Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Šumná
konaného dne 20. 7. 2020

Starosta Petr Cejpek (předsedající) zahájil 4. 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
7 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, Sklenář, Stehlíková, Zezula
Omluveni: Hrubý, Pevná
Bod č. 1 - Technický bod
a) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání
zastupitelstva obce.
Navrženi za ověřovatele byli: p. Benešová a p. Zezula – vyslovili s návrhem souhlas.
b) Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na zapisovatele zápisu o průběhu 4. zasedání
zastupitelstva obce.
Navržena na zapisovatele byla: p. Cihlářová - vyslovila s návrhem souhlas.
Usnesení č. 4/2020-1
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
obce p. Benešovou a p. Zezuly.
Hlasování č. 1: pro: 7

Zastupitelstvo obce
obce p. Cihlářovou.
Hlasování č.1: pro : 7

proti: 0

schvaluje
proti: 0

za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

za zapisovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva
zdržel se: 0

Bod č. 2 – Schválení programu
Zastupitelé nepodali žádný návrh na doplnění programu.

Usnesení č. 4/2020-2
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Technický bod (jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu)
Schválení programu zasedání
Předurčenost JSDH Šumná k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách
Výběr dodavatele na zakázku „ZŠ Šumná _ rekonstrukce tělocvičny“
Záměr rekonstrukce budovy hotelu
Výběr dodavatele prováděcího projektu „Bydlení pro seniory v zahradě“
Pozemek parc. č. 528/15 komunikace u nádraží
Rozpočtové opatření č. 4/2020
Diskuse

Hlasování č. 2: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 3 – Předurčenost JSDH Šumná k záchranným pracím při silničních dopravních
nehodách
Přítomný Lukáš Ferkovič, člen Jednotky SDH Šumná seznámil zastupitele s činností jednotky
SDH Šumná, s vybavením jednotky, stavem připravenosti k zásahům a s poznatky získané
z náročných výjezdů, které prověřily činnost jednotky v akci. Dále promítl názornou počítačovou
prezentaci o JSDH Šumná a dále názorné video z činnosti profesionální jednotky Znojmo, kde
sám působí jako profesionální hasič.
Poté seznámil zastupitele s možností zařadit místní jednotku v záchranném systému JM kraje
jako jednotku předurčenou k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách. Vysvětlil
důležitost rychlosti zásahu při dopravní nehodě a pomoc zraněným v souvislosti s dojezdovým
časem profesionální jednotky ze Znojma. Vysvětlil míru náročnosti zásahu i v souvislosti s mírou
rizika ohrožení členů jednotky SDH. Zdůraznil i dobrovolnost každého člena jednotky účastnit se
takových zásahů v souvislosti s často traumatizujícími zážitky spojenými s přímou konfrontací
následků dopravních nehod. Dále vyčíslil náklady spojené s pořízením vyprošťovací sady nutné
k takovým zásahům, a možnosti dotací na toto vybavení. Uvedl, že doporučuje pořízení kvalitní
techniky. Pro obec by to znamenalo náklady ve výši cca 600 tis. Kč. Uvedl rovněž, že zásahy u
dopravních nehod jsou zpětně hrazeny pojišťovnou, což by znamenalo i příjem pro obec a
pořizovací náklady by se tak obci během pár let vrátily.
On sám jako profesionální hasič, na základě zkušeností s takovými zásahy, s přihlédnutím na
dojezdovou vzdálenost lokalit vzdálenějších od Znojma doporučuje zastupitelům podpořit tuto
předurčenost jednotky k zásahům u dopravních nehod.
Cejpek
– starosta tuto myšlenku podporuje a vyzval zastupitele, aby se k tomu vyjádřili.
Cihlářová
– není tomu nakloněna, dle jejího názoru zde obec přejímá povinnosti kraje k zajištění rychlého
zásahu u dopravních nehod ve vzdálenějších oblastech. Takovéto zásahy by měly zajišťovat
profesionální jednotky. Na členy jednotek SDH jsou kladeny čím dál větší nároky, co se týče
všech zásahů a riziko ohrožení zdraví zasahujících dobrovolných hasičů je vysoké. Dle jejího
názoru není rovněž jisté, zda obec takové velikosti jako je Šumná je schopna dlouhodobě zajistit

fungující jednotku na takové úrovni, jaká je v současné době u zásahů požadována. Vše je závislé
na ochotě a schopnostech členů jednotky a zároveň dostatečném počtu mužů, kteří jsou a
v budoucnosti budou ochotni k zásahům vyjíždět.
Cihlář
- konstatuje, že zásah u dopravní nehody může znamenat pro zasahujícího těžké psychické
trauma, připomíná ale dobrovolnost zásahu každého člena, takže s ohledem k nízké míře
rizika fyzického ohrožení zasahujících osob při dopravních nehodách je pro předurčenost
jednotky.
Zezula
- s ohledem na osobní smutnou zkušenost s následkem dopravní nehody je rozhodně pro
předurčenost jednotky.
Benešová, Stehlíková, Sklenář – jsou pro předurčenost jednotky.
Usnesení č. 4/2020-3
Zastupitelstvo obce
schvaluje
silničních dopravních nehodách.
Hlasování č. 3: pro : 6

předurčenost JSDH Šumná k záchranným pracím při

proti: 1 (Cihlářová)

zdržel se: 0

Bod č. 4 – Výběr dodavatele na zakázku „ZŠ Šumná _ rekonstrukce tělocvičny“
Starosta sdělil, že ze čtyř obeslaných dodavatelů se nepřihlásil ani jeden. Reagovaly však dvě
firmy na základě výzvy zveřejněné na webových stránkách – Sportovní podlahy Zlín a Stavba
Jemnice. Komise obě nabídky posoudila a stanovila následující pořadí:
1. Sportovní podlahy Zlín, nabízená cena 2 328 tis. Kč bez DPH
2. Jemnická Stavba, nabízená cena 2 457 tis. Kč bez DPH
Komise doporučuje schválení dodavatelů ve stanoveném pořadí.
Usnesení č. 4/2020-4
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vybraného dodavatele stanoveného hodnotící komisí na
zakázku „ZŠ Šumná _ rekonstrukce tělocvičny“, pořadí uchazečů:
1. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., cena 2 328 092 Kč bez DPH
2. Jemnická Stavba, a.s,, cena 2 457 096 bez DPH Kč
a pověřuje starosty podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování č. 4: pro : 7

proti:0

zdržel se: 0

Bod č. 5 – Záměr rekonstrukce budovy hotelu
Starosta sděluje, že je nutné vypracovat projektovou dokumentaci pro připravovanou demolici
hotelu, aby tak mohl být vydán stavebním úřadem demoliční výměr. Doporučuje zadat
vypracování dokumentace Ing. Andršovi, který pro obec zpracovával návrhy na vybudování
bydlení pro seniory a je s budovou hotelu obeznámen.
Zastupitelé nemají k návrhu námitky.

Usnesení č. 4/2020-5
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr demolice budovy bývalého hotelu dle zpracované
dokumentace pro ohlášení demolice stavby.
Hlasování č. 5: pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 – Výběr dodavatele prováděcího projektu „Bydlení pro seniory v zahradě“
Ze stejného důvodu jako u předešlého bodu starosta doporučuje zadat zpracování prováděcího
projektu Bydlení pro seniory v zahradě Ing. Andršovi za nabízenou cenu 217 800 Kč vč. DPH.
Zastupitelé s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 4/2020-6
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e dodavatele na zpracování prováděcího projektu „Bydlení
pro seniory v zahradě“ Ing. Petr Andrš, Dobšická 12, 66902 Znojmo, cena 217 800 Kč a pověřuje
starosty podpisem smlouvy.
Hlasování č. 6: pro : 7 proti: 0 zdržel se: 0

Bod č. 7 – Pozemek parc. č. 528/15 komunikace u nádraží
Starosta sdělil zastupitelům, že se zúčastnil společného jednání na KÚ v Brně – přítomni byli
kromě starosty Šumné zástupci KÚ, IDOS a Českých drah. Předmětem jednání byly pozemky ve
vlastnictví ČD v obci Šumná – silnice k vlakovému nádraží a přilehlé plochy kolem kolejí a
prostor pro otáčení autobusů. Silnice je v dezolátním stavu. České dráhy se chtějí pozemků
zbavit, JM kraj je ovšem do vlastnictví nechce, ČD je nabízí k odkoupení obci Šumná s tím, že by
kraj přislíbil nějakou finanční pomoc. Provozovatelé autobusové dopravy, kteří zajíždějí
k vlakovému nádraží, se dožadují opravy.
Starosta s ohledem na stav vozovky by rád tuto situaci řešil a přikláněl by se k možnosti
zakoupení pozemků pro obec. Navíc provozovatelé autobusových linek hrozí, že nebudou
k nádraží zajíždět a požadují po obci zajistit možnost otáčení pro autobusy před KD. To by
znamenalo zákaz parkování v prostoru před kostelem. Pokud to obec nezajistí, zruší zastávku u
KD.
Cihlářová
- nesouhlasí s tím, aby byly pozemky převedeny do vlastnictví obce s nějakým příslibem
finanční pomoci kraje na opravu. Kraj se tak opět zbavuje odpovědnosti za komunikaci,
kterou využívá k zajištění dopravní obslužnosti pro obyvatele přilehlých obcí. Pro obec by
to znamenalo velkou finanční zátěž a vzhledem ke stavu ostatních komunikací v obci,
které nejsou ještě opraveny nebo zrekonstruovány a rovněž k dalším velkým
rozpracovaným investicím (inženýrské sítě k pozemkům ke stavbě RD ………………..,
Bydlení pro seniory, zokruhování vodovodního řádu, napojení pozemků u střelnice ke
kanalizačnímu řádu aj.) není možné zavázat se k další velké investiční akci.
Cihlář
- rovněž nesouhlasí s převzetím pozemků do majetku obce, obec by tak byla dle jeho
mínění okamžitě tlačena provozovateli autobusové dopravy k opravám a zajišťování
vozovky v provozuschopném stavu.
Sklenář
- vozovka k nádraží je opravdu ve velice špatném stavu a patrně hrozí, že provozovatelé
autobusových linek nebudou chtít k nádraží zajíždět. Zastávka u KD je pro obec důležitá,
protože ji využívají hlavně dojíždějící školáci – je to pro ně bezpečnější než přecházet na

zastávku před Jednotou. Rád by tuto situaci řešil tak, aby zastávka u KD zůstala.
Připomíná rovněž, že silnicí kolem nádraží projíždějí těžké kamiony dopravující dřevo
pro firmu za nádražím a vozovka je značně namáhána. Takže při budování této
komunikace by bylo potřeba vzít toto v úvahu a vozovka by musela být projektována na
takovou zátěž.
Usnesení č. 4/2020-7
Zastupitelstvo obce b e r e na v ě d o m í informace z jednání s KORDIS JMK - pozemek
parc. č. 528/15 komunikace u nádraží.
Hlasování č. 7: bere na vědomí: 7

Bod č. 8 – Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření se týká navýšení prostředků na projekty Bydlení pro seniory.
Usnesení č. 4/2020-8
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy.
Hlasování č. 8:

pro : 7

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 14 - Diskuse
Cejpek
- sděluje přítomným, že funkci stavebního dozoru rekonstrukce tělocvičny ve škole bude
zadána Ing. Čadovi za cenu 45 tis. Kč bez DPH.
Cihlářová
- dotazuje se na stav dokončení přechodu – místa pro přejití u autobusové zastávky
- starosta sděluje, že je před dokončením a budou osazeny příslušné značky
- dále p. Cihlářová připomíná nutnost řešit stav vozovky ke škole a dál, vzhledem ke
skutečnosti, že rekonstrukce proběhne až po kabelizaci sítě NN, což potrvá více než dva
roky, je tuto komunikaci nutno alespoň vyspravit, rovněž připomíná nutnost nějak řešit
prostor před RD na konci řadovek směrem ke školce, přímo před vchodem se hromadí
velké množství vody zvláště v tomto deštivém období
- starosta k tomu sděluje, že má domluvenou firmu, která ocení pro obec opravu vozovky
před bytovkami, nechá tedy ocenit i nejnutnější opravy dále, až za školu
Sklenář
- sděluje, že byla provedena deratizace kanálů v celé obci
Stehlíková
- informuje, že v ulici u jejich RD prorůstá zámková dlažba a bude nutný včasný postřik
- Sklenář sděluje, že zajistí
- Dále paní Stehlíková tlumočí dotaz ………….. o možnosti pořádání odpoledne pro děti
při příležitosti posvícení v Šumné dne 12. září, chtěl by pomoc obce při zajištění
některých provozních záležitostí
- Starosta k tomu sděluje, aby osobně včas specifikoval potřeby, a obec bude tuto aktivitu
podporovat

Cihlář
- Připomíná nutnost závěrečné úpravy ploch chodníků kolem hlavní silnice – jednotná
úprava, zeleň, případné osázení květinami či keři a zásyp drobných ploch kolem chodníků
kačírkem.
- Zezula k tomu sděluje, že původně bylo zvažováno osázet zelené plochy levandulí, dle
vyjádření zahradníka však levandule není tak docela vhodná do suchých a kamenitých
ploch, je potřeba řešení zeleně svěřit odborné firmě
- Cihlářová doporučuje osázet alespoň větší plochy, např. u Jednoty a hlavně před obecním
úřadem
Cihlář
- opakovaně připomíná starostovi nutnost řešit pojištění členů Jednotky SDH – aktualizovat
stávající pojistku s ohledem na vysokou míru rizika, kterou hasiči podstupují, toto
považuje za prioritní!!!
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce Šumná
ve 20:25 hodin.

V Šumné 20. 7. 2020

Zápis pořízen: 22. 7. 2020

Zapsala: Ing. Cihlářová

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

.………..………………….
Mgr. Tomáš Zezula

