Zápis o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 29. 6. 2020

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 3. 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, Pevná, Sklenář, Stehlíková, Zezula
Omluven: Hrubý
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Stehlíková, p. Cihlář – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu 3. zasedání
zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová - vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 3/2020-1
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
obce p. Stehlíkovou a p. Cihláře.
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 3. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

za zapisovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Zastupitelé nepožadovali doplnění navrženého programu.

Usnesení č. 3/2020-2
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. Zpráva o kontrole kontrolního výboru
5. Závěrečný účet obce za rok 2019
6. Účetní závěrka obce k 31.12.2019
7. Pronájem bytu zdravotní středisko č.p. 42
8. Záměr pronájmu nebytových prostor
9. Žádost o finanční dar Linka bezpečí
10. Žádost o finanční dar Oblastní charita Znojmo
11. Zpracování prováděcího projektu „Bydlení pro seniory v zahradě“
12. Rozpočtové opatření č. 2/2020
13. Rozpočtové opatření č. 3/2020
14. Diskuse
Hlasování č. 2: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Zpráva o kontrole finančního výboru
Zastupitelé byli předem seznámeni s obsahem zprávy – viz příloha.
Usnesení č. 3/2020-3
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
8.6.2020.

zprávu o kontrole finančního výboru ze dne

Hlasování č. 3: bere na vědomí: 8

Bod č. 4 – Zpráva o kontrole kontrolního výboru
Starosta seznámil zastupitele s obsahem zprávy kontrolního výboru – viz příloha.
Usnesení č. 3/2020-4
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
24.6.2020.

zprávu o kontrole kontrolního výboru ze dne

Hlasování č. 4: bere na vědomí: 8

Bod č. 5 – Závěrečný účet obce za rok 2019
Zastupitelé byli předem seznámeni s kompletním obsahem závěrečného účtu obce za rok 2019 a
nemají k němu připomínek – viz příloha.
Usnesení č. 3/2020-5
Zastupitelstvo obce
sc h va l u j e
závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019, v souladu s ust. §17 odst. 7 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2019, a to bez
výhrad.
Hlasování č. 5: pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Účetní závěrka obce k 31.12.2019
Zastupitelé byli předem seznámeni s obsahem účetní závěrky obce k 31.12.2019 a nemají k ní
žádné připomínky – viz příloha.
Usnesení č. 3/2020-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e kompletní účetní závěrku obce Šumná za rok 2019, dle
ustanovení §29, odst. 1, vyhl. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek se
schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně
jeho rozdělení.
Hlasování č. 6: pro : 8 proti: 0 zdržel se: 0

Bod č. 7 – Pronájem bytu zdravotní středisko č.p. 42
Starosta seznámil přítomné se skutečností, že k 1. 7. 2020 bude uvolněn byt v budově
zdravotního střediska (………………………………). Oznámil rovněž, že na obecní úřad byly
doručeny dvě žádosti o pronájem tohoto bytu …………………………………………..
Starosta navrhuje nejprve zveřejnit nabídku volného bytu spolu s nabídkou prostor ordinace
dětského lékaře. Pokud nebude zájem, bude řešen pronájem dalším zájemcům. Zastupitelé tento
postup akceptují.
Usnesení č. 3/2020-7
Zastupitelstvo obce
b e r e na v ě d o m í ukončení pronájmu bytu zdravotního střediska
Šumná č.p. 42 dohodou ke dni 30.6.2020 a podané žádosti o pronájem bytu.
Hlasování č. 7: bere na vědomí: 8

Bod č. 8 – Záměr pronájmu nebytových prostor
Starosta sdělil, že v souvislosti s ukončením pronájmu bytu zdravotního střediska je nutné řešit i
nebytové prostory k tomu bytu, garáž za obecním úřadem. Navrhuje zveřejnit záměr pronájmu za
roční nájemné 1 600 Kč. Zastupitelé souhlasí.
Usnesení č. 3/2020-8
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e záměr pronájmu nebytových prostor – garáže k bytu
zdravotního střediska Šumná č.p. 42 na parcele č. 406 k.ú. Šumná od 1.8.2020, roční nájemné
činí 1 600 Kč a pověřuje starosty zveřejněním záměru.
Hlasování č. 8:

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 9 – Žádost o finanční dar Linka bezpečí
Starosta sdělil, že obec obdržela žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na činnost. V loňském
roce obec přispěla částkou 2 000 Kč. Navrhuje přispět letos ve stejné výši, zastupitelé souhlasí.
Usnesení č. 3/2020-9
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru pro Linku bezpečí, z.s.,
IČ 61383198 ve výši 2 000 Kč a pověřuje starosty podpisem darovací smlouvy.
Hlasování č. 9:

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 10 – Žádost o finanční dar Oblastní charita Znojmo
Obec obdržela od Oblastní charity Znojmo další žádost o finanční dar na podporu činnosti této
organizace, která působí i v naší obci. Starosta navrhuje podpořit i tuto organizace stejnou
částkou jako v loňském roce, tj. 10 000 Kč. Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 3/2020-10
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Znojmo,
IČ 449902260 ve výši 10 000 Kč a pověřuje starosty podpisem darovací smlouvy.
Hlasování č. 10:

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 11 – Zpracování prováděcího projektu „Bydlení pro seniory v zahradě
Starosta informoval zastupitele s potřebou zpracování prováděcího projektu pro vybudování
plánovaného bydlení pro seniory. Navrhuje, aby tento prováděcí projekt zpracoval Ing. Andrš,
který již pro obec vypracoval návrhy možností, je s problematikou seznámen a obec s ním má
dobré zkušenosti. Zastupitelé nemají námitek.
Usnesení č. 3/2020-11
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í zpracování prováděcího projektu „Bydlení pro
seniory v zahradě“, oslovení dodavatele Ing. Petr Andrš, AC-projekt Znojmo.
Hlasování č. 11: bere na vědomí: 8

Bod č. 12 – Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starosta seznámil přítomné s obsahem a důvody provedeného rozpočtového opatření, které se
týkalo přesunů mezi položkami rozpočtu - náklady na VPP, vratka dotace Šablony, poplatky,
nájemné nebytových prostor, oprava techniky - viz příloha.
Usnesení č. 3/2020-12
Zastupitelstvo obce b e r e
starostou obce dne 10.6.2020.

na

vě d o mí

rozpočtové opatření č. 2/2020 provedené

Hlasování č. 12: bere na vědomí: 8

Bod č. 13 - Rozpočtové opatření č. 3/2020
Opatření se týká přesunů mezi položkami rozpočtu v oblasti nákladů na školu, hasiče, kulturního
domu – viz příloha. Zastupitelé k němu nemají výhrady.
Usnesení č. 3/2020-13
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2020 dle přílohy.
Hlasování č. 13:

pro : 8

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 14 - Diskuse
Cejpek
- Znovu se vrací ke schválenému poplatku za připojení na inženýrské sítě v obci. Vybízí
zastupitele znovu se nad tímto poplatkem zamyslet, zda ho nezrušit. Připomíná, že je
v zájmu obce podporovat výstavbu a toto připojení poskytovat občanům zdarma.
Cihlářová, Sklenář, Pevná s tím nesouhlasí, důvody pro toto zavedení byly a jsou zřejmé a
nechtějí na tom nic měnit.
- Stále je v řešení smlouva s VAK na zokruhování vodovodního řádu. K navrhovaným
úpravám smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na vybudování se staví odmítavě a
zaslaný návrh smlouvy považují za dostačující. Starosta doporučuje netrvat na úpravách a
uzavřít smlouvu tak jak je ze strany VAS navržena. Tento způsob vybudování je pro obec
výhodný (ušetří náklady na DPH) a dle jeho mínění není důvod pro nějaké obavy ze
strany obce.
Cihlářová – pozastavuje se nad přístupem VAS.
Sklenář – připomíná, že je nutné provést revizi vybudované místní komunikace v ulici za bývalou
Jednotou dokud je v záruce.
Zezula – upozorňuje na nutnost revize nového chodníku kolem hlavní silnice, na mnoha místech
se dlažba propadá a vznikly i velké rozestupy a nerovnosti. Starosta sděluje, že chodník se
bude teprve kolaudovat a tyto problémy se budou řešit.
Sklenář – navrhuje přidat k obecnímu úřadu kontejner na papír, jeden už nestačí, navíc sděluje, že
opakovaně musí pracovník obce řešit problém s tím, že občané nedodržují postupy pro
třídění odpadu a vyhazují ho do nesprávných nádob. V mnoha případech to není problém
správného třídění, ale evidentně ignorance nějakých pravidel (např. použité dětské pleny
v papírovém odpadu, nebo kovový odpad ve skle apod.)
Starosta navrhuje instalovat na budovu OÚ kamery, které by monitorovaly prostor u
kontejnerů.
Cihlářová - připomíná opravu prasklého schodu před vchodem do OÚ.
Cihlář – žádá, aby pracovník obce zasypal štěrkem vzniklé díry v místních komunikacích (např. u
řadovek před školou).

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
v 19:30 hodin.
V Šumné 29. 6. 2020

Zápis pořízen: 8.7.2020

Zapsala: Ing. Cihlářová

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

Ověřovatelé zápisu:
…………………………….
Mgr. Lucie Stehlíková

.………..………………….
Ing. Karel Cihlář

