Zápis o průběhu 8. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 9. 9. 2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 8. 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, Benešová, Cihlář, Cihlářová, Hrubý, Pevná, Sklenář, Stehlíková, Zezula
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání
zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Cihlář a p. Pevná – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu 8. zasedání
zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová - vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 8/2019-1
Zastupitelstvo obce
schvaluje
zastupitelstva obce p. Cihláře a p. Pevnou.
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 ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání

za zapisovatele zápisu o průběhu 8. zasedání

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Doplnění programu: zastupitelé nežádají
Usnesení č. 8/2019-2
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. Schválení dodavatele „Oprava místní komunikace SO 05 – vlevo od státní silnice“
4. Vybudování nadzemního hydrantu pro plnění požární techniky u hasičské zbrojnice
5. Rozpočtové opatření č. 7/2019
6. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení dodavatele „Oprava místní komunikace SO 05 – vlevo od státní
silnice“
Výzva byla zaslána třem dodavatelům, dále zveřejněna na webových stránkách obce.
Všichni tři obeslaní dodavatelé zaslali nabídku. Komise vyhodnotila nabídky – firma
Inženýrské stavby Neumann byla z hodnocení vyřazena pro nedoložení přílohy č. 7.
Hodnoceny byly nabídky zbylých dvou firem v pořadí – č. 1 Zdeněk Kounek, č. 2 Colas.
Komise doporučila schválit toto pořadí nabídek.
Usnesení č. 8/2019-3
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vybraného dodavatele stanoveného hodnotící komisí
na zakázku „Oprava místní komunikace SO 05 – vlevo od státní silnice“, pořadí uchazečů:
1. Zdeněk Kounek, Dančovice 4, cena 1 598 329 Kč
2. COLAS CZ, a.s., Praha 9, cena 1 668 025,97 Kč
a pověřuje starosty podpisem smlouvy o dílo, a to po naplnění součinnosti vybraného
dodavatele.
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Vybudování nadzemního hydrantu pro plnění požární techniky u hasičské
zbrojnice
Vybudování hydrantu navrhuje starosta řešit v souvislosti s opravou chodníků, kdy VAS zde
provádí práce na vodovodních přípojkách. Vybudování nadzemního hydrantu bude pro obec
povinností. Je tedy vhodné to řešit. VAS nabízí zhotovení za cenu 71 tis. Kč. Starosta
doporučuje ke schválení. Zastupitelé nemají námitek.
Usnesení č. 8/2019-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vybudování nadzemního hydrantu pro plnění požární
techniky u hasičské zbrojnice dle nabídky Vodárenská akciové společnosti, a.s. Znojmo.
Hlasování č. 4: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Rozpočtové opatření č. 7/2019
RO se týká přesunu 71 000 Kč na vybudování hydrantu. Z položky Kulturní dům na položku
Hasičská zbrojnice.
Usnesení č. 8/2019-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 7/2019 dle přílohy.
Hlasování č. 5: pro :9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 - Diskuse
Cejpek
- sděluje informace o průběhu rekonstrukce chodníku – problém, který musí řešit je malá
hloubka položení rozvodů
- autobusová zastávka bude dočasně posunuta, aby byla zajištěna bezpečnost
- rekonstrukce učeben v ZŠ - do konce týdne budou odsouhlaseny faktury k proplacení

doporučuje zpracování žádosti na rekonstrukci ulice ke škole – z Fondu dopravní
infrastruktury
- další etapou rekonstrukcí místních komunikací bude ulice nad hřbitovem – k RD ……..
- doporučuje poté řešit i cestu a parkovací plochu ke hřbitovu, včetně opravy márnice a
případně vybudování urnového háje na hřbitově
Cihlářová
- připomíná opravu toalet na obecním úřadě
Cejpek
- připomíná nutnost řešení v příštím roce elektroinstalaci v sále, včetně WC
Pevná
- nesvítí veřejné osvětlení v ulici ke škole – starosta sděluje, že ve čtvrtek přijdou
technici vyčistit lampy, patrně do nich zatéká, poté by mělo fungovat
Hrubý
- ptá se, zda je zastávka u Jednoty součástí rekonstrukce chodníků – starosta sděluje, že
ano
- ptá se, zda je svrchní zemina z chodníků uložena k dalšímu použití na povrchovou
úpravu zelených ploch – starosta sděluje, že ano, ale není příliš kvalitní, firma slíbila
jinou zeminu
- tlumočí dotaz …………………… na osvětlení na nádražní budově, zda je obecní –
starosta sděluje, že ano a bude rovněž řešeno ve čtvrtek, až přijedou technici
Cihlář
- ptá se na umístění rozhlasu v jejich ulici, není tam vůbec instalováno – starosta sděluje,
že bude dobudováno
-

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:40 hodin.

V Šumné 9. 9. 2019

Zápis pořízen: 12.9.2019

Zapsala: Ing. Cihlářová

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

………………………….
Ing. Karel Cihlář

………..………………….
Drahomíra Pevná

