ZÁPIS
z VI. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného
dne 24. září 2010 od 18.00 hodin v Šimanově
Zasedání zastupitelstva obce zahájila místostarostka Lenka Procházková.
Z celkového počtu 6 členů zastupitelstva přítomno 5 členů a to: Lenka
Procházková, Ing. Miloš Holub, Jaroslav Štěpnička, Stanislav Hrůza a
Maria Fréharová.
Omluveni: Hlaváček Petr
Počet návštěvníků: 7
Navržený program:
1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Informace o provedené kontrole finančního výboru
4. Informace o provedení kontrole kontrolního výboru
5. Informace o činnosti kulturní komise
6. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2010
7. Schválení zadání návrhu Územního plánu obce Šimanov
8. Diskuse
1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Předkladatel: Lenka Procházková navrhla následující osoby a to:
Zapisovatel: Maria Fréharová
Ověřovatelé: Stanislav Hrůza a Jaroslav Štěpnička
Návrhová komise: Lenka Procházková a Ing. Miloš Holub
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje
Pro 5
proti 0

zdržel se 0

schváleno

Po schválení návrhové komise přednesla místostarostka Lenka Procházková
návrh na doplnění programu o informace o činnosti SDH.
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje doplněný program
Pro 5
proti 0
zdržel se 0

schváleno

2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Zastupitelstva

Lenka Procházková informovala zastupitelstvo a občany, že všechna
usnesení byla splněna.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3. Informace o provedené kontrole finančního výboru
Předseda finančního výboru se omluvil, že nemá zpracovanou zprávu, s tím
že mu nebyly včas předány dokumenty ke kontrole a že nefunguje dobře
komunikace mezi starostou a členy zastupitelstva.
V současné době kontrola finančního výboru probíhá a zápis bude dodán
dodatečně a bude projednán dalším zastupitelstvem obce.
4. Informace o provedené kontrole kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Maria Fréharová přednesla zápis z provedené
kontroly. Kontrola se týkala provádění zápisů ze zasedání zastupitelstva a
hlavně byla zaměřena na prováděnou archivaci dokumentů OÚ.
Nebyla zjištěna žádná závada.
5. Informace o činnosti kulturní komise
Předseda kulturní komise informoval o činnosti komise, která se zaměřuje
gratulace občanům k jejich významných životním výročím a na pořádání
kulturních akcí.
Informoval o finančních nákladech na kulturní akce.
6. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2010
Místostarosta Lenka Procházková seznámila zastupitele s návrhem
rozpočtového opatření, který byl zpracován společně s účetním obce
Ing. Tomášem Dvořákem. Příjmy byly zvýšeny o částku 234,4 tis Kč
/přeplatek za splátku vodovodu a vstupné z kulturní akce/ a výdaje byly
zvýšeny o částku 154,4 tis. Kč /zejména el. energie, oprava ČOV, komunikace
k hasičárně/.
Usnesení: zastupitelstvo schvaluje
Pro 5
proti 0

zdržel se 0

schváleno

7. Schválení zadání návrhu Územního plánu obce Šimanov
Místostarostka obce Lenka Procházková seznámila zastupitelé s hlavními
body zadání návrhu ÚP.
Ing. Munduch se ohradil, proč v návrhu zadání chybí původně navržený
rybník a rozhledna. Lenka Procházková informovala o tom, že úřad územního
plánování nedoporučil je zahrnout do zadání návrhu ÚP z důvodu, že obec má
4 zabahněné rybníky a není důvod k vybudování dalšího rybníku. Vybudování

rozhledny nedoporučuje VUSS Pardubice, z důvodu rušení vojenských
komunikačních signálů a území pro stavbu rozhledny se nachází v OP letiště
Henčov.
Po diskusi zastupitelstva s přítomnými občany se zastupitelé dohodli, že
doplní návrh zadání ÚP bod 3. požadavky na rozvoj území obce o vybudování
rybníku a rozhledny.
Usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů návrh zadání Územního plánu obce Šimanov
s těmito požadavky:
- doplnění bodu 3 : o novou vodní plochu východně od lokality
Šimanovské rašeliniště (požadavek obce odůvodněn stávající
nefunkčností rybníků Karlák a Papežák (dle údajů KN p.č. 326 a 52),
- doplnění bodu 3: o umístění dřevěné rozhledny v severní části obce o
výše do 10 metrů.
Pro 5

proti 0

zdržel se 0

schváleno

8. Informace o činnosti SDH
Místostarostka Lenka Procházková informovala zastupitelstvo o předložené
zprávě o činnosti SDH.
9. Diskuse
Ing. Munduch upozornil na včasné vyvěšování dokumentů na elektronickou
úřední desku. Místostarostka uvedla, že některá vyvěšení bylo opožděna
z důvodu nefunkčnosti elektronické úřední desky.
P. Anna Fejtová se ptala na opravu rozhlasu. Místostarostka informovala
občany o opravě rozhlasu firmou Bártek s.r.o.
P. Fejt se ptal, kdy se budou rybníky odbahňovat. Ing. Holub podá informaci
o rybníkách do konce volebního období a předá veškerou dokumentaci
budoucímu zastupitelstvu.
Zapsala: Maria Fréharová
Zápis byl vyhotoven dne 26.9.2010
Petr Hlaváček
………………………….
Starosta
Ověřovatelé zápisu
Stanislav Hrůza

Jaroslav Štěpnička

