.2019
6. Vyřazení majetku obce
7. Vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná
8. Souhlas s užíváním bytové jednotky – byt ZŠ Šumná č. p. 92
9. Rozpočtové opatření č. 9/2018
10. Převod prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Šumná do fondu investičního
11. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Poskytnutí úvěru od České spořitelny na předfinancování projektu Odborné
učebny ZŠ
Starosta seznámil přítomné s nabídkami variant úvěru od ČS k financování projektu základní
školy. Variantu financování části projektových nákladů, variantu úvěru na celou částku,
možností obou variant – pevná či pohyblivá úroková sazba a dále možnosti předčasného
splacení. Navrhuje využít nabídky úvěru na plnou částku s pevnou úrokovou sazbou. – viz
příloha.
Usnesení č. 11/2018-3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
poskytnutí úvěru od České spořitelny na
předfinancování projektu Odborné učebny ZŠ Šumná ve výši 6 200 tis. Kč, s využitím
nabídky pevné úrokové sazby a pověřuje starosty podpisem smlouvy s Českou spořitelnou.
Hlasování č. 3: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Zastupitelé byli předem seznámeni s pravidly rozpočtového provizoria pro rok 2019, nemají
k nim námitek - viz příloha.
Usnesení č. 11/2018-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.
Hlasování č. 4: pro : 8

proti: 0

zdržel se:

Bod č. 5 – Odměny členů zastupitelstva dle nař. vl. č. 202/2018 Sb. od 1.1.2019
Starosta navrhuje ponechat odměnu neuvolněného místostarosty ve stávající výši, tj. 12 tis.
Kč. Dále navrhuje navýšit odměnu předsedům výborů na 1 500 Kč a zastupitelům na 800 Kč.
T. Zezula navrhuje odměny nenavyšovat.
D. Cihlářová navrhuje navýšit pouze odměnu zastupitelů, odměnu předsedů výborů ponechat
ve stávající výši 1 000 Kč. Starosta s návrhem D. Cihlářové souhlasí a dává hlasovat o návrhu
- odměna místostarosty 12 000 Kč, odměna předsedů výborů 1 000 Kč, odměna zastupitelů
800 Kč.
Usnesení č. 11/2018-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e odměny členů zastupitelstva dle nař. vl. č. 202/2018 Sb.
od 1.1.2019, neuvolněný místostarosta ve výši 12 000, předseda finančního a kontrolního
výboru ve výši 1 000 Kč, člen zastupitelstva ve výši 800 Kč.
Hlasování č. 5: pro : 6

proti: 1(Hrubý)

zdržel se: 1 (Zezula )

Bod č. 6 – Vyřazení majetku obce
Starosta předložil návrh na vyřazení majetku obce, který je poškozený, nefunkční, dále
nevyužitelný – viz příloha.
Usnesení č. 11/2018-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vyřazení majetku obce dle přílohy.
Hlasování č. 6: pro : 8

proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ předložila soupis nepotřebného majetku - majetek
poškozený, opotřebovaný, dále nevyužitelný. Viz příloha
Usnesení č. 11/2018-7
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Šumná dle přílohy.
Hlasování č. 7: pro :

8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Souhlas s užíváním bytové jednotky – byt ZŠ Šumná č. p. 92
Jedná se o byt pronajatý ……………….. Jejich dcera, ……………………. žádá o souhlas
k přihlášení k pobytu v tomto bytě spolu se svými dvěma syny. V případě souhlasu
zastupitelstva bude vystaven dodatek k nájemní smlouvě. Starosta doporučuje vyhovět
žádosti. Zastupitelé rovněž nemají námitek.

Usnesení č. 11/2018-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27. 2.
2015 doplnění čl. 3, ust. 3.8. - souhlas s užíváním bytové jednotky pro
………………………………………….. a to na dobu neurčitou a pověřuje starosty podpisem
dodatku č. 2 k nájemní smlouvě.
Hlasování č. 8: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rozpočtové opatření řeší úpravu rozpočtových položek – obdržená dotace na akceschopnost
hasičů ve výši 36 700 Kč, dotace na MP do základní školy od obce Břečkov, navýšení částky
na svoz komunálního z položky nebezpečného odpadu ve výši 14 000 Kč a zajištění licence
ve výši 10 600 Kč z nevyčerpaných zdrojů, dále přesuny mezi položkami – viz příloha.
Usnesení č. 11/2018-9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 9/2018 dle přílohy.
Hlasování č. 9: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Převod prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Šumná do fondu
investičního
Ředitel základní školy žádá o svolení s převodem prostředků rezervního fondu do fondu
investičního z důvodu zajištění dostatečného objemu investičních prostředků na nákup
serveru.
Usnesení č. 11/2018-10
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e převod prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Šumná
do fondu investičního ve výši 9 208 Kč na dofinancování pořizovaného dlouhodobého
majetku (server).
Hlasování č. 10: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Diskuse:
Starosta
- zhodnotil setkání s důchodci za zdařilé, zúčastnilo se 52 občanů
- pochválil vánoční vystoupení spolku ŠUM-ŠUM
- seznámil přítomné se stavem realizace projektu ZŠ na vybudování nových odborných
učeben, v prostorách vedle kotelny je třeba zajistit důkladnou izolaci proti vlhkosti
Hrubý
- na příštím zasedání vyžaduje projednání zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva
na webu obce
Stehlíková
- sděluje, že je třeba vyřešit osvětlení před kostelem, nesvítí pozemní bodová světla,
navrhuje přidat osvětlení navíc pod lípu

Cejpek
- navrhuje při nějaké vhodné příležitosti poděkovat ……………………..za příkladné
jednání a záchranu života a za tento skutek ho odměnit hodinkami
Hrubý
- přiklání se k návrhu starosty o udělení věcného daru …………………….

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:50 hodin.
V Šumné 19. 12. 2018

Zápis pořízen: 21. 12. 2018

Zapsala: D. Cihlářová

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

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

………..…………………..
Věra Benešová

