ZÁPIS
z IV. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného
dne 14.12. 2009 od 18.00 hod. v Šimanově
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch
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: 19
Na úvod starosta uvedl, že zasedání bylo zveřejněno obvyklým způsobem na úředních deskách a
zasedání je usnášeníschopné.
Navržený program :
1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Schválení směrnice o vedení pokladny
4. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad
5. Schválení směrnice o finanční kontrole
6. Schválení OZV č.1/2009 o místním poplatku ze psů, vč. zrušení vyhlášky stávající
7. Informace o výběru subjektu na prohrnování komunikací (uzavřena smlouva)
8. Schválení Nařízení obce č. 1/2009 zimní údržba místních komunikací
9. Návrh rozpočtu na rok 2010
10.Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání KÚ, návrh opatření
11.Schválení postupu při likvidaci bývalého střediska KSÚS
12.Informace o realizaci komunikace k 7 RD Šimanov – předčasné užívání
13.Žádost o pronájem pozemku(parkoviště) – Ing.Holub
14.Informace o provedených kontrolách
a/vodovod Šimanov - KHS 27.8.2009
b/vodovod Šimanov - Úřad pro jadernou bezpečnost 19.10.2009
c/hospodaření obce - KÚ 10.11.2009 (viz bod 10)
d/daně, účetnictví - FÚ zahájení 27.11.2009
e/obecní agenda - Ministerstvo vnitra 30.11.2009
f/kácení stromů, nebezpečný odpad ČIŽP Havl. Brod 2.12.2009
g/archivace dokumentů - Státní archiv ČR 7.12.2009
g/čistírna odpadních vod - ČIŽP Havl. Brod 8.12.2009
15.Informace o jednání s KSÚS Vysočiny v souvislosti se žádostí o zkrácení výpovědní lhůty
16.Informace o stavu pasportizace místních komunikací
17.Informace o službě CZECH POINT
18.Informace o obnovení vydávání občasníku TRIANGL
19.Uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem
20.Informace o prořezávce lesa pod Strážníkem
21. Zřizovací listina místní knihovny a knihovní řád
22. Diskuse

Po přečtení navrženého programu byli vzneseny námitky a to: Stanislav Hrůza dal návrh na spojení
bodu 11 a 15 Lenka Procházková navrhla bod 5 přesunout na jedno z dalších zasedání zastupitelstva.
Schválení programu včetně pozměňovacích návrhů
Hlasování o programu:
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdrželo se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: program byl schválen.
1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta Ing. Stanislav Munduch navrhl na zapisovatele Petra Hlaváčka., ověřovatelé zápisů Marii
Fréharovou, Miloše Holuba a návrhovou komisi ve složení Lenka Procházková a Stanislav Munduch
Hlasování o bodu č. 1:
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 6 členů,
zdržel se hlasování 1 člen Petr Hlaváček
proti 0 členů
usnesení: navržení byli schváleni
2. Informace o kontrole zápisu a pnění usnesení z minulého zasedání
Proti zápisu z minulého zasedání nebyly podány žádné námitky a všechna usnesení byla splněna, vyjma
bodu 30, který se přesouvá na dnešní zasedání pod bod č. 11 (respektive 15).
Doplnění o informace spuštění služby CZECHPOINT, webových stránek v termínu a informace, zajištění
prohrnování.
Zastupitele berou na vědomí.
3. Schválení směrnice o vedení pokladny
Lenka Procházková přednesla návrh směrnice o vedení obecní pokladny
Hlasování o směrnici o vedení obecní pokladny :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: směrnice byla přijata
4. Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad
Hlasování o schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: směrnice byla schválena
5. Vypuštěn a přesunut na jedno z dalších zasedání zastupitelstva
6. Schválení OZV č. 1/2009 o místním poplatku ze psů, vč. zrušení vyhlášky stávající

Hlasování o OZV 1/2009 :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: OZV č. 1/2009 byla přijata a stávající se tím ruší.
7. Informace o výběru subjektu na prohrnování komunikací (uzavřena smlouva)

Zimní údržba místních komunikací – došlo k výběrovému řízení (Šmergl-Hlávkov, Kratochvíl –
Krasoňov, ZD Zbilidy) podle nabídek se starosta rozhodl pro ZD Zbilidy – byla podepsána
smlouva. Zastupitele berou informaci navědomí.
8. Schválení Nařízení obce č. 1/2009 zimní údržba místních komunikací
Na toto nařízení se snesla vlna dotazů a kritiky. Především p. Minařík, p. Procházková a p. Honsa.
Zastupitelé pověřili starostu obce, aby se pokusil zajistit doplňkovou službu tam, kde se nedostane
mechanizace ZD Zbilidy.
Hlasování o nařízení obce :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: nařízení bylo přijato se všemi dodatky
9. Informace o rozpočtu na rok 2010
Lenka procházková seznámila zastupitelstvo s rozpočtem na rok 2010. Přečtla příjmy a výdaje a některé
mimořádné položky. Dále seznámila s výhledovým rozpočtem pro roky 2011 a 2012.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

10.Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání KÚ, návrh opatření
Zastupitele berou na vědomí
11.Schválení postupu při likvidaci bývalého střediska KSÚS
Starosta přednesl informace týkající likvidace posypového materiálu střediska KSÚS. Zároveň
navrhl prodloužení lhůty k likvidaci a uvedení v předešlý stav a to do 30.4.2010.
Hlasování o prodloužení lhůty :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: lhůta se prodlužuje do 30.4.2010..

12.Informace o realizaci komunikace k 7 RD Šimanov – předčasné užívání
Starosta informoval zastupitele o zahájení řízení na předčasné užívání nové komunikace k 7 RD
před její kolaudací. Zastupitele berou na vědomí.
13.Žádost o pronájem pozemku(parkoviště) – Ing.Holub
Pan Holub si podal žádost na pronájem části pozemku za účelem parkování. Tento pozemek je již

pronajat p. Fréharovou, tudíž starosta navrhl hlasovat proti pronájmu a doporučil dotčeným osobám,
aby se zdrželi hlasování.
Hlasování o zamítnutí žádosti p. Holuba :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 5 členů,
zdrželi se hlasování 2 členi (p. Holub a p. Fréharová)
proti 0 členů
usnesení: žádost na pronájem pozemku byla zamítnuta.

14.Informace o provedených kontrolách
a/vodovod Šimanov - KHS 27.8.2009
b/vodovod Šimanov - Úřad pro jadernou bezpečnost 19.10.2009
c/hospodaření obce - KÚ 10.11.2009 (viz bod 10)
d/daně, účetnictví - FÚ zahájení 27.11.2009
e/obecní agenda - Ministerstvo vnitra 30.11.2009
f/kácení stromů, nebezpečný odpad ČIŽP Havl. Brod 2.12.2009
g/archivace dokumentů - Státní archiv ČR 7.12.2009
g/čistírna odpadních vod - ČIŽP Havl. Brod 8.12.2009
Zastupitele berou na vědomí tyto informace. Dne 16.12.2009 od 16.00h do 16.45h bude přistaveno
auto na nebezpečný odpad.
15.Informace o jednání s KSÚS Vysočiny v souvislosti se žádostí o zkrácení výpovědní lhůty
Tento bod byl spojen a projednán s bodem č. 11.
16.Informace o stavu pasportizace místních komunikací
Zastupitelé berou na vědomí.
17.Informace o službě CZECH POINT
Zastupitele berou na vědomí
18.Informace o obnovení vydávání občasníku TRIANGL
Zastupitelé berou na vědomí

19.Uzavření smlouvy s odborným lesním hospodářem
Návrh na uzavření smlouvy s lesním hospodářem a zvýšení odměny ze 150,-Kč/ha na 200,-Kč/ha.
Hlasování o uzavření smlouvy :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: uzavření smlouvy bylo schváleno

20.Informace o prořezávce lesa pod Strážníkem
Zastupitelé berou na vědomí
21.Zřizovací listina místní knihovny a knihovní řád
Bylo předneseno nové znění zřizovací listiny a knihovní řád.
Hlasování o schválení nového znění zřizovací listiny a knihovního řádu :
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:

pro 7 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
usnesení: nové znění bylo přijato
22.Diskuse
V diskuzi vystoupil pan Minařík a vznesl dotaz na starostu, zda si má podat žádost na odkoupení obecního
pozemeku, který si neoprávněně přivlastnil a oplotil. Tento problém však nastal dříve, kdy pan Minařík se
zřekl příjezdové komunikace k RD podle původního projektu a zkolaudoval RD na základě provizorní cesty,
která se těžko udržuje (řešeno v bodě o údržbě místních komunikací)
Druhý dotaz vznesla J.Hrůzová a to, kolik stála cesta k sedmi RD. Starosta přislíbil veškerou dokumentaci
přinést na další zasedání, včetně dokumentace původní, která byla za předešlého zastupitelstva změněna.
Další příspěvky nebyly.
Starosta Ing.Stanislav Munduch konstatoval, 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 19.22 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.
Zapsal: Petr Hlaváček
Zápis byl vyhotoven dne 24.12.2009
Ing. Stanislav Munduch
........................................
Jméno, příjmení
starosta
Ověřovatelé zápisu: (podpisy)
Ověřovatel Maria Fréharová

Ověřovatel Miloš Holub

