Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 30. 12. 2019

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Šumná (dále jen
„zastupitelstvo obce“) v 18.00 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 11. zasedání
zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Hrubý a p. Stehlíková – vyslovili 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. 11/2019-1
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
obce p. Hrubého a p. Stehlíkovou.

za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání zastupitelstva

Hlasování č. 1: pro: 9

zdržel se: 0

proti: 0

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e za zapisovatele zápisu o průběhu 11. zasedání zastupitelstva
obce p. Cihlářovou.
Hlasování č.1: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Usnesení č. 11/2019-2
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce :
1.
2.
3.
4.
5.

Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
Schválení programu zasedání
Smlouva o závazcích mezi stavebníkem a obcí Šumná
Smlouva o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

6.
7.
8.
9.

Odměny členů zastupitelstva od 1.1.2020
Vyřazení majetku ZŠ a MŠ Šumná
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Diskuse

Hlasování č. 2: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Smlouva o závazcích mezi stavebníkem a obcí Šumná
Starosta seznámil přítomné, že se jedná o žádost stavebníka o možnost zbudování přípojky
inženýrských sítí k pozemku pro výstavbu RD, na vlastní náklady, vedenou po pozemku obce
(cesta k hasičské zbrojnici). Tuto smlouvu o závazku obce potřebuje k vystavení stavebního
povolení a zahájení výstavby rodinného domu. Starosta doporučuje vybudovat tuto přípojku na
náklady obce, neboť zde budou další zájemci z řad majitelů vedlejších pozemků a rovněž obec
má zájem vybudovat přípojku k hasičské zbrojnici zezadu pro případ plánované přístavby.
D. Cihlářová k tomu namítá, že uvedená záležitost byla již projednávaná na předchozím zasedání
zastupitelů s tím, že budou nastavena pravidla pro uvedené případy, kdy je pozemek vzdálen od
hlavního řádu a přípojka je nákladná. Zastupitelé navrhovali, aby žadatel o přípojku se finančně
podílel na jejím zhotovení formou stanoveného poplatku za připojení.
P. Sklenář – informuje, že situaci se starostem projednávali a navrhují s účinností od roku 2020
stanovit cenu pozemků, které bude obec prodávat tak, aby zahrnovala i náklady spojené
s vybudováním inženýrských sítí,,
D. Cihlářová – to ovšem neřeší situaci majitelů, kteří již pozemek vlastní. Doporučuje tak, jak již
bylo minule dojednáno, tedy stanovit výši připojovacího poplatku formou místní vyhlášky či jiné
formy, tak aby to bylo v souladu se zákonem.
V.Hrubý – znovu připomíná, že by obec neměla vybudováním sítí bez jakéholi finanční účasti
dotovat soukromé vlastníky pozemků. Mohl by to být do budoucna precedens pro jiné žadatele a
obec by byla povinna vybudovat přípojky komukoli, kdo o to požádá, bez ohledu na vzdálenost
od hlavního řádu a finanční náročnost. Doporučuje zjistit zákonnou možnost pro výběr poplatku
za připojení sítí podle předem nastavených pravidel (vzdálenost od hlavního řádu, dostupnost
pozemku apod.).
K. Cihlář- stejně jako při minulé debatě o tomto problému rovněž doporučuje stanovit pravidla
pro poplatky.

Usnesení č. 11/2019-3
Zastupitelstvo obce o d k l á d á projednání smlouvy o závazcích mezi stavebníkem a obcí
Šumná na příští zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Smlouva o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko
Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi předem spolu s pozvánkou a měli možnost ji prostudovat.
Pro obec je tato forma investice výhodná – odpadne DPH.

Cihlářová – v návrhu smlouvy je nesmyslně dlouhá doba pro vyúčtování dotace (jeden rok),
doporučuje zkrátit na tři měsíce.
Hrubý – dle jeho názoru je smlouva jednostranně výhodná pro ZSO, postrádá v ní jakékoli záruky
či možnost ovlivnit cenu investice, být informován o výběru dodavatele, sankce za nedodržení
lhůt apod., postrádá jakýkoli termín pro realizaci.
Cihlář – k názoru pana Hrubého připomíná, že se jedná o smlouvu o poskytnutí účelové dotace,
způsob zhotovení investice je zcela v kompetenci investora, ten nese i případná rizika.
Cihlářová – navrhuje na základě připomínek doplnit do návrhu smlouvy:
1) Dotace na plánovanou investiční akci bude poskytnuta v maximální výši 1 500 tis. Kč
2) Ve smlouvě bude uveden termín realizace akce
3) Investiční akce bude poskytovateli dotace vyúčtována do tří měsíců od kolaudace.
Starosta se táže ostatních přítomných na názor.
P. Benešová, p. Pevná, p. Stehlíková – souhlasí s návrhem p. Cihlářové na doplnění smlouvy
p. Zezula by na základě předchozích dobrých zkušeností souhlasil se smlouvou tak, jak byla obci
zaslána.
Usnesení č. 11/2019-4
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u je smlouvu o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko na
akci „Zokruhování vodovodní sítě – Šumná – řad B3 – lokalita u trafostanice“ ve výši celkových
nákladů investice dle předpokladu 1 500 000 Kč bez DPH.
Hlasování č. 4: pro : 8

proti: 1 (Cejpek)

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
Starosta seznámil přítomné s pravidly rozpočtového provizoria. Doporučuje schválení rozpočtu
pro rok 2020 co nejdříve, finanční komise co nejdříve zpracuje přehled a rozpracovanost
investičních akcí aby mohly být co nejdříve projednány návrhy a plán akcí na další období.
Usnesení č. 11/2019-13
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020.
Hlasování č. 5: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Odměny členů zastupitelstva od 1. 1. 2020
Starosta sděluje, že v souvislosti se změnou vyhlášky o odměňování neuvolněných zastupitelů je
možné zvýšit odměny.
P. Sklenář doporučuje ponechat odměnu místostarosty ve stávající výši.
Starosta navrhuje zvýšit odměny předsedů finančních komisí na 1 200 Kč a odměny zastupitelů
na 1000 Kč.
Hrubý – se zvýšením odměny zastupitelů by souhlasil, pro navýšení předsedů komisí by
nehlasoval.
Zezula – navrhuje ponechat odměny ve stávající výši, tj. 800 Kč zastupitelé, 1 000 Kč předsedové
komisí.
Starosta tedy dává hlasovat o návrhu ponechat odměny ve stávající výši.

Usnesení č. 11/2019-6
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e odměny členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. od 1.1.2020, neuvolněný místostarosta 12 000 Kč, předseda finančního a
kontrolního výboru 1 000 Kč, člen zastupitelstva 800 Kč.
Hlasování č. 6: pro : 7

proti: 2 (Cejpek, Sklenář) zdržel se: 0

Bod č. 7 – Vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná
Návrh na vyřazení přílohou – jedná se o majetek poškozený, nefunkční, dále nepoužitelný.
Doporučuje schválení vyřazení i následnou likvidaci majetku.
Usnesení č. 11/2019-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vyřazení majetku ZŠ a MŠ Šumná a navržený způsob
likvidace dle přílohy.
Hlasování č. :7

pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 10/2019
Viz příloha
- zapojení dotace SDH ve výší 38 tis. Kč do příjmů i výdajů,
- zapojení schválené dotace MŠMT pro školu, proj. Šablony ve výši 1 234,6 tis. Kč do
příjmů i výdajů,
- snížení dotace SFDI na chodníky dle skutečných nákladů (163 900 Kč)
- přesun 26 tis. Kč na komunikace
- navýšení částky na poplatek za rozhlas o 6 tis Kč
Usnesení č. 11/2019-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10/2019 dle přílohy.
Hlasování č. 8

pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 - Diskuse
Starosta
- informoval přítomné o setkání s důchodci, zúčastnilo se 56 seniorů, shlédli vystoupení
mažoretek a žáků Taekwondo, dle ohlasů snad byli senioři spokojeni
- pracovní schůzka k výstavbě DPS bude 20. 1. 2020
- dotace na vozovku vyúčtována, vše OK, celkový náklad 1 598 329 Kč
-

dotace na chodníky krácena dle skutečnosti o 163 900 Kč, celkový náklad: 4 554 687 Kč

-

znovu připomíná, že rozpočet pro rok 2020 by měl být v únoru schválen. Bude nutné
projednat investiční akce, priority apod.

-

mezi akce by měla být zařazena úprava plochy před hasičskou zbrojnicí, projekt
zasíťování pozemků pro výstavbu RD v lokalitě za …………, projekt pro výstavbu DPS

Cihlářová
- táže se na stav situace v uličce u ……………(reakce na dotaz ……………… na setkání
s důchodci ohledně dešťové vody) – starosta k tomu sděluje že se tam byl podívat,
odtoková šachta by měla vodu pojmout, případně bude ještě rozšířena. Zatím nebyl
takový prudký déšť, aby bylo možno to vyhodnotit.
Srážková voda, kterou sousedi svádí ze své střechy do uvedené uličky však zatím řešena
nebyla.
Cihlář
- dotazuje se na stav řešení poškozeného veřejného osvětlení – starosta k tomu sděluje, že
probíhá jednání s pojišťovnou
Starosta
- znovu připomíná problém s kunami, už řádí i nad hospodou
- za obcí je přistaven kontejner na použítý kuchyňský olej, vkládá se v pet lahvích
Hrubý
- žádá aktualizovat soupis investičních akcí a rozeslat
- dotaz na stav kanalizace u střelnice
Starosta
- kanalizace se začíná projektovat, je změna, bude jen jedna čerpačka pro všechny přípojky,
náklady budou vyšší, bude ale možné případná výměna čerpadla za výkonnější v případě
požadovaného navýšení objemu
Hrubý
- vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům na uvedené řešení odpadních vod by
bylo možná dobré zvážit možnost jednotlivých domácích čístiček odpadních vod
s případnou finanční podporou obce majitelům RD

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:30 hodin.

V Šumné 30. 12. 2019

Zápis pořízen: 3. 1. 2020

Zapsala: Ing. Cihlářová

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

.………..………………….
Mgr. Lucie Stehlíková

