Zápis o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 22. 4. 2020

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Šumná (dále jen
„zastupitelstvo obce“) v 18.00 hod. a všechny přítomné přivítal v učebně základní školy. Tyto
prostory byly vybrány proto, aby bylo možné zachovat příslušná nařízení pro konání zasedání
zastupitelů obce – dostatečný odstup.
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 2. zasedání
zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Pevná a p. Cihlář – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová - vyslovila s návrhem souhlas.

Usnesení č. 2/2020-1
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
obce p. Pevnou a p. Cihláře.
Hlasování č. 1: pro: 9

Zastupitelstvo obce
obce p. Cihlářovou.
Hlasování č.1: pro : 9

proti: 0

schvaluje
proti: 0

za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

za zapisovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Zastupitelé nepředložili návrh na doplnění programu.
Usnesení č. 2/2020-2
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. Výzva a zadávací podmínky na zakázku „ZŠ ŠUMNÁ_REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY“
a jmenování výběrové komise
4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019
5. Zařazení obce do územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s.
6. Žádost o poskytnutí příspěvku na spolufinancování terénních sociálních služeb v ORP
Znojmo
7. Žádost o poskytnutí dotace SRPŠ na činnost kroužku Taekwon-do
8. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 113/1, 114)
9. Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 237)
10. Prominutí nájemného nebytových prostor z důvodu uzavření provozu
11. Rozpočtové opatření č. 1/2020
12. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Výzva a zadávací podmínky na zakázku „ZŠ ŠUMNÁ_REKONSTRUKCE
TĚLOCVIČNY“ a jmenování výběrové komise
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem výzvy a zadávacími podmínkami na rekonstrukci tělocvičny
a neměli k tomu připomínek. Starosta navrhuje obeslat tři firmy, se kterými již obec v minulosti
spolupracovala, tj. firmu Viko, Inex a firmu pana Kounka. Připomíná, že dobrá spolupráce byla i
s firmou Atlanta. Pan Zezula navrhuje obeslat i tuto firmu. Výzva bude samozřejmě zveřejněna i
na webových stránkách obce.
Starosta navrhuje jmenovat výběrovou komisi ve složení: Cejpek, Sklenář, Zezula.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 2/2020-3
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
výzvu a zadávací podmínky na zakázku „ZŠ
ŠUMNÁ_REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY“ a jmenování výběrové komise ve složení Petr
Cejpek, Mgr. Petr Sklenář, Mgr. Tomáš Zezula a zaslání výzvy dodavatelům k předložení nabídek
firmám INEX Moravské Budějovice, s.r.o., VIKO STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ s.r.o. Znojmo,
Zdeněk KOUNEK, Dančovice, ATLANTA a.s. Znojmo.
Hlasování č. 3: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Účetní závěrka ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem účetní závěrky ZŠ a MŠ Šumná za rok 2019, s výsledkem
hospodaření i s návrhem na jeho přidělení do rezervního fondu.

Zastupitelé nemají námitky k obsahu účetní závěrky a souhlasí s návrhem na přidělení VH do
rezervního fondu.
Usnesení č. 2/2020-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Šumná za
rok 2019 a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 4 362,38 Kč do rezervního fondu
organizace.
Hlasování č. 4: pro : 9

proti:0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Zařazení obce do územní působnosti MAS Jemnicko, o.p.s.
Starosta připomněl důvody zařazení obce Šumná do působnosti MAS Jemnicko. Jedná se zejména
o pomoc a spolupráci při sestavování různých žádostí o dotace apod. Obec je součástí MAS
Jemnicko již radu let a v současné době se jedná o opětovný souhlas s tímto členstvím na další
období.
Zastupitelé s členstvím souhlasí.
Usnesení č. 2/2020-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e zařazení svého území do územní působnosti Místní akční
skupiny Jemnicko, o.p.s. na období 2021-2027.
Hlasování č. 5: pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Žádost o poskytnutí příspěvku na spolufinancování terénních sociálních služeb v
ORP Znojmo
Starosta připomíná, že obec se souhlasem zastupitelů již řadu let přispívá na spolufinancování
těchto sociálních služeb. Příspěvek je závislý na počtu obyvatel naší obce. Rozhodně doporučuje
příspěvek schválit, aby tak naši občané mohli těchto služeb využívat.
Zastupitelé rovněž souhlasí.
Usnesení č. 2/2020-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Město Znojmo,
IČ 00293881 na spolufinancování terénních sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2020
ve výši 29 817 Kč, smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 6: pro : 9 proti: 0 zdržel se: 0

Bod č. 7 – Žádost o poskytnutí dotace SRPŠ na činnost kroužku Taekwon-do
Obec obdržela žádost SRPŠ při ZŠ Šumná na činnost kroužku Taekwon-do na rok 2020 ve výši
30 000 Kč. Při schvalování rozpočtu na letošní rok již bylo s podporou sportovních aktivit
počítáno a byly na to vyčleněny finanční prostředky. Navrhuje žádosti vyhovět.
Zastupitelé souhlasí s poskytnutím dotace v požadované výši.

Usnesení č. 2/2020-7
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro SRPŠ při ZŠ
Šumná, o.s., IČ 27025667 na činnost a materiální vybavení kroužku Taekwon-Do ve výši 30 000
Kč, smlouvu o poskytnutí dotace a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. : 7 pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 8 – Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 113/1, 114)
viz příloha
Usnesení č. 2/2020-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce,
a.s., IČ 28085400 č. ZN-014330056013/001za účelem umístění kabelového vedení NN na parcele
č. 113/1, 114 a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 8

pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON (kabelové vedení NN parc.č. 237)
Viz příloha
Usnesení č. 2/2020-9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce,
a.s., IČ 28085400 č. ZN-014330055443/001za účelem umístění kabelového vedení NN na parcele
č. 237 a pověřuje starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 9

pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Prominutí nájemného nebytových prostor z důvodu uzavření provozu
Obec obdržela žádost nájemců nebytových prostor o prominutí nájemného z důvodu uzavření
provozu po dobu nouzového stavu vyhlášeného nařízením vlády, do doby než bude možné opět
provozovny otevřít. Starosta doporučuje nájemné prominout.
Zastupitelé nemají námitek k prominutí platby nájemného.
Usnesení č. 2/2020-10
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
prominutí nájemného nebytových prostor z důvodu
uzavření provozu – restaurace KD Šumná č.p. 149 149 ……………….., obchod KD Šumná č.p.
149 ……………………………… nebytové prostory Šumná č.p. 42 ………………...
Hlasování č. 10

pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření se týká plateb za vodu ve škole a v bytech, přesuny v rámci položek
rozpočtové skladby – viz příloha.
Usnesení č. 2/2020-11
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2020 dle přílohy.
Hlasování č. 11

pro : 9

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 12 - Diskuse
Starosta nejdříve vyjádřil poděkování všem ženám, které se zapojily do šití roušek pro občany
obce, dále panu …………….., který daroval obci materiál pro roušky. Poděkoval zároveň
občanům za respektování všech nutných omezení a dodržování nařízení vydaných vládou České
republiky k zamezení šíření nákazy Covid 19.
Starosta dále informoval:
- Byla zahájena rekonstrukce stanoviště rychlé záchranné služby (bývalý objekt Jednoty),
v souvislosti s tím bychom měli v budoucnu zvážit další využití prostor v mateřské škole
až bude RZ v příštím roce přestěhována na nové stanoviště.
- Projektant Zvěřina zpracuje návrh na rekonstrukci objektu zdravotnického střediska.
- Obec podala žádost na dotaci z JM kraje na rekonstrukci sociálek v prostorách obecního
úřadu.
- Připomíná nutnost sestavení pracovní komise, která by se zabývala výběrem varianty pro
výstavbu RD na parcelách za ……………….. Navrhuje složení: Hrubý, Sklenář, Cejpek.
- Příští týden bude k dispozici smlouva se svazkem VAK na zokruhování vody vodovodního
řádu v obci (již bylo projednáváno, obec měla k návrhu smlouvy připomínky).
- Znovu se vrací problematika kanalizačních přípojek a vybudování přečerpávácí stanice
v oblasti střelnice. Původní navrhovaná varianta jedné stanice bude dle vyjádření VAK
příliš nákladná, znovu je zde návrh vybudování čerpacích stanic pro každý RD zvlášť.
Hrubý
- k této problematice připomíná, že již byla řada různých variant jak přípojky řešit, trvá to už
mnoho let, bylo by vhodné zjistit cenové podmínky pro vybudování přečerpávací stanice,
různých variant i u jiných firem, abychom měli srovnání s cenovou nabídkou VAK –
existují různé a různě nákladné technologie a bylo by dobré mít více návrhů, které by bylo
možné konzultovat s odborníky a na základě toho se rozhodnout. Nevycházet pouze
z informací VAK.
Cihlářová
- připomíná jarní úklid chodníků, úpravu komunikací
Sklenář
- k tomu sděluje, že údržba již probíhá
Cihlář
- navrhuje sjednotit mezery mezi vybudovanými chodníky a zahrádkami občanů – dosypat
kamínky (kačírek) aby byl jednotný ráz, s tím zastupitelé souhlasí

Hrubý – dotazuje se, co bylo obsahem zakázky na vybudování chodníků – jaká konečná úprava.
Starosta sděluje, že měla být dosypána hlína. Zároveň sděluje, že někteří občané se dotazovali, zda
si tyto úzké plochy mohou osadit květinami. Dle názoru starosty je to možné, pokud je budou
následně udržovat.
Zezula připomíná, že bylo naplánováno osázení zelených ploch u silnice nějakými keři.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:00 hodin.

V Šumné 22. 4. 2020

Zápis pořízen: 29.4.2020

Zapsala: Ing. Cihlářová

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………...
Ing. Karel Cihlář

.………..………………….
Drahomíra Pevná

