Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 21.8.2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 7. 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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a nebyly vzneseny
námitky.
Přítomni: Cejpek, Benešová, Cihlář, Hrubý, Stehlíková, Zezula
Omluven: Cihlářová, Sklenář, Pevná
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
7. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Zezula a p. Benešová – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu
7. zasedání zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Stehlíková - vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 7/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání
zastupitelstva obce p. Zezuly a p. Benešovou.
Hlasování č. 1: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce
schvaluje
zastupitelstva obce p. Stehlíková
Hlasování č.1: pro : 6

proti: 0

za zapisovatele zápisu o průběhu 7. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Doplnění programu o
bod č. 10 - Schválení dodavatele na opravu šatny a sociálního zařízení v MŠ
bod č. 11 – Revokace usnesení č. 5/2019-24 ze dne 24.6.2019 – schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce, a.s.
bod č. 12 – Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330044282/092 umístění distribuční
soustavy E.ON Distribuce a.s.
a posunutí ostatních bodů programu

Usnesení č. 7/2019-2
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce :
Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
Schválení programu zasedání
Zpráva o provedené kontrole kontrolního výboru
Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení Vranovsko
Závěrečný účet za rok 2018 ZSO VAK Znojemsko
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene parcela č. 113/1, 114 k.ú.
Šumná
7. Schválení dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“ – bezbariérové WC
8. Schválení dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“ - schodolez
9. Zadávací podmínky na výběr dodavatele „Oprava místní komunikace SO 05 – vlevo
od státní silnice“ a jmenování výběrové komise
10. Schválení dodavatele na opravu šatny a sociálního zařízení v MŠ
11. Revokace usnesení č. 5/2019-24 ze dne 24.6.2019 – schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce, a.s.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330044282/092 umístění distribuční
soustavy E.ON Distribuce a.s.
13. Rozpočtové opatření č. 6/2019
14. Diskuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlasování č. 2: pro : 6 proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Zpráva o provedené kontrole kontrolního výboru
Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou o kontrole kontrolního výboru.
Usnesení č. 7/2019-3
Zastupitelstvo obce b e r e
výboru ze dne 10.7.2019.
Hlasování č. 3: pro : 6

proti: 0

na

vě d omí

zprávu o provedené kontrole kontrolního

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení Vranovsko
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy.
Viz příloha
Usnesení č. 7/2019-4
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í závěrečný účet za rok 2018 Sdružení pro
rozvoj a obnovu obcí Vranovska schválený na valné hromadě dne 26.6.2019.
Hlasování č. 4: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Závěrečný účet za rok 2018 ZSO VAK Znojemsko
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem zprávy.
Viz příloha
Usnesení č. 7/2019-5
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í závěrečný účet za rok 2018 ZSO VAK
Znojemsko schválený na valné hromadě dne 19.6.2019.
Hlasování č. 5: pro :

6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene parcela č. 113/1, 114
k.ú. Šumná
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem smlouvy.
Viz příloha
Usnesení č. 7/2019-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030052750/001 umístění distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s. na parcele č. 113/1, 114
k.ú. Šumná a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 6: pro : 6 proti :0

zdržel se: 0

Bod č. 7 – Schválení dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“ –
bezbariérové WC
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na výběr dodavatele v rámci projektu
,,Odborné učebny Šumná“ – bezbariérové WC a upozornil je, že je to jedna z podmínek pro
získání dotace. Zastupitelé rozhodovali mezi firmou INEX a Andorko Ladislav, Perk 257,
Plaveč. Starosta uvedl částky, které jednotlivé firmy navrhly na zrealizování daného projektu:
INEX – 185 908,61 Kč a Andorko Ladislav, Plaveč – 176 256,80 Kč. Starosta obce upozornil
zastupitele, že firma INEX již ve škole má svou zakázku, kterou má problém stihnout dodělat
v daném termínu.
Usnesení č. 7/2019-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“
– bezbariérové WC firmu Andorko Ladislav, Perk 257, Plaveč a pověřuje starosty podpisem
smlouvy o dílo.
Hlasování č. 7: pro :6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Schválení dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“ – schodolez
Starosta předložil zastupitelům návrh na dodavatele v rámci projektu ,,Odborné učebny
Šumná“ – schodolez firmu Altech, spol. s. r o., Bánov 479. Starosta ukázal zastupitelům
nabídku s vybraným typem schodolezu a seznámil je s doporučením, že k vybranému zařízení
je dobré přikoupit rovnou invalidní vozík. Dále starosta obce upozornil zastupitele, že vybavení
školy s daným zařízením je podmínkou pro získání dotace. Starosta obce seznámil, že
z rozpočtu bude pro realizaci schodolezu uvolněná částka 117 370,- Kč.
Usnesení č. 7/2019-8
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e dodavatele v rámci projektu „Odborné učebny Šumná“
– schodolez firmu ALTECH, spol. s r.o., Bánov 479 a pověřuje starosty podpisem objednávky.
Hlasování č. 8: pro :6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Zadávací podmínky na výběr dodavatele „Oprava místní komunikace SO 05 –
vlevo od státní silnice“ a jmenování výběrové komise
Starosta obce uvedl, že zadávacími podmínkami na výběr dodavatele ,,Oprava místní
komunikace SO 05 – vlevo od státní silnice“ se musí obeslat na přímo tři firmy a zveřejnit na
úřední desce a stránkách obce. Starosta obce uvedl navržené firmy, kterým se zašlou přímo
zadávací podmínky a to: COLAS CZ, a.s., Praha 9, Zdeněk Kounek, Dančovice 4 a Inženýrské
stavby Neumann s. r o., Znojmo.
Starosta obce dále vznesl návrh na členy výběrové komise a to: Petr Cejpek, Petr
Sklenář a Mgr. Tomáš Zezula.
Pan Hrubý vznesl dotaz, zda je nutné, aby oprava místní komunikace byla skončena do
konce kalendářního roku 2019. Starosta ubezpečil zastupitele, že skončení opravy do konce
roku 2019 je podmínkou pro získání dotace.
Usnesení č. 7/2019-9
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e výzvu a zadávací podmínky na výběr dodavatele
„Oprava místní komunikace SO 05 – vlevo od státní silnice“, přímo obeslané dodavatele
COLAS CZ, a.s., Praha 9, Zdeněk Kounek, Dančovice 4, Inženýrské stavby Neumann s.r.o.,
Znojmo a jmenování výběrové komise ve složení Mgr. Petr Sklenář (předseda), Petr Cejpek a
Mgr. Tomáš Zezula.
Hlasování č. 9: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Schválení dodavatele na opravu šatny a sociálního zařízení v MŠ
Starosta obce seznámil zastupitele, že na základě žádosti ředitele školy je nutné provést
stavební úpravy šatny pro uklízečku, na které naváže oprava sociálního zařízení v MŠ. Nabídka
na stavební úpravy od firma Andorko Ladislav, Plaveč v cenové relaci 170 000,- Kč a částka
bude uhrazena díky navýšení z rozpočtového opatření.

Usnesení č. 7/2019-10
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dodavatele na opravu šatny a sociálního zařízení v MŠ
firmu Andorko Ladislav, Perk 257, Plaveč a pověřuje starosty podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování č. 10:

pro 6:

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Revokace usnesení č. 5/2019-24 ze dne 24.6.2019 – schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce, a.s.
Starosta uvedl důvod revokace usnesení č. 5/2019-24 – schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene umístění distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. Důvodem revokace bylo
chybné vložení dokumentu na KÚ. Dalším postupem bylo zrušení staré smlouvy a následné
vystavení smlouvy nové.
Usnesení č. 7/2019-11
Zastupitelstvo obce r e v o k u j e usnesení č. 5/2019-24 ze dne 24.6.2019 schválení
smlouvy o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy E. ON Distribuce, a.s.
Hlasování č. 11: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 12 – Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330044282/092 umístění
distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s.
Starosta obce uvedl, že na základě revokace usnesení viz bod č. 11, byla zrušena
původní smlouva a vystavena zcela shodná smlouva nová, která má pouze odlišné číslo a
datum.
Usnesení č. 7/2019-12
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330044282/092 umístění distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s. a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 12: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 13 – Rozpočtové opatření č. 6/2019
Starosta obce uvedl, že rozpočtovým opatřením č. 6/2019 bude navýšeno o částky
100.000 Kč na rekonstrukci učeben a 170.000 Kč na opravu šatny a sociálního zařízení v MŠ.
Usnesení č. 7/2019-13
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6/2019 dle přílohy.
Hlasování č. 13: pro : 6

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 14 – Diskuse
CEJPEK:
- rekonstrukce učeben bude ukončena v 1. patře do konce týdne
- rekonstrukce učebny ve sklepě se protáhne díky zdi, která neschne
- venkovní rekonstrukce byla oficiálně ukončena 21. 8. 2019 s mírnými komplikacemi
(překopnutí vodovodní přípojky)
- v rámci venkovní rekonstrukce se opravily schody do knihovny, faktura za opravu
schodů nebude součástí faktur z dotace
- do sloupu na křižovatce neznámý řidič narazil a poškodil ho, vše řeší pojišťovna, obec
bude mít spoluúčast na škodné události
- v září se zastupitelé budou zabývat řešením projektu ,,hotel“ – realizace odvodnění a
dalšími otázkami vedoucími k úspěšnému dokončení projektu
- SDH se zúčastnili jako bezpečnostní dohled na hudebním festivalu na Vranovské
přehradě a získali tím finanční náhradu
- probíhá rekonstrukce chodníků, která by měla být hotova do konce roku
STEHLÍKOVÁ
- dotaz na základě oslovení p. . ………..: ,,Kdy se bude moci p.. . ………..: připojit
vodovodní přípojkou k řádu?“
CEJPEK
- VAS, a. s. si dělá svůj projekt na vodovodní řád, který bude v r. 2020

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:45 hodin.

V Šumné 21.8.2019

Zápis pořízen: 22.8.2019

Zapsala: Mgr. Stehlíková

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

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Mgr. Tomáš Zezula

………..………………….
Věra Benešová

