Zápis o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 24. 6. 2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 5. 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 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
Omluven: -Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
5. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Stehlíková a p. Hrubý – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
5. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová – vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 5/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání
zastupitelstva obce p. Stehlíkovou a p. Hrubého.
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 5. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Usnesení č. 5/2019-2
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. Intenzifikace ČOV Šumná, Štítary
4. Zpráva o uplatňování Územního plánu Šumná 7/2014-3/2019
5. Zpráva o provedené kontrole finančního výboru
6. Účetní závěrka za rok 2018
7. Závěrečný účet za rok 2018
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Štítary
9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SRPŠ (kroužek Taekwon-Do)
10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sportovní klub (kroužek mažoretek)
11. Žádost o poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Znojmo
12. Žádost Města Znojma o podporu záměru výstavby krytého bazénu ve Znojmě
13. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
14. Přijetí dotace z rozpočtu JMK na pořízení věcných prostředků požární ochrany
JSDH
15. Zadávací podmínky na výběr dodavatele „Šumná – bezbariérové chodníky I. etapa“
a jmenování výběrové komise
16. Dodatek ke smlouvě o dílo na administraci dotace SFDI „Šumná bezbariérové
chodníky I. etapa“
17. Schválení dodavatele na výkon TDI „Šumná – bezbariérové chodníky I. etapa“
18. Schválení dodavatele na výkon TDI „Odborné učebny Šumná“
19. Záměr prodeje části pozemku parcela č. 285 k. ú. Šumná
20. Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Šablony II
21. Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ
22. Prodej nepotřebného majetku obce (vyřazený majetek ZŠ)
23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON Distribuce a.s. p. č.
237
24. Smlouva o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce,
a.s.
25. Nákup pozemku parcela č. 500 k. ú. Šumná
26. Rozpočtové opatření č. 3/2019
27. Rozpočtové opatření č. 4/2019
28. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Intenzifikace ČOV Šumná, Štítary
Během cca 5 let musí dojít k intenzifikaci ČOV. Důvodem je, že její kapacita je omezena. V
průběhu let minulých došlo k navýšení přípojek (Lesná, Vranovská pláž) a výhledově již
nebude dostačovat požadovanému objemu odpadních vod. Předpokládaný náklad činí cca 15
– 20 mil. Kč. Na tomto se budou sdružené obce podílet určitým podílem. Jedná se o obce
Štítary, Šumná a Lesná. Vzhledem ke skutečnosti, že svazek bude žádat o dotaci, není možné,
aby zde figurovaly podnikatelské subjekty, které se ovšem výrazně podílejí na objemu
čištěných vod. Bude nutné zajistit jinou formu příspěvku těchto subjektů.

Usnesení č. 5/2019-3
Zastupitelstvo obce b e r e
Štítary.
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

na

vě d o m í

informaci o intenzifikaci ČOV Šumná,

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Zpráva o uplatňování Územního plánu Šumná 7/2014-3/2019
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
3/2019.
Hlasování č. 4: pro : 9

proti: 0

Zprávu o uplatňování Územního plánu Šumná 7/2014-

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Zpráva o provedené kontrole finančního výboru
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-5
Zastupitelstvo obce b e r e n a
výboru provedené dne 29. 5. 2019.
Hlasování č. 5: pro : 9

proti: 0

vě d o m í

zprávu o provedené kontrole finančního

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Účetní závěrka za rok 2018
Zastupitelé byli předem seznámeni s jednotlivými výkazy účetní závěrky.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kompletní účetní závěrku obce Šumná za rok 2018,
schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky
včetně jeho rozdělení. Zastupitelstvo obce Šumná nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování č. 6: pro : 9

proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Závěrečný účet za rok 2018
Zastupitelé byli předem seznámeni s obsahem závěrečného účtu.

Usnesení č. 5/2019-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a celoroční hospodaření obce za rok 2018,
a to bez výhrad.
Hlasování č. 7: pro : 9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol Štítary
Poskytnutí dotace a její výše již byla zastupiteli projednávána na předchozích zasedáních a
zastupitelé navrhují vyhovět žádosti.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-8
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol
Štítary na provozní a materiální náklady související s činností TJ Sokol pro rok 2019 ve výši
40 000 Kč, smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SRPŠ (kroužek Taekwon-Do)
Poskytnutí dotace a její výše již byla zastupiteli projednávána na předchozích zasedáních a
zastupitelé navrhují vyhovět žádosti.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-9
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SRPŠ na
činnost a materiální vybavení kroužku Taekwon-Do ve výši 30 000 Kč, smlouvu o poskytnutí
dotace a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 9: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sportovní klub (kroužek
mažoretek)
Poskytnutí dotace a její výše již byla zastupiteli projednávána na předchozích zasedáních a
zastupitelé navrhují vyhovět žádosti.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-10
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sportovní klub
na účast kroužku mažoretek v mezinárodní soutěži v Chorvatsku ve výši 30 000 Kč, smlouvu
o poskytnutí dotace a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 10: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Žádost o poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Znojmo
Oblastní charitě Znojmo již přispíváme na činnost řadu let, příspěvek činil v minulých letech
5 tis. Kč. Pan Hrubý navrhuje příspěvek 20 tis. Kč. Zastupitelům se toto navýšení zdá příliš.
D. Cihlářová navrhuje příspěvek ve výši 10 tis. Kč. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 5/2019-11
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu
Znojmo ve výši 10 000 Kč, darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru a pověřuje
starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 11: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 12 – Žádost Města Znojma o podporu záměru výstavby krytého bazénu ve
Znojmě
Zastupitelé vyjadřují podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén.
Usnesení č. 5/2019-12
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
bazén v k. ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.
Hlasování č. 12 : pro : 9

proti: 0

podporu záměru města Znojma vybudovat krytý

zdržel se: 0

Bod č. 13 – Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelé souhlasí s podporou a navrhují provoz Linky bezpečí podpořit symbolickou
částkou 2 000 Kč ve formě daru.
Usnesení č. 5/2019-13
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru na provoz Linky bezpečí,
z.s. ve výši 2 000 Kč, darovací smlouvu a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č.13: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 14 – Přijetí dotace z rozpočtu JMK na pořízení věcných prostředků požární
ochrany JSDH
S přijetím dotace zastupitelé souhlasí, s věcným obsahem byli seznámeni již při projednávání
žádosti o dotaci.
Usnesení č. 5/2019-14
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK č. JMK059770/19/OKH z dotačního programu Podpora JSDH obcí JMK na
projekt „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“ ve výši 180 000 Kč a pověřuje
starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 14: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 15 – Zadávací podmínky na výběr dodavatele „Šumná – bezbariérové chodníky
I. etapa“ a jmenování výběrové komise
Dotaci na další etapu rekonstrukce chodníků již obec obdržela. Starosta navrhuje oslovit
s nabídkou firmy Zdeněk Kounek, Dančovice, INEX Moravské Budějovice s.r.o. a COLAS
CZ, a.s. Znojmo. Navrhuje výběrovou komisi ve složení: Petr Cejpek, Tomáš Zezula
(předseda) a Petr Sklenář. Nabídka bude zveřejněna od 28. 6. 2019, po dobu nejméně 10 dní.
Komise se sejde 11. 7. 2019 aby vyhodnotila nabídky a stanovila pořadí zájemců. Následně
se sejdou zastupitelé, aby schválili dodavatele. Akce musí být realizována do konce roku
2019.
Usnesení č. 5/2019-15
Zastupitelstvo obce
schvaluje
výzvu a zadávací podmínky na výběr dodavatele
„Šumná – bezbariérové chodníky I. etapa“, přímo obeslané dodavatele Zdeněk Kounek,
Dančovice, INEX Moravské Budějovice s.r.o., a COLAS CZ, a.s. Znojmo a jmenování
výběrové komise ve složení Mgr. Tomáš Zezula (předseda), Petr Cejpek a Mgr. Petr Sklenář.
Hlasování č. 15: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 16 – Dodatek ke smlouvě o dílo na administraci dotace SFDI „Šumná bezbariérové chodníky I. etapa“
Starosta sděluje, že cena služby za administraci dotace byla navýšena o DPH. Zastupitelé
nemají námitek.
Usnesení č. 5/2019-16
Zastupitelstvo obce
schvaluje
dodatek ke smlouvě o dílo na administraci dotace
SFDI „Šumná - bezbariérové chodníky I. etapa“ a pověřuje starosty podpisem dodatku.
Hlasování č. 16: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 17 – Schválení dodavatele na výkon TDI „Šumná – bezbariérové chodníky
I. etapa
Obec obdržela dvě nabídky na výkon technického dozoru investiční akce „Šumná –
bezbariérové chodníky I. etapa“. Jedná se o Ing. Čady (nabídka 107 tis. Kč bez DPH) a pana
Milana Bartolšice, Aqua centrum Břeclav (nabídka 90 tis. Kč bez DPH). Starosta navrhuje
Ing. Čady.
V. Hrubý požaduje uzavření smlouvy pro výkon technického dozoru, ze které bude jasná
odpovědnost dozoru za kvalitu odvedených prací a případné vady. K. Cihlář navrhuje vybrat
levnější nabídku.
D. Cihlářová se připojuje k názoru a doporučuje vybrat dodavatele dle ceny, tedy pana
Bartolšice.
Usnesení č. 5/2019-17
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e dodavatele na výkon TDI „Šumná – bezbariérové
chodníky I.etapa“ firmu AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o. a pověřuje starosty podpisem
smlouvy.
Hlasování č. 17: pro : 8

proti: 1(Cejpek)

zdržel se: 0

Bod č. 18 – Schválení dodavatele na výkon TDI „Odborné učebny Šumná“
Pro výkon technického dozoru investiční akce „Odborné učebny Šumná“ starosta oslovil
pouze Ing. Čady. Zdůvodnil to skutečností, že Ing. Čada již dozoroval předchozí akce ve
škole a je dobře obeznámen s budovou. Ing. Čada nabízí tuto službu za cenu 78 tis. Kč bez
DPH.
V. Hrubý konstatuje, že i v případě ZŠ měla být nabídka zaslána i jinému dodavateli.
Požaduje opět uzavření smlouvy pro výkon technického dozoru se smluvním ujednáním
odpovědnosti za kvalitu a případné vady, včetně výše smluvní pokuty.
Usnesení č. 5/2019-18
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e dodavatele na výkon TDI „Odborné učebny Šumná“
firmu ČADA - CORPORATION s.r.o., Znojmo a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 18: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 19 – Záměr prodeje části pozemku parcela č. 285 k.ú. Šumná
Jedná se o pozemek mateřské školy, který nepravidelně zasahuje do vedlejších parcel.
Z důvodu bezpečnosti bylo v předchozích letech vybudováno oplocení podél sousedních
parcel, které ovšem nekopíruje hranice pozemku, ale je zarovnáno. Pozemky za tímto
oplocením starosta navrhuje nabídnout majitelům sousedních parce k odprodeji. Je nutné
stanovit cenu tohoto pozemku.
V. Hrubý navrhuje záměr odložit na další jednání, až poté, co bude zjištěna cena pozemku.
Usnesení č. 5/2019-19
Zastupitelstvo obce o d k l á d á projednání záměru prodeje části pozemku parcela č. 285
k.ú. Šumná na další zasedání zastupitelstva.
Hlasování č. 19: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 20 – Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Šablony II
Ředitel školy R. Nekula seznámil zastupitele s možnosti zapojení školy do projektu Šablony
II. Upozorňuje, že se jedná o 100 % dotaci, ze které lze hradit např. asistenta, speciálního
pedagoga, doučování či techniku. Je pro školu výhodná. Žádost podává ZŠ a realizace bude
probíhat v období září 2019 až červen 2021.
Usnesení č. 5/2019-20
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e souhlas zřizovatele pro příspěvkovou organizaci ZŠ a
MŠ Šumná se zapojením do projektu Výzva č. 02_18_063 Šablony II.
Hlasování č. 20: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 21 – Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ
Se zahájením rekonstrukce učeben ZŠ je nutné vyřadit starý nepotřebný majetek dle přílohy.
Jedná se o pracovní stoly a svěráky ze školní dílny. Tyto jsou ještě dále využitelné.
Zastupitelé souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ (9 ks stůl + svěrák, 9 ks
samostatný svěrák) – bezúplatně převést zřizovateli. Jeden stůl a dva svěráky navrhuje pan
Zezula ponechat ve škole pro potřeby školníka.
Usnesení č. 5/2019-21
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vyřazení nepotřebného majetku ZŠ - 9 ks zámečnický
stůl + 9 ks svěrák, 9 ks svěrák samostatný a jeho bezúplatný převod zřizovateli.
Hlasování č. 21: pro : 9 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 22 – Prodej nepotřebného majetku obce (vyřazený majetek ZŠ)
Pan Zezula navrhuje dva stoly včetně svěráků využít v obci ( obecní úřad + hasiči) a
zbývajících 7 ks navrhuje nabídnout k odprodeji. Po vzájemné debatě se zastupitelé sjednotili
na ceně 2 000 Kč za stůl se svěrákem. Dále navrhují odprodat další 3 samostatné svěráky za
cenu 700 Kč a 6 menších za cenu 400 Kč.
Usnesení č. 5/2019-22
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prodej nepotřebného majetku obce - vyřazený
majetek ZŠ (7 ks zámečnický stůl se svěrákem za cenu 2000 Kč, 3 ks samostatný svěrák
za cenu 700 Kč a 6 ks samostatný svěrák za cenu 400 Kč).
Hlasování č. 22: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 23 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E. ON Distribuce a.s.
p.č. 237
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-23
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030047644/001 s E. ON Distribuce a.s. p.č. 237 a pověřuje starosty podpisem
smlouvy.
Hlasování č. 23: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 24 – Smlouva o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON
Distribuce, a.s.
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-24
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330044282/001 umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce, a.s. a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 24: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 25 – Nákup pozemku parcela č. 500 k.ú. Šumná
Jedná se o pozemek p. …………….., který s prodejem souhlasí. Dále ovšem nabízí
k odprodeji zbytek parcely včetně další parcely za svojí zahradou. Navrhuje cenu 200 Kč za
m2. Jedná se o pozemek, který je zatížen věcným břemenem (vedení VN). Navržená cena se
zdá zastupitelům vysoká.
V. Hrubý navrhuje odložit schválení nákupu a projednání ceny s majitelem. Pan Sklenář
nabídku s vlastníkem projedná.
Usnesení č. 5/2019-25
Zastupitelstvo obce
o d k l á d á projednání nákupu pozemku parcela č. 500 k.ú. Šumná.
Hlasování č. 25: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 26 – Rozpočtové opatření č. 3/2019
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-26
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
starostou obce - dle přílohy.
Hlasování č. 26: pro : 9

proti: 0

rozpočtové opatření č. 3/2019 provedené

zdržel se: 0

Bod č. 27 – Rozpočtové opatření č. 4/2019
Viz příloha
Usnesení č. 5/2019-27
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4/2019 dle přílohy.
Hlasování č. 27: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Diskuse:
Cejpek
- Práce v učebnách ZŠ zahájeny,
- Dotace 1 500 tis. Kč na opravu vozovky kolem RD …………… z MMR+ dotace 300
tis. Kč z JMK
- Bude dokončen projekt na rekonstrukci komunikace od křižovatky směrem ke škole,
až k RD ……………… , včetně parkovacích míst u školy – šikmé stání, z boku
řadovek – kolmé stání, mezi řadovkami – podélné stání.
- Pouťové atrakce se setkaly s ohlasem, majitelé budou zváni i na posvícení
Stehlíková
- Tlumočí nabídku maminek dětí, které chodí do kroužku hasičů osadit plochy mezi
novými chodníky a silnicí levandulí. Zastupitelé navrhují konzultovat u odborníků
odolnost těchto květin (sucho, sůl v zimě), případně navrhnout jiné květiny vhodné
k osazení takových ploch. Pan Zezula s paní Stehlíkovou zjistí možnosti.

Cihlářová
- Navrhuje celkovou rekonstrukci WC v prostorách obecního úřadu. Je nevyhovující,
zastaralé. Starosta s návrhem souhlasí a bude řešit.
Zezula
- Dotazuje se na stav kanalizace u bývalé střelnice. Starosta sděluje, že vybudování
společné přečerpávací stanice není reálné a bude nutné řešit jednotlivě u každého RD
samostatným čerpadlem. Obec to vybuduje a provoz čerpadla si následně bude řešit
majitel RD.
- Navrhuje zřídit venkovní elektrickou přípojku u kostela – možnost připojení kolotočů
a jiných atrakcí. Pan Hrubý radí požádat o zřízení přípojky 1 x 6A za cenu 1 200 Kč.
Hrubý
- Dotazuje se na opravu silnice na Vranovskou Ves - starosta sděluje, že se jedná pouze
opravu vozovky kolem hotelu ve V. Vsi.
- Sděluje, že dle jeho informací pan ……… bude odprodávat část areálu vlevo za
kolejemi. Navrhuje tento areál odkoupit pro potřeby obce (technická plocha pro
skladování, odpad apod.) Bude nutné zjistit možnosti prodeje a cenu.
- Navrhuje řešit v obci zadržování vody v krajině – budování vodní plochy, zeleň.
Nabízí, že se bude v této věci osobně angažovat a nastuduje možnosti a potřebné
informace.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
ve 20:50 hodin.

V Šumné 24. 6. 2019

Zápis pořízen: 28. 6. 2019

Zapsala: Cihlářová

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

………………………….
Mgr. Lucie Stehlíková

………..………………….
Ing. Václav Hrubý

