ZÁPIS
z V. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného
dne 13. 8. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Petr Hlaváček
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: 23
Na úvod starosta uvedl, že zasedání bylo zveřejněno v místě obvyklým způsobem na úřední
desce.
Navržený program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.
Schválení rozpočtového opatření č.3/2010.
Přistoupení obce k projektu s názvem integrovaný systém nakládání s odpady v kraji
Vysočina.
Informace o kalkulaci ceny stočného a vodného.
Informace o probíhající archivaci dokumentů a OÚ.
Informace o možnosti odkupů bývalé prodejny Jednoty Třešť.
Informace o ukončení stavebních prací (ČOV, lapač splavenin, oprava MK 13c).
Odstoupení zastupitele – vzdání se mandátu.

1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Předkladatel Petr Hlaváček navrhl následující osoby a to :
Zapisovatel: Fréharová Maria
Ověřovatelé: Ing. Miloš Holub, Hrůza Stanislav
Návrhová komise: Lenka Procházková, Petr Hlaváček
Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje
Pro 7
proti 0
zdržel se 0 schváleno
Ing. Stanislav Munduch navrhl změnu programu takto :
bod 9 – ustavení osoby pověřené jednáním s úřadem územního plánování,
bod 10 - odstoupení zastupitele – vzdání se mandátu
Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje
Pro 7
proti 0
zdržel se 0 schváleno
2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.
Petr Hlaváček informoval zastupitelstvo a občany k bodu č.2.
Všechna usnesení byla splněna.
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2010. Místostarostka Lenka Procházková
informovala o zvýšení položky příjmy o 20000 Kč – daň z nemovitostí, 17600 Kč
příjem z kulturní akce.
Výdaje zvýšit o 53400,- Kč. Z rozpočt. opatření byly vyškrtnuty položky 6121
par. 5512 na částku 23400,- Kč a par. 2212 na částku 31800,- Kč.
Ing. Munduch předal fakturu na rekonstrukci MK 13c, která je 366 855 Kč. Částka na
hasičárnu, rozhrnutí zeminy na skládce, úprava překopu u Vránových a Potěšilových,
oprava výtluků k Šimanovskému dvoru je celková a činí 81 000 Kč. Protože
místostarostka neměla k dispozici celkovou fakturu od prováděcí firmy, bude se příští
rozpočtové opatření týkat jenom ceny rekonstrukce komunikace k hasičárně a opravy
komunikací. Další částka na práce firmy budou řešeny na dalším zasedání
zastupitelstva.
Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje
Pro 6
proti 0
zdržel se 1
schváleno
4. Přistoupení obce k projektu s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji
Vysočina. Starosta Hlaváček Petr informoval o zamýšleném projektu kraje. Ing.
Stanislav Munduch a ing. Miloš Holub chtěli znát podrobnosti projektu. Tyto zatím
nejsou známy. Místostarostka Lenka Procházková si myslí, že jde pouze o průzkum
zájmu obcí. Starosta Petr Hlaváček zjistí podrobnosti a podá informace na dalším
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé berou na vědomí.
5.

Informace o kalkulaci ceny stočného a vodného. Místostarostka Lenka Procházková
informovala o cenách vodného a stočného. Kalkulace byla vyvěšena – občané se mohli
seznámit s kalkulací. Stočné na osobu 125 Kč, není zahrnuta amortizace ČOV. Vodné je
15 Kč. Paní Fejtová navrhuje zvýšit ceny, aby byla rezerva na opravy. Starosta Petr
Hlaváček navrhuje, aby se cenami zabývalo až další zastupitelstvo.
Zastupitelé berou na vědomí.

6. Informace o probíhající archivaci dokumentů OÚ. Lenka Procházková informovala o
probíhajícím třídění dokumentů z minulých let. Kontrola ze Státního archivu doporučila
provést archivaci a také ji nařizují zákony. Jsou zpracovány soupisy dokumentů.
Starosta obce jmenoval archivační komisi ve složení Procházková Lenka, Hrůzová
Daniela a Hrůzová Jindřiška. Soupis dokumentů bude proveden do 31.8. Kontrolu
archivace provede kontrolní výbor.
Zastupitelé berou na vědomí.
7. Informace o možnosti odkupu bývalé prodejny Jednoty Třešť. Starosta obce Petr
Hlaváček informovaql o tom, že byl kontaktován makléřem RK, zda není zájem o odkup
bývalé prodejny OÚ. Nynější cena je 500 000 Kč. Ing. Stanislav Munduch navrhuje, aby
RK udělala tržní odhad a předložila ho.
Zastupitelé berou na vědomí.
8. Informace o ukončení stavebních prací (ČOV, lapač splavenin, oprava MK13c). Paní
Fejtová vznesla dotaz na současný stav rekonstrukci rybníků. Ing. Holub odpovídá, že je
řízení pozastaveno z důvodu změny normy o likvidaci sedliny, která obsahuje
nebezpečné látky.
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.
9. Ustavení osoby pověřené jednáním s úřadem ÚP. Navrhnut na tuto osobu byl p.
Štěpnička. Ten však z časových důvodů nemůže. Dalším navrženým je starosta p.
Hlaváček. Ing. Holub vznesl dotaz, zda budou změny v zadání ÚP. Místostarostka
Procházková navrhuje stavební parcely za Brambůrkovými a za starostou Hlaváčkem.
Paní Munduchová se zeptala proč toto již nebylo navrženo dříve. Místostarostka
odpovídá, protože zastupitelstvo nebylo řádně informováno o zadání ÚP. Ing.
Munduch objasňuje, že se musí vše řešit komplexně na čističku atd. Paní Fejtová a pan
Spudil, proč nenavrhnout víc stavebních parcel, které by se potom nemusely využít.
Ing. Munduch podotýká, že vše již vysvětloval na informační schůzce. Místostarostka
Procházková navrhuje p. Petra Hlaváčka jako zástupce pro jednání o ÚP. Starosta
Hlaváček tuto funkci přijal.
Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje
Pro 6
proti 0
zdržel se 1
schváleno

10. Odstoupení zastupitele – vzdání se mandátu. Starosta Hlaváček seznámil s tím, že ing.
Munduch se vzdává mandátu zastupitele. Ing. Munduch ve svém proslovu zdůvodňuje
odstoupení takto : Nedodržování zákonů, vyhlášek, zvýhodňování skupinky občanů,
vznikající fenomén populismu některých zastupitelů. Např. starosta slíbil p. Vránovi, že
opraví část komunikace před jeho domem. Toto mělo proběhnout bez nabídky
zhotovitele a projednání zastupitelstvem. Tím by byl porušen zákon o obcích a
zadávání veřejných zakázek. Pan starosta a místostarostka nechali upravit bývalou
skládku, zhoršili tím postavení obce v soudním jednání s Palánovými a Horáčkovými.
Porušily stavební zákon. Ing. Munduch doporučil vedení obce před vlastním rozhrnutím
zeminy na skládce projednat vše s právničkou. Dle vyjádření ing. Munducha k tomu
nedošlo. Starosta Hlaváček se ohradil, že s právničkou hovořil. Další a hlavní důvod

odstoupení je, že místostarostka se souhlasem starosty bránily ing. Munduchovi ve
výkonu jednání s úřadem ÚP. Místostarostka se proti tomuto ohradila.
Diskuse. Starosta Hlaváček otevřel diskuzi. Ing. Munduch – rozvíření otázek o černých
skládkách a jak dopadlo šetření policie ve věci uložení eternitové krytiny u Kubásky,
kde mělo dojít k šetření policií. Policii zatím nebylo nic nahlášeno. Uložilo se
zaměstnanci OÚ odvozit eternit na vůz u Procházků. P. Miloslav Fejt vznesl dotaz, zda
ještě letos dojde k opravám nějakých cest. Místostarostka odpověděla, že až příští rok.
P. ing. Munduch má svědka, kdo eternit uložil, nemůže ho však nutit k výpovědi.
Řešení, že obec eternit uklidí není správné, má dojít k šetření policií. Starosta však
namítá – co udělá policie, zastaví řízení. P. ing. Munduch se ohradil, aby starosta
nemluvil za policii. Starosta p. Hlaváček se dotázal, zda ing. Munduch má jiné řešení.
Místostarostka pí. Procházková říká, že slyšela o dvou lidech kdo eternit uložil. Byli to
hasiči, nebo p. Hrůza. Starosta p. Hlaváček – kontrola životního prostředí provedla
místní šetření na bývalé skládce. Obec se nedopustila žádného přestupku proti zákonu.
Zápis je v kanceláři OÚ. P. ing. Munduch se ohradil, že ČIŽP není stavební úřad, který
se má vyjádřit k rozhrnutí zeminy. Starosta p. Hlaváček potvrdil slova ing.Munducha a
dodává, že ČIŽP postoupil věc Stavebnímu úřadu a čeká se na jeho vyjádření. P. Spudil
vznesl dotaz na vyvezený nepořádek u chat. Starosta p. Hlaváček neví o co jde.
Místostarostka odpovídá, že je nutno rozhrnout. Ing. Munduch hovořil o restech
bývalého zastupitelstva ohledně oprav a údržby cest. Provádět opravy, když obec získá
dotace, ale s resty by se měla vypořádat. P. Spudil – dotaz, bylo povolení k opravě cesty
k Vránovým. Zbylý asfalt byl použit u autobusové zastávky. Odpovídá ing. Munduch –
opravily se výtluky, na které se nevztahuje ani ohlášení, ani povolení. P. Spudil namítl,
že zbylý asfalt by stačil na opravu cesty k Vránovým. Ing. Munduch odpověděl – není
rozpočtové opatření. Pí. Fejtová podotkla, že mohlo být dodatečné schválení. Ing.
Munduch se ohradil, že je to porušení zákona a jsou důležitější cesty. Místostarostka
podotkla, že odstoupení starostů stálo obec již 150 000 Kč. Po emotivní diskusi bylo
starostou ukončeno jednání.
Zapsala: Fréharová Maria
Zápis byl vyhotoven dne 18.8.2010

Ověřovatelé zápisu: (podpisy)
Ověřovatel Ing. Miloš Holub

Ověřovatel Stanislav Hrůza

