ZÁPIS
z V. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného
dne 30.12.2009 od 18.00 hodin v Šimanově

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch
Z celkového počtu 7 zvolených členů zastupitelstva obce
přítomno 6 členů zastupitelstva a to: Ing. Stanislav Munduch, Lenka
Procházková, Ing. Miloš Holub, Jaroslav Štěpnička, Stanislav Hrůza a
Maria Fréharová
Omluveni: 1 – Petr Hlaváček z důvodu nemoci
Počet návštěvníků: 15
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 rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu na roky
2011 a 2012
4. Schválení rozpočtových změn pro rok 2009
5. Informace o provedení inventarizace majetku obce Šimanov
6. Informace o doplňkovém prohrnování sněhu v zimním období
7. Stížnost p. Jaromíra Spudila – umožnění průjezdu
8. Žádost p. Petra Honsy – posouzení změny způsobu využití pozemku
Č. 35/4
9. Diskuse
Schválení programu
Hlasování o programu:
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 6 členů,
zdrželo se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
usnesení: program byl schválen
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1.Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta obce Ing. Stanislav Munduch navrhl na zapisovatele Ing. Miloše
Holuba, ověřovatelé zápisu Marii Fréharovou a Stanislava Hrůzu a návrhovou
komisi ve složení Lenka Procházková a Jaroslav Štěpnička
Hlasování o bodu č. 1
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
po 6 členů,
zdržel se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
usnesení: navržení byli schváleni
2.Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého
zastupitelstva
Ověřovatelka zápisu ze IV. zasedání p. Maria Fréharová nesouhlasila se zněním
zápisu z důvodu drobných nepřesností a vyzvala zapisovatele p. Hlaváčka k jeho
opravě. Po doplnění byl zápis podepsán ověřovateli zápisu p.Marii Fréharovou,
Milošem Holubem a starostou obce a byl nově vyvěšen na úřední desky dne
28.12.2009.
Usnesení z minulého zasedání byla splněna nebo plnění trvá.
3.Schválení rozpočtu na rok 2010 a rozpočtového výhledu na roky 2011
2012
P. Miloš Holub požaduje určení organizačních a finančních pravidel při
organizování společných akcí obce se sborem dobrovolných hasičů.
Starosta obce Ing. Stanislav Munduch navrhl změnu u § 5512 Požární ochrana
u pol. 6121: navrhovanou částku v rozpočtu v částce 15 tis. Kč na zřízení
vjezdu k požární zbrojnici vypustit z důvodů neposkytování dotací na opravy¨
místních komunikací v roce 2010.
Hlasování o změně pol. 6121 u § 5512
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 6 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
Usnesení: vypuštění pol. 6121 u § 5512
Hlasování o rozpočtu na rok 2010 s navrhovanou změnou
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 6 členů,
zdržel se hlasování 0 členů
proti 0 členů
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usnesení: rozpočet byl schválen
Hlasování o rozpočtovém výhledu na roky 2011 a 2012
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 6 členů,
zdrželo se hlasování 0 členů,
proti 0 členů
usnesení: rozpočtový výhled byl schválen
4. Schválení rozpočtových změn č. 3 na rok 2009
Jaroslav Štěpnička předložil zastupitelstvu návrh rozpočtových změn
na rok 2009. Návrh rozpočtových změn byl zpracován účetním obce
p. Ing. Tomášem Dvořákem.
Hlasování o schválení rozpočtových změn na rok 2009
Z přítomných členů zastupitelstva obce bylo:
pro 6 členů,
zdrželo se 0 členů,
proti 0 členů
usnesení: rozpočtové změny č. 3 byly schváleny
5.Informace o provedení inventarizace majetku obce Šimanov
Starosta obce informoval zastupitele o příkazu k provedení inventury
veškerého majetku obce a jmenování inventarizační komise.
Zastupitelé berou na vědomí.
6. Informace o doplňkovém prohrnování sněhu v zimním období
Starosta obce informoval zastupitele o příslibu doplňkového prohrnování částí
obce „ k Minaříkům“ p. Honsou Petrem .
Pan Ladislav Nosek upozornil na nutnost změny nařízení č. 1/2009 k zimní
údržbě.
Zastupitelé berou na vědomí
7. Stížnost p. Jaromíra Spudila – umožnění průjezdu
Starosta obce Stanislav Munduch seznámil zastupitelé se svým rozhodnutím:
uvolnění průjezdu.
P. Holub oznámil, že žádost p. Spudila se nezakládá na pravdě a požádá o revizi
rozhodnutí starosty.
Zastupitelé berou na vědomí.
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8. Žádost p. Petra Honsy – posouzení změny způsobu využití pozemku
č.p. 35/4
Starosta obce informoval zastupitelé o jednání s p. Honsou ve věci uzavření
ostatní komunikace č.p.34/4
9. Diskuse
Paní Lenka Procházková informovala občany o nabídce dvou kusů vyřazených
psacích stolů za 100,- Kč za kus.
P. Munduch informoval, že podklady k časovému průběhu výstavby
komunikace k 7 RD jsou k nahlédnutí v zasedací místnosti a dále budou
poskytnuty kontrolní komisi.
Zapsal: Ing. Miloš Holub
Zápis byl vyhotoven 4. ledna 2010

Ing. Stanislav Munduch
Starosta obce Šimanov
Ověřovatelé zápisu:
Ověřovatel Maria Fréharová

ověřovatel Stanislav Hrůza

Vyvěšeno:
Sejmuto:
4

