Zápis o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 24. 2. 2020

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 1. 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
8 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, Sklenář, Stehlíková, Zezula
Omluveni: Pevná
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 1. 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 1. zasedání
zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová - vyslovila s návrhem souhlas.

Usnesení č. 1/2020-1
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
obce p. Zezuly a p. Benešovou.
Hlasování č. 1: pro: 8

Zastupitelstvo obce
obce p. Cihlářovou.
Hlasování č.1: pro : 8

proti: 0

schvaluje
proti: 0

za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

za zapisovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Usnesení č. 1/2020-2
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. Zpráva o kontrole finančního výboru
4. Rozpočet obce na rok 2020
5. Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
6. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019
7. Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2019
8. Aktualizace směrnice o cestovních náhradách na rok 2020
9. Žádost o poskytnutí dotace SH SDH Šumná
10. Podání žádosti o dotaci z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací
11. Podání žádosti o dotaci z JMK na věcné vybavení JSDH
12. Podání žádosti o dotaci z JMK Program rozvoje venkova
13. Podání žádosti o dotaci z MF na rekonstrukci tělocvičny ZŠ
14. Nákup pozemků p.č. 102/4, 104, 105, 106/1 k.ú. Šumná
15. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 286/14, 295)
16. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 286/14, 295)
17. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za napojení na inženýrské sítě
18. Smlouva o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko
19. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Zpráva o kontrole finančního výboru
Zastupitelé obdrželi zprávu o kontrole spolu s pozvánkou na zasedání, měli možnost se s ní
seznámit a berou ji na vědomí. Viz příloha.
Usnesení č. 1/2020-3
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
dne 27.1.2020.

zprávu o kontrole finančního výboru provedené

Hlasování č. 3: bere na vědomí: 8

Bod č. 4 – Rozpočet obce na rok 2020
Návrh rozpočtu byl projednán a sestaven za účasti členů finanční komise, starosty obce a účetní
obce. Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu obce spolu s pozvánkou a měli možnost se s ním
předem seznámit. Starosta vyzval přítomné, aby se k návrhu vyjádřili, případně vznesli dotazy
k jednotlivým položkám. Připomněl, že rozpočet byl sestaven s přihlédnutím na rozpracované a
plánované akce – viz příloha Nedokončené a plánované investice a opravy.

V. Hrubý navrhuje přednostně dokončit kanalizační přípojku u střelnice, neboť majitelé
nemovitostí čekají na připojení a realizace přípojky trvá již řadu let.
Starosta k tomu sděluje, že průtahy byly způsobeny změnou způsobu odvádění odpadních vod a
napojení nemovitostí. Původně měla mít každá nemovitost samostatné čerpadlo, které by
odvádělo odpadní vody do kanalizace. Problém byl v tom, že po vybudování by si majitelé
nemovitostí sami zajišťovali provoz čerpadel na vlastní náklady. Proto byla navržena varianta
jedné přečerpávací stanice pro všechny nemovitosti. Projekt zpracovává VAS, v roce 2020 by
měla být projektová dokumentace hotová včetně vyjadřovaček. Realizace se tedy předpokládá
v roce 2021.
K ostatním příjmovým a výdajovým položkám rozpočtu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.
Usnesení č. 1/2020-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočet obce na rok 2020 dle přílohy.
Hlasování č. 4: pro : 8

proti:0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
Návrh střednědobého výhledu zastupitelé rovněž obdrželi spolu s pozvánkou na zasedání.
Starosta zdůraznil, že tento výhled byl sestaven dle platných pravidel pro sestavování
rozpočtového výhledu obcí. Reaguje na plán rozvoje obce, jednotlivé plánované investiční akce a
možnosti jejich financování z dotačních titulů či vlastních zdrojů. Viz příloha.
Zastupitelé nemají k návrhu rozpočtového výhledu připomínek.
Usnesení č. 1/2020-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 dle přílohy.
Hlasování č. 5: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Výroční zpráva ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019
Výroční zpráva základní školy byla předložena zastupitelům, ti s ní byli seznámeni a nemají k ní
žádné připomínky. Viz příloha.
Usnesení č. 1/2020-6
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávu ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019.

Hlasování č. 6: bere na vědomí: 8

Bod č. 7 – Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2019
Starosta seznámil přítomné se Zprávou o provedené inventarizaci a závěry hlavní inventarizační
komise. Zastupitelé nemají ke zprávě žádné připomínky.

Usnesení č. 1/2020-7
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a
závazků k 31.12.2019
Hlasování č. : 7

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Aktualizace směrnice o cestovních náhradách na rok 2020
Starosta navrhuje poskytovat náhrady stravného ve výši spodní hranice rozpětí stanoveného
Vyhláškou o cestovních náhradách od 1.1.2020, to je 87 Kč při cestě 5 – 12 hodin, 131 Kč při
cestě 12 – 18 hodin a 206 Kč při cestě 18 a více hodin. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 1/2020-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e aktualizaci směrnice o cestovních náhradách na rok 2020
dle vyhl.č. 358/2019 Sb.
Hlasování č. 8

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Žádost o poskytnutí dotace SH SDH Šumná
Obec obdržela žádost dobrovolných hasičů o příspěvek na činnost kroužku mladých hasičů ve
výši 40 tis. Kč. Starosta doporučuje žádosti stejně jako v loňském roce vyhovět a podpořit tak
práci SDH s mládeží. Zastupitelé nemají námitek.
Usnesení č. 1/2020-9
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Šumná na logistické a materiální zabezpečení kroužku mladých hasičů
Šumná ve výši 40 000 Kč, veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 9

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Podání žádosti o dotaci z Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací
Starosta sděluje, že obec bude žádat Úřad práce ve Vranově n. Dyjí o jednoho pracovníka na
veřejně prospěšné práce od 1. 4. 2020. Zastupitelé souhlasí.
Usnesení č. 1/2020-10
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z Úřadu práce na 1 pracovníka
v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2020.
Hlasování č. 10

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Podání žádosti o dotaci z JMK na věcné vybavení JSDH
Starosta navrhuje v letošním roce stejně jako v předchozích letech podat žádost o dotaci z JMK
na věcné vybavení JSDH a pokračovat tak v dalším zkvalitňování technického zázemí a vybavení
zásahové jednotky. Maximální částka dotace je 316 000 Kč, spoluúčast obce 116 000 Kč.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 1/2020-11
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z JMK v rámci programu Podpora
jednotek SDH obcí JMK na rok 2020 na nákup věcného vybavení JSDH Šumná.
Hlasování č. 11

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 12 – Podání žádosti o dotaci z JMK Program rozvoje venkova
Z nabídky Programu JMK pro rozvoj venkova navrhuje starosta vybrat oblast obnovy obecních
nemovitostí a podat žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení obecního úřadu. Sociální
zařízení je již ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. Zastupitelé již na tuto skutečnost
několikrát poukazovali, proto rekonstrukci doporučují.
Usnesení č. 1/2020-12
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z JMK v rámci Programu rozvoje
venkova na rekonstrukci sociálního zařízení obecního úřadu.
Hlasování č. 12

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 13 – Podání žádosti o dotaci z MF na rekonstrukci tělocvičny ZŠ
Starosta připomíná již dlouholetý problém – nevyhovující podlaha tělocvičny základní školy.
V současné době je provozována na základě udělené časově omezené výjimky, která bude
v brzké době končit. Proto doporučuje rekonstrukci podlahy řešit a využít možnosti podání
žádosti na MFČR. Spolu s tělocvičnou by mohlo být vyřešeno i vybudování běžecké dráhy a
doskočiště na hřišti za školou, které škola rovněž potřebuje.
Usnesení č. 1/2020-13
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e investiční záměr rekonstrukce tělocvičny základní školy a
výstavbu běžecké dráhy a doskočiště a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí.
Hlasování č. 13

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 14 – Nákup pozemků p.č. 102/4, 104, 105, 106/1 k.ú. Šumná
Starosta sděluje, že se jedná o pozemky za domem ……………….., které by bylo vhodné
zakoupit. Navazují na další obecní pozemky v této lokalitě a v budoucnu by mohl tak být vyřešen
vhodnější přístup do oblasti šutrovny. Navrhuje proto jejich odkup. Připomíná že již tento odkup
byl jednou projednáván, ovšem s tím rozdílem, že tehdejší nabídka byla podmíněna odkupem
spolu s domkem …………….. Tato možnost nebyla přijatelná, protože by obec musela řešit
bydlení …………….., což by znamenalo pro obec problémy.

Usnesení č. 1/2020-14
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e nákup pozemků p.č. 102/4, 104, 105, 106/1 k.ú. Šumná
za cenu 299 000 Kč, prodávající Českomoravská pozemková s.r.o., IČ 01507575 a pověřuje
starosty uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování č. 14

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 15 – Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 286/14,
295)
Viz příloha, bez připomínek.
Usnesení č. 1/2020-15
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce,
a.s. č. ZN-014330054236/001 (kabelové vedení NN parc.č. 286/14, 295) a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 15

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 16 – Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 286/14,
295)
Viz příloha, bez připomínek.
Usnesení č. 1/2020-16
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce,
a.s. č. ZN-014330053743/01 (kabelové vedení NN parc.č. 286/14, 295) a pověřuje starosty
podpisem smlouvy.
Hlasování č. 16

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 17 – Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za napojení na inženýrské sítě
Stanovení finančního příspěvku za napojení na inženýrské sítě je výsledkem několikeré diskuse
zastupitelů k problému jak se má obec postavit k žádosti majitele pozemku, stavebníka, který
k udělení stavebního povolení potřebuje souhlas obce s připojením na inženýrské sítě. V případě,
že v lokalitě pozemku nejsou dosud sítě vybudovány bude nutné řešit způsob napojení na
stávající sítě – kde bude stanoveno připojovací místo, zda obec na své náklady vybuduje přípojky
až k hranici pozemku žadatele, případně umožní stavebníkovi vybudování přípojky přes pozemek
obce na vlastní náklady.
Právě na základě žádosti stavebníka pana …………… o možnost vybudování přípojky na vlastní
náklady v obecní komunikaci, která vede kolem k hasičské zbrojnici se rozvinula tato diskuse.

Starosta navrhoval vybudovat sítě k pozemku pana ………….. a ostatním pozemkům v uvedené
lokalitě, až k hasičské zbrojnici zezadu na náklady obce, protože upřednostňuje skutečnost, aby
lidé v obci stavěli, aby se obec rozvíjela, dle jeho názoru má obec občanům tyto služby
poskytovat.
Karel Cihlář tehdy vznesl dotaz, jak pak bude obec postupovat v případě, že majitel
nějaké vzdálené, nepřístupné zahrady požádá o připojení, jestli i tehdy obec na své náklady
vybuduje přípojku. Rozvinula se diskuse o tom jak v dané situaci postupovat a čím se obyvatelům
zavázat. Pan Hrubý se přiklonil k názoru, že je nutné toto řešit nějakým předem stanoveným
postupem.
Vyvstala zde obava, zda vybudováním přípojky k ……………. nevznikne precedens pro
některé další žadatele – majitele špatně přístupného pozemku pro připojení ke stávajícím sítím a
obec pak bude povinna zajistit každé takové připojení na vlastní náklady. To by mohlo pro obec
znamenat značně vysoké náklady.
Na základě těchto diskusí vznikl návrh, aby se případný žadatel finančně podílel na
nákladech na inženýrské sítě formou příspěvku za napojení. Otázkou je, zda by ho měli platit
všichni budoucí žadatelé, i když se bude jednat o pozemek či nemovitost v zástavbě, kde již jsou
sítě vybudovány, nebo jen o pozemky vzdálené od stávajícího řádu.
Starosta i místostarosta
- navrhují na základě předchozích diskusí zavést příspěvek pro všechny, navrhují schválit
navržené znění „Dohody o příspěvku za zpřístupnění k napojení na inženýrské sítě“.
Hrubý
- namítá k tomu, že toto samotné není řešení, že je nutné sestavit nějakou směrnici, obecní
pravidla pro postup a udělování souhlasu s napojením. Souhlasí s příspěvkem a navrhuje
schválit výši příspěvku s tím, že do doby sepsání dohody s žadatelem bude sestavena
obecní směrnice.
Starosta
- říká, že není nutné sestavovat žádnou směrnici, že postup je dán samotnými podmínkami
stavebního povolení a případným projednáním konkrétního případu zastupitelstvem.
Stehlíková, Benešová
- souhlasí s návrhem příspěvku pro všechny, stačí jen schválit výši příspěvku.
Zezula
- rovněž souhlasí s vybíráním příspěvku od všech žadatelů.
Sklenář
- doporučuje příspěvek pro všechny, obec tak za získané prostředky může budovat další
sítě.
Cihlářová
- nelíbí se jí zavedení příspěvku pro všechny, z předchozích debat se domnívala, že
zastupitelé Cihlář a Hrubý chtějí řešit jen případy, kdy se bude jednat o lokality mimo
vybudované sítě, to že bylo předmětem připomínek obou zastupitelů. Obavy, aby se obec
nezavázala k nákladným akcím, případně aby ji nemohli žadatelé osočit z nerovných
praktik. Dotazuje se tedy, jak přesně obec postupuje v případě žádosti o povolení
přípojky.

Starosta k tomu podrobně vysvětlil postup.
Ze starostova podrobného vysvětlení se D. Cihlářová domnívá, že postup je dostatečně průhledný
a není možné, aby se obec automaticky zavázala k nějaké nákladné výstavbě, která nebude
v jejím zájmu, nebo aby žadatel mohl na obci cokoli vymáhat.
K podobnému závěru se přiklánějí i další zastupitelé, z diskuse vyplynulo, že nebyl každému tak
docela známý postup obce při udělování souhlasu k napojení a z toho vznikly některé nejasnosti.
Většina zastupitelů se nakonec shodla v tom vybírat od všech žadatelů příspěvek za napojení na
inženýrské sítě po 25 tis. Kč za každou z nich.
Dle jejich názoru není možné schválit zde samotný návrh dohody o příspěvku, ale je nutné
rozhodnout o zavedení příspěvku za připojení na vodovodní řád a kanalizační a splaškový řád
v navrhované výši 25 tis. Kč + 25 tis. Kč s platností od určitého data.
Samotná dohoda o příspěvku pak již bude uzavřena s každým konkrétním žadatelem
Usnesení č. 1/2020-17
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zavedení finančního příspěvku za zpřístupnění k napojení
na inženýrské sítě ve výši 25 000 Kč za připojení na vodovodní řád a 25 000 Kč na kanalizační a
splaškový řád. V každém jednotlivém případě bude uzavřena dohoda s žadatelem o připojení, ve
které budou specifikovány podmínky úhrady příspěvku a připojení k sítím.
Hlasování č. 17

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 18 – Smlouva o poskytnutí dotace ZSO VAK Znojemsko
Vzhledem ke skutečnosti, že obec dosud neobdržela vyjádření k zaslaným připomínkám obce
k navrhovanému znění smlouvy o poskytnutí dotace, bude projednání odloženo.
Usnesení č. 1/2020-18
Zastupitelstvo obce o d k l á d á projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace ZSO VAK
Znojemsko na následující zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování č. 18

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 19 - Diskuse
Cejpek sděluje:
- 29. 2. 2020 proběhne v obci Masopustní průvod
- 1. 3. 2020 v KD dětský karneval
- 18. 4.2020 před kostelem žehnání motorek
- 19. 4. 2020 v KD Šumenské odpoledne
Benešová
- tlumočí žádost paní ………………… o instalaci zpomalovacího pásu na ulici k pile
- starosta k tomu sděluje, že bude realizováno

Hrubý
- nabízí, že bude osobně nápomocen při elektrifikaci kapličky
- dále připomíná nutnost zajistit pro EON pozemek pod novou trafostanici
- navrhuje zveřejnit plán investičních akcí na web obce
- doporučuje prořezat lípu u kapličky, je ještě vhodné vegetační období
Cejpek k tomu sděluje, že řez lípy domluví s odborníkem …………………..
Zezula
- připomíná rovněž potřebu řezu sakur kolem cesty od bytovek k nádraží, sám bude
nápomocen
Cejpek
- projektant bytového domu pro seniory potřebuje název připravované akce. Starosta
navrhuje vzhledem k historii starého hotelu název: Bydlení pro seniory v hotelové
zahradě.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
ve 20:25 hodin.

V Šumné 24. 2. 2020

Zápis pořízen: 2.3.2020

Zapsala: Ing. Cihlářová

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

.………..………………….
Věra Benešová

