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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov,
konaném dne 21. 12. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starostka obce paní Lenka Procházková jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva 
v 18:03 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

Počet přítomných členů 6 - jmenovitě Lenka Procházková, Daniela Hrůzová, Petr Hlaváček, 
Jiří Jeřábek, Tomáš Brambůrek, Petr Honsa.

Omluveni: 1 - Jan Sovák
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 7

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Hana Spudilová. Na ověřovatelé zápisu byli 
navrženi pan Jiří Jeřábek a Petr Hlaváček.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Jeřábka a Petra Hlaváčka.
Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hanu Spudilovou.

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

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající paní Lenka Procházková předložila ke schválení program devátého zasedání 
Zastupitelstva obce Šimanov. Současně doporučila rozšířit program o bod č. 9 a bod č. 10, 
které zařadila ke konci programu.

Navržený program :
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
4. Projednání zprávy kontrolního výboru.
5. Schválení rozpočtových změn za rok 2010.
6. Schválení rozpočtu obce Šimanov na rok 2011 a schválení rozpočtového výhledu na 

roky 2012 – 2013.
7. Schválení směrnice o finanční kontrole ve veřejné správě.
8. Informace o změně pokladníka obce a uzavření dohody o hmotné zodpovědnosti.
9. Snížení měsíčních odměn zastupitelů.
10. Posouzení žádosti o vydání souhlasu k výstavbě RD.
11. Diskuse.
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Návrh usnesení:
Schválení doplněného programu, se kterým byli zastupitelé seznámeni.

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

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva

Všechna plnění z 8. zasedání zastupitelstva ze dne 6. 12. 2010 jsou splněna.

4. Projednání zprávy kontrolního výboru

Kontrolní výbor zasedal dne 13. 12. 2010 a zaměřil se na oblast kontroly zápisů ze schůzí 
zastupitelstva, kontroly včasného vyvěšování informací, správy elektronické desky a obecně 
závazných vyhlášek obce včetně jejich zpracování a zveřejňování. 
Kontrolní výbor nenalez žádné závady, které by byly v rozporu se zákonem 128/2000 Sb., o 
obcích. 

5. Schválení rozpočtových změn na rok 2010

Starostka obce Lenka Procházková seznámila všechny přítomné s nejdůležitějšími body 
rozpočtových změn. Správce rozpočtu a účetní obce zpracoval rozpočtové opatření č. 6, které 
upravuje skutečný rozpočet obce s rozpočtem navrhovaným.

Návrh usnesení:
Schválení rozpočtového opatření č. 6 z roku 2010.

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

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

6. Schválení rozpočtu obce Šimanov na rok 2011 a schválení 
rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2013

Na minulém zasedání byl navržen rozpočet obce Šimanov na rok 2011, který byl dále 
k nahlédnutí. Starostka obce vyzvala členy ZO, zda mají k navrhovanému rozpočtu 
připomínky. Pan Munduch se zeptal, zda daň z příjmů fyzických osob byla zohledněna i ve 
výhledu na další roky. Paní starostka odpověděla, že ano.

Návrh usnesení:
Schválení rozpočtu obce Šimanov na rok 2011 jak byl navrhován.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 26 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Schválení rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2013 jak byl navrhován.

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

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

7. Schválení směrnice o finanční kontrole ve veřejné správě 

Starostka obce přednesla návrh na schválení nové směrnice o finanční kontrole
a vyzvala zastupitele k jejímu případnému doplnění.

Návrh usnesení:
Schválení směrnice o finanční kontrole ve veřejné správě s účinností od 1. 1. 2011.

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

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

8. Informace o změně pokladníka obce a uzavření dohody o hmotné 
zodpovědnosti

Starostka obce informovala členy ZO a přítomné návštěvníky o změně pokladníka obce. 
Dříve byla pokladníkem obce starostka, na doporučení auditora je novým pokladníkem 
místostarostka obce Daniela Hrůzová. S místostarostkou obce byla uzavřena dohoda o hmotné 
zodpovědnosti. 

Zastupitelé berou na vědomí.

9. Snížení měsíčních odměn zastupitelů

Starostka obce informovala o změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev. Vláda schválila 7. 12. 2010 usnesení č. 891 a od 1. 1. 2011 
snižuje stávající výše odměn o 5 %.

Starosta: 9.913,- Kč
Místostarosta: 8.373,-Kč
Předseda výboru: 836,- Kč
Člen výboru – zastupitel: 542,- Kč
Člen zastupitelstva: 266,- Kč

Návrh usnesení:
Schválení snížení měsíčních odměn zastupitelů.
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Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

10. Posouzení žádosti o vydání souhlasu k výstavbě RD

Místostarostka Daniela Hrůzová seznámila přítomné s obsahem žádosti o vydání souhlasu 
k výstavbě RD Tomáše Brabce na pozemku č. 447/3 za účelem stavební parcely. Souhlas se 
týká vynětí ze zemědělského půdního fondu jako trvale travnatého porostu.

Návrh usnesení:
Souhlas s vydáním souhlasu k výstavbě RD.

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

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

11. Diskuse

Starostka obce Lenka Procházková zahájila diskusi informacemi.

 Jednání s právničkou obce ohledně soudního sporu s panem Palánem. V roce 2010 
p. Palán poslal již třikrát návrh na zahájení jednání ve věci mimosoudního řešení 
sporů. Zastupitelé budou na další pracovní schůzce seznámeni s celým spisem 
k této věci a každý se rozhodne, jak by vzniklý problém řešil. A následně na 
dalším zasedání zastupitelstva se k této věci zastupitelstvo vyjádří. (Lenka 
Procházková)

 Obec Šimanov uzavřela novou pojistnou smlouvu, do které je zahrnut majetek 
obce, který v bývalé smlouvě nebyl (osvětlení, vodárna...). Smlouva byla uzavřena 
s pojišťovnou Kooperativa, která měla nejvýhodnější nabídku. (Lenka 
Procházková)

 Poděkování panu Svobodovi za výstavu betlémů. (Lenka Procházková)
 Otázka pana Stanislava Munducha ohledně telefonátu pana Myslivce, který mu 

před čtrnácti dny volal ohledně kanalizace v Šimanově. Pan Stanislav Munduch 
předal kontakt na starostku obce. Starostka obce Lenka Procházková informovala 
o průběhu jednání s panem Myslivcem. S panem Myslivcem budou nadále jednat a 
řešit tuto problematiku. 

 Obec jedná také s panem Přibylem ohledně čerpání dotací. Obec Šimanov chce 
z možnosti financovat rozvoj obce za pomoci dotací vytěžit maximum. (Lenka 
Procházková)
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Zasedání zastupitelstva ukončila v 18.45 hod starostka poděkováním za účast a všem
přítomným popřála hezké svátky a mnoho zdraví do nového roku.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Jiří Jeřábek
Petr Hlaváček

Zápis byl vyhotoven dne 22. 12. 2010

       Lenka Procházková
    starostka obce Šimanov




