Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011,

konané dne 23. 5. 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.
Starostka obce paní Lenka Procházková jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva
v 18:00 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.
Počet přítomných členů 5 - jmenovitě Lenka Procházková, Daniela Hrůzová, Tomáš
Brambůrek, Petr Honsa, Jan Sovák.
Omluveni: 2 – Petr Hlaváček, Jiří Jeřábek
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 15

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Hana Spudilová. Na ověřovatele zápisu byli
navrženi pan Tomáš Brambůrek a pan Petr Honsa.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Brambůrka a pana Petra
Honsu. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hanu Spudilovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 41 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající paní Lenka Procházková předložila ke schválení program druhého zasedání
Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011. Starostka obce rozšířila program o bod číslo 13 –
Žádost manželů Blažkových o výstavbu skleníku v bezprostřední blízkosti obecního
pozemku.
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
4. Schválení ceny stočného pro období 6/2011 – 5/2012.
5. Schválení záměru směny pozemků.
6. Schválení opravy bývalého skladu konví na mléko.
7. Schválení vybudování dětského hřiště.
8. Schválení rozpočtových změn 2011.
9. Projednání zápisu ze schůze finančního výboru.
10. Žádost manželů Fréharových o zřízení věcného břemene.
11. Žádost manželů Běhounkových o odprodej parcely ve vlastnictví obce.
12. Žádost p. Zejdy o změnu využití pozemků pro sportovní účely.
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13. Žádost manželů Blažkových o výstavbu skleníku v bezprostřední blízkosti obecního
pozemku.
14. Informace o činnosti OÚ.
15. Diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšířený program o bod č. 13.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 42 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva
Starostka Lenka Procházková informovala všechny přítomné, že všechna usnesení z
1. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov konaného dne 7. března 2011 byla splněna.

4. Schválení ceny stočného pro období 6/2011 až 5/2012
Starostka obce Lenka Procházková seznámila všechny s provedenou kalkulací ceny stočného
v obci Šimanov. Kalkulace vychází z nákladů vynaložených na opravu čističky odpadních
vod (pouze 1/12 nákladů na opravu) a navýšení nákladů na elektrickou energii za rok 2010.
Obec se bude snažit eliminovat náklady vzniklé na čističce odpadních vod a optimalizovat tak
cenu stočného. Obec by měla tvořit rezervní fond, ze kterého by byly kryty náklady na
potřebné opravy. Kalkulace provedená na základě skutečností z minulého roku ukázala cenu
stočného na jednoho obyvatele 467,-- Kč. Aby navýšení ceny stočného nebylo pro obyvatelé
obce Šimanov tak výrazné, navrhuje starostka obce cenu stočného na 250,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného ve výši 250 Kč/m3 pro období 6/2011 až 5/2012.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 43 bylo schváleno.

5. Schválení záměru směny pozemků
Místostarostka obce Daniela Hrůzová vysvětluje důvod směny částí pozemku parcelní číslo
447/2 a pozemku parcelní číslo 447/3. Z důvodu opravy místní komunikace a zlepšení
průjezdnosti techniky při zimní údržbě je nutné s panem Brabcem směnit části uvedených
pozemků dle geometrického plánu. Jedná se o směnu pozemků o výměře 40 m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu částí pozemků p. č. 447/2 a 447/3 v kú Šimanov na
Moravě dle geometrického plánu přiloženého k záměru o směně.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Usnesení č. 44 bylo schváleno.

6. Schválení opravy bývalého skladu konví na mléko
Již na minulém zasedání zastupitelstva byli občané informováni o záměru opravy bývalého
sladu konví na mléko. Obec plánuje ze skladu udělat místnost pro zahradní techniku. Opravy
by měly být dokončeny 15. června roku 2011. Obec zajistila všechny kroky potřebné k opravě
skladu. Nejdříve obec požádala na katastrálním úřadě o zapsání nemovitosti do katastru, poté
na stavebním úřadě požádala o existenci stavby a současně požádala stavební úřad o souhlas
s opravou skladu. Poté obec uzavřela smlouvu o dílo s panem Dubou, který byl vybrán ze
třech nabídek na opravu objektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu skládky na parcele číslo1025/21.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 45 bylo schváleno.

7. Schválení vybudování dětského hřiště
Starostka obce Lenka Procházková nastiňuje problém chybějícího hřiště v obci Šimanov.
Starostka obce navrhuje vybudování hřiště na zahrádce před obecním úřadem. Využilo by se
tak volného prostranství v centru obce, které je již oploceno a je tak vhodné pro tento účel.
V současné době je připraveno Oznámení o záměru k vydání územního souhlasu, technický
popis herních prvků, situační nákres a výzva k podání nabídky na realizaci dětského hřiště.
Předpokládaná cena hřiště je stanovena na 70.000,-- Kč. Pomník, který je také na parcele
umístěn, bude od hřiště oddělen. Místostarostka obce Daniela Hrůzová doplňuje, že přístup
k hřišti bude bezbariérový a dopadová plocha pod herními prvky bude opatřena štěrkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování dětského hřiště na parcele číslo 1025/13
v předpokládané ceně 70.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 46 bylo schváleno.

8. Schválení rozpočtových změn 2011
Starostka obce Lenka Procházková opodstatnila nejdůležitější změny v rozpočtu obce
Šimanov na rok 2011. Na straně příjmů se změny týkají navýšení o 290.000 Kč za prodej
dřeva, navýšení o 111.000 Kč za dotace z programu obnova venkova (na komunikace),
navýšení o 18 000 Kč za dotace na obecní symboly. Na straně druhé – tedy výdaje – se
zvedají o 70 000Kč na služby v lese, snižují o 30 000 Kč na investice do komunikace, zvyšují
o 24 000 Kč na transfer ZŠ, zvyšují o 40 000 Kč na dětské hřiště, zvyšují o 148 000 Kč na
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pořízení územního plánu obce, zvyšují o 10 000 Kč na opravy a údržbu obecního úřadu,
zvyšují o 40 000 Kč na prapor a znak obce, zvyšují o 20 000 Kč na opravu přístupu
k dětskému hřišti.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2011.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 47 bylo schváleno.

9. Projednání zápisu ze schůze finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Tomáš Brambůrek seznámil všechny s obsahem zápisu ze
schůze finančního výboru ze dne 27. dubna 2011. Finanční výbor fyzicky zkontroloval účetní
doklady za období leden – březen 2011. Kontrolou dokladů byly zjištěny tyto nedostatky:
- období leden: chybějící podpis účetního p. Dvořáka na daňovém dokladu,
- období únor: žádné nedostatky,
- období březen: chybějící podpis účetního p. Dvořáka na PPD 43 a VPD 22.
Po dohodě přehodnotit tarif služeb Telefonica O2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce do příštího zasedání zastupitelstva odstraní zjištěné nedostatky a podá
informaci o jejich nápravě do příštího zasedání zastupitelstva.

10. Žádost manželů Fréharových o zřízení věcného břemene
Na obecní úřad přišla dne 6. dubna žádost o zřízení věcného břemene manželů Fréharových.
Žádost se týkala pozemků p. č. 354/85 a 354/39. Zastupitelé se dohodli, že obec nemá zájem
na zřízení věcného břemena na výše zmíněné pozemky. Manželé Fréharovi mají na svůj
pozemek přístup z místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost manželů Fréharových o zřízení věcného břemene na
pozemcích p. č. 354/85 a p. č. 354/39.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 48 bylo schváleno.

11. Žádost manželů Běhounkových o odprodej parcely ve vlastnictví
obce
Na obecní úřad přišla dne 18. dubna žádost manželů Běhounových na odprodej pozemku p. č.
994/1 s nabídkovou cenou 250,- Kč za m2. Jedná se o nové vlastníky objektu po panu
Brnickým. Zastupitelé se k žádosti vyjádřili negativně, neboť do schválení územního plánu
obce pozemky obec neprodává.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje odprodej pozemku p. č. 994/1.
Výsledek hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 49 bylo schváleno.

12. Žádost p. Zejdy o změnu využití pozemků pro sportovní účely
Na obecní úřad přišla dne 16. března žádost pana Zejdy o projednání a udělení souhlasu se
změnou využití pozemků v katastrálním území Šimanov. Pan Zejda žádal o změnu na využití
pozemků pro sportovní a rekreační účely. Zastupitelé využili přítomnosti pana Zejdy a dali
mu prostor pro vyjádření se k důvodu podané žádosti. Pan Zejda objasnil o jaké pozemky se
jedná a za jakým účelem je chce využívat. Zastupitelé na žádosti některých občanů, kteří mají
strach z rozrůstání se stávající letištní plochy, žádost pana Zejdy neakceptovali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu využití pozemků pro sportovní a rekreační účely.
Výsledek hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 50 bylo schváleno.

13. Žádost manželů Blažkových o výstavbu skleníku v bezprostřední
blízkosti obecního pozemku
Starostka obce Lenka Procházková obeznámila přítomně s žádostí manželů Blažkových, která
se týkala souhlasu s výstavbou skleníku v blízkosti sousedního obecního pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu skleníku manželů Blažkových v bezprostřední
blízkosti obecního pozemku.
Výsledek hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 51 bylo schváleno.

14. Informace o činnosti OÚ
Starostka Lenka Procházková začala informacemi o kontrole hospodaření obce Šimanov,
která na úřadě proběhla. Zápis z této kontroly bude projednán na příštím zasedání
zastupitelstva, které se uskuteční asi v polovině června.
Další informace se týkala pana Studničky, který byl od 2. 5. 2011 přijat do pracovního
poměru. Na pana Studničku byla vyřízena a získána dotace od úřadu práce. Dohoda o
provedení práce s panem Fréharem byla ukončena k 30. 4. 2011.
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Zastupitelstvo obce připravuje směrnici O zadávání zakázek, která by měla být projednána na
příštím zasedání zastupitelstva.
V obci proběhla prořezávka křovin a velkých stromů. O činnostech v obecním lese
informoval občany pan Jan Sovák. Vytěženo bylo celkem 427 m3 (zahrnovalo probírku a
nálety na Strážníku). Průměrná cena vytěženého dřeva byla 1520Kč/ m3. Dřevo z těžby bylo
prodáno v době, kdy jeho cena byla nejvyšší. V lese na Hlávkov se zpracovalo 17 m3, kdy
bylo třeba zasáhnout kvůli kůrovci. Těžbu provedl pan Dvořák, který si i dřevo odvezl. Další
těžbou byla těžba buků, kdy měli i občané možnost palivového dříví pro domácnost. Dle
evidence využilo samovýrobu osm lidí a vytěžili 20 m 3. Další těžba v probírkách stále
probíhá. Na jaře došlo k zalesnění na dvou holinách. Veškerá klest bude odstraněna bez
jakýkoliv výdajů, i přestože je klestí nákladovou činností. Obec žádala o dotaci na zalesnění a
přibližování koněm ve výši 9500 Kč. Bylo vysázeno 500 ks smrku a 50 ks modřínu. Dotace
byla poskytnuta na 300 ks stromů. Kontrolním výborem bude provedena kontrola všech
dokumentů k lesu. Čistý zisk z těžby byl 550 000 Kč.
Obec má znalecký posudek i rozhodnutí k pokácení velkého stromu v dolní části obce
Šimanov v zatáčce u Moraváku. Strom je v havarijním stavu a je ho nutné pokácet.
Místostarostka obce Daniela Hrůzová informovala o komplexních pozemkových úpravách.
Vlastníkům, kteří mají větší výměru pozemků v k. ú. Šimanov, byla zaslána žádost o souhlas
s povedením pozemkových úprav. Osloveni byli také vlastníci, kteří mají trvalý pobyt v obci
Šimanov a vlastní více než 1,5 ha. K zahájení pozemkových úprav je nutné, aby o ně požádali
vlastníci s nadpoloviční většinou hektarů zemědělské půdy v katastru.
Daniela Hrůzová informovala o probíhajících přípravách k žádosti o dotaci z programu
rozvoje venkova, kdy dotace činí až 90 % nákladů do částky 5 mil. Kč. Pro přidělení dotace
musí být splněno 5 bodů programu ze 6. Na některé části dotace bude nutné vypracovat
projekty, např. obnova komunikací.
Obec Šimanov usiluje o získání dotací na místní rybníky. Nejdříve musí získat stavební
povolení, na které se pan Palán a sdružení STOP černým skládkám opět odvolalo. S panem
Palánem a jeho ženou bylo jednáno ústně a vysvětlováno, že nelze financovat odvodnění jeho
pozemků ze státní dotace. Po vypořádání námitek a získání stavebního povolení, ale obecní
úřad pravděpodobně nestihne reagovat na momentálně vypsanou dotaci. V roce 2013 bude
nový systém dotací, tak snad do budoucna obec tento cíl zrealizuje.
Další informace byla směřována k obchodu, který v obci Šimanov chybí. Na obci se přihlásil
zájemce, který by v obchodě prodával za nájemné, ale Jednota pronájem nechce. Obec
Šimanov se pokouší s Jednotou jednat, ale ta bohužel nekomunikuje a na dopisy neodpovídá. .
Zastupitelé si dojednají osobní schůzku ze zástupci Jednoty a budou se snažit vzniklý problém
řešit.
Krajský úřad oznámil, že omezí frekvenci autobusů projíždějící přes obec Šimanov v období
školních prázdnin. Zrušeny budou autobusy:
- z Mysletína do Větrného Jeníkova po 17:00
- z Havlíčkova Brodu do Mysletína kolem 15:30, který pojede jen do V. J.
Starostka obce Lenka Procházková informovala o špatném technickém stavu střechy na
obecním úřadě. Je nutné ošetřit všechny půdní trámy a špatné z nich vyměnit. Do půdy zatéká
okolo komínu. Provedou se pouze havarijní opravy.
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Nakonec starostka obce Lenka Procházková informovala občany o převzetí dekretu o
schválení obecního znaku v Parlamentu ČR z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny paní
Němcové.

15. Diskuze
Starostka obce Lenka Procházková vyzvala občany k dotazům.
První dotaz směřoval na územní plán obce Šimanov (p. Miloš Holub). Doslechl se, že
v územním plánu byla změněna spousta věcí – některé ubyly a některé přibyly. P. Holub chtěl
vědět, jakým způsobem se může vyjádřit k územnímu plánu.
Zastupitelé odmítají, že v územním plánu došlo k nějakým změnám na základě jejich podnětu.
Územní plán spravuje zastupitel p. Hlaváček, který není na schůzi přítomen. Územní plán by
měl být stále ve fázi rozpracovanosti a v této fázi se předkládá úřadům k projednání. Dne 14.
června 2011 je neveřejné projednání k územnímu plánu. Po této schůzce budou občané
informování o územním plánu .
Posledním dotaz byl pana Zejdy, který se tázal na zalesnění cípu na druhé straně lesa od jeho
pozemků. Jedná se o 1,5 ha.
Zastupitelé mu navrhli schůzku, kde blíže projednají, o které pozemky se jedná a jak je nutné
postupovat.
Zasedání zastupitelstva ukončila v 19:20 hod. starostka poděkováním za účast všem
přítomným.
Zapsala: Hana Spudilová
Ověřil: Tomáš Brambůrek
Petr Honsa

Zápis byl vyhotoven dne 25. 5. 2011

Lenka Procházková
starostka obce Šimanov
vyvěšeno: 30.5.2011
sejmuto:
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