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Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 
Šimanov,

konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 
Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

Počet přítomných členů 7 - jmenovitě Lenka Procházková, Petr Hlaváček, Daniela Hrůzová,
Jiří Jeřábek, Jan Sovák, Tomáš Brambůrek, Petr Honsa.

Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 16

Složení slibu nových zastupitelů:
Pan/í Lenka Procházková, Petr Hlaváček, Daniela Hrůzová, MSc., Jiří Jeřábek, Ing. Jan 
Sovák, Tomáš Brambůrek a Petr Honsa složil/a slib zastupitele, který stvrdil/a svým
podpisem.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající p. Petr Hlaváček předložil ke schválení program jednání.

Navržený program :
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Volba starosty a místostarosty.
4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru.
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
6. Pověření osob funkcemi příkazce operace, účetní a správce rozpočtu.
7. Schválení limitu rozpočtových změn v pravomoci starosty.
8. Změna úředních hodin.
9. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu“ – E.ON Distribuce, a.s. – přípojka NN.
10. Projednání zápisu ze schůze finančního výboru.
11. Diskuse.

Návrh usnesení:
Schválení programu beze změn.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele zápisu byla navržena Hana Spudilová. Na ověřovatelé zápisu byli navrženi p. 
Jeřábek Jiří a Tomáš Brambůrek. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Jeřábka a Tomáše Brambůrka 
a za zapisovatele zápisu Hanu Spudilovou.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Volba starosty a místostarosty

Starosta a místostarosta obce budou vykonávat svoji funkci jako neuvolněni. Volba starosty a 
místostarosty proběhla veřejným zvednutím ruky. 

Zastupitel p. Petr Hlaváček vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Pan Petr Hlaváček navrhl za starostu paní Lenku Procházkovou. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Šimanov volí starostou obce Lenku Procházkovou.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Paní Lenka Procházková navrhla za místostarostu Danielu Hrůzovou.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Šimanov volí místostarostku obce Šimanov Danielu Hrůzovou.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru

Dle zákona o obcích zastupitelstvo obce vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Předsedou 
výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet členů výboru musí být lichý, nejméně 
tříčlenný. Členem nemůže být starosta, místostarosta a ten kdo zabezpečuje účetní práce na 
obecního úřadu. Dále bylo navrženo zřízení kulturního výboru.

Volba předsedů výboru
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Pan Petr Hlaváček navrhl na funkci předsedy finančního výboru p. Tomáše Brambůrka, na 
funkci předsedy kontrolního výboru Ing. Jana Sováka a na funkci předsedy kulturního výboru  
p. Jiřího Jeřábka.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru p. Tomáše Brambůrka, předsedou 
kontrolního výboru Ing. Jana Sováka a předsedou kulturního výboru p. Jiřího Jeřábka.

Výsledek hlasování. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Volba členů jednotlivých výborů

Dále p. Petr Hlaváček navrhl za členy finančního výboru Petra Hlaváčeka a Miroslava Fejta.
Za členy kontrolního výboru navrhl Marii Fréharovou a Ladislava Noska. 
Za členy kulturního výboru Jindřišku Hrůzovou a Jaromíra Spudila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov volí výše uvedené členy jednotlivých výborů

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Předsedající p. Petr Hlaváček předal další řízení ustanovujícího zasedání zastupitelstva nově 
zvolené starostce Lence Procházkové, která bude dále předsedat ustavujícímu zasedání 
zastupitelstva obce Šimanov.

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce

Starostka navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly odměny za výkon funkce 
poskytovány podle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů.
Odměny členů zastupitelstva budou poskytovány měsíčně ode dne 8.11.2010 v této výši:
starosta 10.435,- Kč
místostarosta   8.813,- Kč
předsedové výboru      880,- Kč
člen výboru zastup.      570,- Kč
člen zastupitelstva      460,- Kč

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce
neuplatnili žádná stanoviska.

Navržené usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov v souladu s § 72 a 84, odst. 2 zákona o obcích stanoví měsíční 
odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce ve výše uvedených 
částkách.
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Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6. Pověření osob funkcemi příkazce operace, účetní a správce rozpočtu

Funkcemi příkazce operace byla pověřena starostka obce a v její nepřítomnosti se stává
příkazcem operace místostarosta obce. 
Funkcí účetního a správce rozpočtu byl pověřen Ing. Tomáš Dvořák, stávající účetní obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazce operace starostku obce, v její nepřítomnosti
místostarostku obce, účetním a správcem rozpočtu Ing. Tomáše Dvořáka.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7. Schválení limitu rozpočtových změn

Starostka Lenka Procházková navrhuje schválení limitu rozpočtových změn v pravomoci
starosty ve výši 25 tisíc Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje limit rozpočtových změn v pravomoci starosty ve výši 
25 tis. Kč.

Výsledek hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se:1

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. Změna úředních hodin

Místostarostka obce Daniela Hrůzová informuje členy zastupitelstva a občany o změně
úředních hodin a to:
Pondělí od 18.00 do 19.00 hodin.
Středa od 18.00 do 19.00 hodin.

Návrh usnesení:
Změna úředních hodin na pondělí 18:00 – 19:00 a středa 18:00 – 19:00.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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9. Schválení _smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající
věcnému břemenu

Starostka obce Lenka Procházková seznámila zastupitelstvo s návrhem smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Šimanov a E.ON. Distribuce, a. s. 
Předmětem smlouvy je zřídit věcné břemeno, které umožní zřídit právo umožňující využití 
zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy –
spočívající v umístění nového zemního kabelu a přípojkové pojistkové skříně v souladu s § 25 
energetického zákona. Jedná se o přípojku NN k rekonstruovanému objektu p. Pavla 
Procházky.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídající věcnému břemenu – přípojka NN.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10. Projednání zápisu ze schůze finančního výboru

Pan Miloš Holub předložil dne 30.9.2010 zápis ze schůze finančního výboru. Kontrola byla 
zaměřena na formální  i obsahovou stránku kontrolovaných účetních dokladů. V některých
případech byly shledány dílčí nedostatky, které budou účetním a starostou obce odstraněny a 
o odstranění bude pan Miloš Holub informován formou zápisu nového finančního výboru
obce.

Návrh usnesení:
Odstranění nedostatků a podání informací finančního výboru o jejich odstranění. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11.Diskuse

 Diskuse byla zahájena pozvánkou na výroční schůzi SDH Šimanov, dne 16. 11. 2010 
v 19:00 hodin v bývalé škole. (Jiří Jeřábek)

 Vznesení dotazu (Stanislav Munduch) na oficiální povolební program nového 
zastupitelstva obce. Zastupitelé (Lenka Procházková, Daniela Hrůzová) reagovali, že konání 
obce je závislé na poskytnutých dotací, které nejsou v období čtyř let jasně dané. Zastupitelé 
zmínili pouze některé body: dotace na rybníky, územní plán, místní komunikace, komplexní 
pozemkové úpravy – vše se ovšem odvíjí od finančních prostředků. Podrobnější plán nového 
zastupitelstva bude přednesen na příštím zasedání obecního zastupitelstva. 

  Prosba (Miloš Holub) na nové zastupitelstvo o setrvání ve svých funkcí po celou dobu 
jejich volebního období. Opět se opakoval dotaz (Stanislav Munduch) ohledně priorit a 
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programu nového zastupitelstva. Na dotaz bylo odpovězeno (Petr Honsa) stejně jako v bodě 
předcházejícím. 

 Otázka (Anna Fejtová) ohledně vykácení křovin okolo místních rybníků. Obec jedná 
s firmou, které zadala zpracování projektu týkající se rybníků. Bez vyřízení dotací není možné 
projekty realizovat. Obec v současné době zařizuje dotace týkající se cest, lesů, prořezávek.
(Daniela Hrůzová)

 Žádost (Daniela Hrůzová) na občany Šimanova, aby zmapovali své okolí, zda nejsou 
na obecních pozemcích stromy, které by svým vzrůstem ohrožovaly občany obce. Na žádost 
p. Proška bude do obce povolána speciální firma na prořezávání stromů, která svoji práci 
provádí pomocí horolezecké techniky nebo pomocí plošiny. Po prostudování cenových 
nabídek bude vybrána povolaná firma. 

Zasedání ukončila v 18:35 starostka poděkováním za účast přítomných.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Jiří Jeřábek
Tomáš Brambůrek

Zápis byl vyhotoven dne 9. 11. 2010

       Lenka Procházková
    starostka obce Šimanov




