Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 6. 5. 2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 4. 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, Pevná, Stehlíková, Zezula
Omluven: Hrubý
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
4. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Benešová a p. Zezula – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
4. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 4/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání
zastupitelstva obce p. Benešovou a p. Zezuly.
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 4. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Doplnění programu:
o bod č. 8 - Dohoda o ukončení příkazní smlouvy č.bCFI9P v rámci projektu „Zateplení
obecního úřadu Šumná“ a uzavření nové příkazní smlouvy

Usnesení č. 4/2019-2
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. Výběr dodavatele - podlimitní veřejná zakázka na dodávky „Odborné učebny
Šumná“
4. Výběr dodavatele - veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava venkovního
prostranství“
5. Žádost SRPŠ při ZŠ Šumná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na dopravu žáků na
lyžařský výcvik
6. Prodej nepotřebného materiálu obce
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019
8. Dohoda o ukončení příkazní smlouvy č.bCFI9P v rámci projektu „Zateplení
obecního úřadu Šumná“ a uzavření nové příkazní smlouvy
9. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Výběr dodavatele - podlimitní veřejná zakázka na dodávky „Odborné učebny
Šumná“
Starosta seznámil přítomné se závěry komise pro výběr dodavatele na dodávku „Odborné
učebny Šumná“. Komise vyhodnotila doručené nabídky a stanovila jednotlivá pořadí
dodavatelů, které doporučila zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelé neměli k závěrům a
doporučení komise žádné dotazy ani výhrady.
Usnesení č. 4/2019-3
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e vybrané dodavatele stanovené hodnotící komisí na
podlimitní veřejnou zakázku „Odborné učebny Šumná“, a to:
pro část I Dodávky vybavení
firma INEX Moravské Budějovice, s.r.o., cena 2 916 705 Kč (podána pouze jedna nabídka)
pro část II Stavební úpravy pořadí uchazečů
1. INEX Moravské Budějovice, s.r.o., cena 2 127 751,69 Kč
2. VIKO stavební a montážní s.r.o., Znojmo, cena 2 137 836,47 Kč
pro část III Konektivita pořadí uchazečů
1. C SYSTEM CZ a.s., Brno, cena 869 951,28 Kč
2. INEX Moravské Budějovice, s.r.o., cena 1 037 565,32 Kč
3. FLAME Systém s.r.o., Ostrava, cena 1 306 582,20 Kč
a pověřuje starosty k podpisu příslušných smluv o dílo, a to po naplnění součinnosti
vybraných dodavatelů.
Hlasování č. 3: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Výběr dodavatele - veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava venkovního
prostranství“
Starosta sdělil zastupitelům výsledek vypsané zakázky malého rozsahu na akci „Úprava
venkovního prostranství“, která se týká připravované rekonstrukce učeben základní školy.
Komise vyhodnotila přijaté nabídky a stanovila pořadí dodavatelů, které doporučuje
zastupitelům ke schválení. Zastupitelé nemají výhrady.
Usnesení č. 4/2019-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vybraného dodavatele stanoveného hodnotící komisí na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava venkovního prostranství“
pořadí uchazečů
1. COLAS CZ, a.s., Praha, cena 1 034 593,20 Kč
2. Inženýrské stavby Jebáček, s.r.o., Popice, cena 1 071 519 Kč
3. Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma, Dančovice, cena 1 081 024 Kč
a pověřuje starosty podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování č. 4: pro : 8

proti: 0

zdržel se:

Bod č. 5 – Žádost SRPŠ při ZŠ Šumná o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na dopravu
žáků na lyžařský výcvik
Starosta seznámil zastupitele s žádostí SRPŠ při ZŠ. Pan Sklenář sdělil důvody této žádosti.
D. Cihlářová vyslovila nesouhlas s takovým postupem financování lyžařského výcviku dětí.
Dle jejího názoru není důvod pro mimořádnou dotaci. Příspěvek na provoz školy je
dostačující k tomu, aby škola byla schopna z vlastních zdrojů přispívat na dopravu dětí na
organizovaný lyžařský výcvik. Dle jejího názoru je v kompetenci ředitele školy rozhodnout o
příspěvku na dopravu žáků z provozních prostředků, aby nebylo nutné zvyšovat částku,
kterou hradí rodiče.
Zastupitelé vzali v potaz námitky, ale i přes to chtějí žádosti vyhovět.
Usnesení č. 4/2019-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce na dopravu žáků na
lyžařský výcvik ve výši 5 000 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace SRPŠ při ZŠ Šumná a
pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 5: pro : 6

proti: 2 (Cihlářová, Cihlář)

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Prodej nepotřebného materiálu obce
Starosta sděluje, že předmětem prodeje je použitá nepotřebná dlažba. Jedná se o tři typy
dlaždic a navrhuje následující prodejní ceny:
velikost 30 x 30 cm za cenu 5 Kč za ks, šatovská dlažba za cenu 1 Kč za ks, velikost 50 x 50
cm za cenu 25 Kč za ks. Zastupitelé nemají k návrhu připomínky.

Usnesení č. 4/2019-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e prodej nepotřebného materiálu obce - dlažba 30x30
cena 5 Kč/ks, šatovská dlažba 1 Kč/ks, dlažba 50x50 cena 25 Kč/ks.
Hlasování č. 6: pro : 8

proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Rozpočtové opatření č. 2/2019
Rozpočtové opatření se týká schváleného příspěvku SRPŠ a zakázky Odborné učebny Šumná
– viz příloha.
Usnesení č. 4/2019-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2/2019 dle přílohy.
Hlasování č. 7: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Dohoda o ukončení příkazní smlouvy č.bCFI9P v rámci projektu „Zateplení
obecního úřadu Šumná“ a uzavření nové příkazní smlouvy
Důvodem k uzavření nové příkazní smlouvy s firmou Ing. Kleperlíkové jsou dle sdělení
starosty neshody v rámci firmy Klasik – stavební společnosti s.r.o., pod kterou Ing.
Kleperlíková pracovala a vyřizovala a administrovala pro naši obec akci „Zateplení obecního
úřadu“. Firma Klasik souhlasí s Dohodou o ukončení příkazní smlouvy. Pro obec to nebude
znamenat žádný finanční postih. S paní inženýrkou bude uzavřena nová příkazní smlouva,
která zajistí dokončení všech nutných úkonů nutných k řádnému vyúčtování dotace.
Usnesení č. 4/2019-8
Zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy č.
bCFI9P s firmou KLASIK – stavební společnosti s.r.o., Přerov na činnosti v rámci projektu
„Zateplení obecního úřadu Šumná“ a následné uzavření příkazní smlouvy s firmou Ing.
Martina Kleperliková, Rožnov pod Radhoštěm, na činnosti v rámci projektu „Zateplení
obecního úřadu Šumná“ a pověřuje starosty podpisem dohody a příkazní smlouvy.
Hlasování č. 8: pro : 8 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Diskuse
Starosta sděluje:
- Byla schválena dotace na rekonstrukci chodníků ve výši 3 839 000 Kč
- Starosta pochválil dobrovolné hasiče za organizaci žehnání zásahových vozidel
v sobotu 4. května

-

Proběhlo již tradiční setkání obcí mikroregionu v Korolupech v neděli 28. dubna,
starosta vyslovil poděkování a pochvalu všem vystupujícím zástupcům obce Šumná
Obec obdržela dotaci na jednotku SDH
Na výsledek žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikací se dosud čeká.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 20:10 hodin.
V Šumné 6. 5. 2019

Zápis pořízen: 9. 5. 2019

Zapsala: Cihlářová

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

………..………………….
Mgr. Tomáš Zezula

