
Z Á P I S
z  III.  zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného 

dne 10. 5. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Zasedání zastupitelstva obce zahájila místostarostka  Lenka Procházková
Z celkového počtu 7 zvolených členů zastupitelstva obce
Přítomno  7  členů  zastupitelstva  a  to:  Ing.  Stanislav  Munduch,  Lenka  Procházková,  Petr 
Hlaváček, Ing. Miloš Holub, Jaroslav Štěpnička, Stanislav Hrůza, Maria Fréharová
Omluveni: 0
Nepřítomni: 0
Počet návštěvníků: 21

Navržený program :

1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Volba starosty 
4. Diskuse

1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
   Předkladatel:  Lenka Procházková navrhla následující osoby a to :

Zapisovatel: Petr Hlaváček
Ověřovatelé: Ing. Miloš Holub, Stanislav Hrůza
Návrhová komise: Lenka Procházková, Jaroslav Štěpnička

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje
Pro  7 proti  0 zdržel se  0 schváleno

Po schválení návrhové komise přednesla místostarostka Lenka Procházková návrh na 
doplnění bodu programu 4,5,6 v tomto znění:
− bod 4) Schválení výstavby rodinného domu
− bod 5) Prodloužení lhůty KSÚS pro úpravu pozemku
− bod 6) Informace o volbách do poslanecké sněmovny

        Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje program včetně doplněných bodů
                   Pro 7 proti 0 zdržel se  0 schváleno

2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.
Lenka Procházková  informoval zastupitelstvo a občany k bodu č.2.

   Všechna usnesení byla byla splněna.
   Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Volba starosty obce Šimanov
Místostarostka Lenka Procházková v rozpravě o výkonu funkce starosty dala návrh , 
aby výkon této funkce byl dále vykonáván jako funkce neuvolněná. Dále dala návrh na 
volbu starosty formou veřejného hlasování a to zvednutím ruky. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje návrh na volbu starosty a způsob hlasování.



Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Hlaváček)    Schváleno

Dále pokračovala vlastní volba starosty. Lenka Procházková navrhla na funkci starosty 
obce Šimanov p. Petra Hlaváčka. Nikdo další nepodal jiný návrh, tak dala 
místostarostka hlasovat.
Usnesení: Starostou obce byl zvolen p. Petr Hlaváček

Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Hlaváček)     Schváleno

Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou poskytovány podle Nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb.,ve  znění pozdějších předpisů. Lenka Procházková navrhla 
odměnu za výkon starosty ve výši 8900,-Kč, což je 85% z maximální částky.

Usnesení: Odměna starosty byla schválena ve výši 8900,-Kč a náleží od 10.5.2010.
Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Hlaváček) Schváleno

Protože starosta obce nemůže vykonávat funkci předsedy finančního výboru, dala 
místostarostka hlasovat o odvolání p. Petra Hlaváčka z této funkce.

Usnesení: odvolání bylo schváleno /předseda fin. výboru bude schválen na dalším 
zasedání zastupitelstva/

Pro 6 Proti 0 Zdržel se 1 (p. Hlaváček) Schváleno

   4.      Schválení výstavby rodinného domku
Předkladatel: Jaroslav Štěpnička. 
Pan Ing. Miroslav Lev se obrátil na obecní úřad jak s žádostí o připojení na místní 
inženýrské sítě, tak s žádostí o vydání souhlasu s výstavbou rodinného domku na 
parcele č. 686/11 k.ú. Šimanov. Tento souhlas je nutný pro vydání územního 
rozhodnutí na výše uvedenou akci a musí být odsouhlasen zastupitelstvem obce.
Pan Ing. Miroslav Lev předložil projektovou dokumentaci.
 
Usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou výše uvedeného rodinného domu.

Pro   7 proti  0 zdržel se  0 Schváleno  

   5.     Prodloužení lhůty KSÚS pro úpravu pozemku
Na 3. zasedání z roku 2009 ze dne 2.10.2009 bylo odsouhlaseno zastupitelstvem 

vyhovění žádosti na zkrácení výpovědní lhůty smlouvy Krajské správě a údržby silnic s 
tím, že smlouva končí 30.11.2009 a pozemek bude uveden do původního stavu. Protože 
Krajská správa pozemek v zimním období nemohla uvést  do původního stavu, žádá o 
odklad alespoň do 30.6.2010. Místostarostka dala hlasovat o prodlužení lhůty k uvedení 
pozemku do původního stavu ke dni 31.7.2010 s tím, že bude ještě doplacen nájem za 
1.pololetí2010.

  Usnesení : Zastupitelstvo souhlasím s prodloužením lhůty do 31.7.2010
Pro  6 proti 1 (p.Munduch)  zdržel se  0 schváleno

    6.  Informace o volbách do poslanecké sněmovny
Na den 28. a 29. května 2010 jsou vyhlášeny volby do poslanecké sněmovny. V obci je 
stanoven 1 volební okrsek. Byl také jmenován zapisovatel a členové okrskové komise a na 
jeho 1. zasedání byl zvolen její předseda. Volební zákon v §15 odst.1 nám ukládá zveřejnění 



oznámení o době a místě konání voleb v obci. To znamená, že volby budou uskutečněny ve 
volební místnosti na obecním úřadě dne 28. a 29. května 2010. 
Toto oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách.
Dne 25. května budou voličům doručeny hlasovací lístky.
Poslední informace o volbách se týkala imobilních občanů, kteří chtějí volit do přenosné 
volební schránky , mají možnost nahlásit tuto skutečnost na obecní úřad.

7. Diskuse  
 Místostarostka Lenka Procházková v diskusi podala informaci o možnosti brigády u 
firmy  Manpower Brno. Bližžší informce jsou na OÚ.

        
Lenka  Procházková   konstatovala,  že  všechny  body  schváleného  programu  
zasedání zastupitelstva obce byly projednány a žádný ze zastupitelů již nenavrhuje  
doplnění zasedání zastupitelstva obce o další bod,  poděkoval všem přítomným za  
účast a v 18.30 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.
Další připomínky v diskusi nebyly.

Zapsal:  Petr Hlaváček

Zápis byl vyhotoven dne  25.04.2010

                                                                                                                        Procházková Lenka
                                                                                            ........................................

           Jméno, příjmení
              místostarosta

Ověřovatelé zápisu:  (podpisy)

Ověřovatel Ing. Miloš Holub                                                      Ověřovatel Stanislav Hrůza 


