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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011,
konaném dne 22. 6. 2011 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starostka obce paní Lenka Procházková jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva
v 19:03 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

Počet přítomných členů 5 - jmenovitě Lenka Procházková, Daniela Hrůzová, Tomáš
Brambůrek, Jiří Jeřábek, Jan Sovák.

Omluveni: 2 – Petr Hlaváček, Petr Honsa
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 5

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele zápisu byl navržen pan Jiří Jeřábek. Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan
Tomáš Brambůrek a pan Jan Sovák.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Brambůrka a pana Jana
Sováka. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje pana Jiřího Jeřábka.

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

Usnesení č. 52 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající paní Lenka Procházková předložila ke schválení program třetího zasedání
Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011.

Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
5. Schválení přijatých nápravných opatření zjištěných při přezkoumání hospodaření obce

za rok 2010 a jejich odstranění.
6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010.
7. Schválení uložení finančních prostředků obce na spořicí účet.
8. Zpráva kontrolního výboru.
9. Zpráva sboru dobrovolných hasičů.
10. Žádost o schválení souhlasu s povolením výstavby altánu.
11. Informace o územním plánu obce.
12. Informace o činnosti obecního úřadu.
13. Diskuze.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený program.

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

Usnesení č. 53 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva

Starostka Lenka Procházková informovala všechny přítomné, že všechna usnesení z
minulých zasedání zastupitelstev byla splněna. Nedostatky zjištěné finančním výborem byly
odstraněny. Pouze u navrhované změny tarifu u společnosti Teléfonica O2 není možné tarif
změnit. Vysvětlila Daniela Hrůzová, která informuje zastupitelstvo, že se jedná o nejnižší tarif
pro právnické osoby.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Starostka obce Lenka Procházková informuje o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Šimanov, které se uskutečnilo 13. prosince 2010 a o konečném přezkoumání hospodaření
obce, které se uskutečnilo 12. května 2011 odborem kontroly KÚ kraje Vysočina. Byly
zjištěny dva drobné nedostatky: porušení zákonu č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávních celků; porušení právního předpisu. 563/1991 Sb., o účetnictví. A to
- zjištění inventarizačního rozdílu na účtu 342 – daň z příjmů ze závislé činnosti právnických
osob a uvedení špatné výměry obecního lesa v evidenci majetku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce za rok 2010

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

Usnesení č. 54 bylo schváleno.

5. Schválení přijatých nápravných opatření zjištěných při přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 a jejich odstranění.

Po provedeném auditu uložila starostka obce účetnímu obce přijmout nápravná opatření
k odstranění nedostatků týkajících se účtu 342 a správné zaevidování výměry lesních porostů.
Zjištěné nedostatky již byly odstraněny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijatá nápravná opatření zjištěná při přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010.

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

Usnesení č. 55 bylo schváleno.
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6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010

Závěrečný účet obce zpracoval účetní obce a občané ho mohli vidět na úřední desce. Pro
názornost starostka obce jmenuje některé jeho části: majetek obce – cca 27 mil. Kč, přijaté
dotace – cca 400 tis. Kč, příjmy - 2 377 tis. Kč, výdaje – 2 129 tis. Kč, žádné pokuty ani
penále. Přílohou závěrečného účtu obce je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2010 a souhrnné údaje z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou.

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

Usnesení č. 56 bylo schváleno.

7. Schválení uložení finančních prostředků na spořící účet

Starostka obce informuje o stavu na běžném účtu obce Šimanov, kde je uloženo 2 800 tis. Kč.
Z důvodů nízkého úroku na běžném účtu, navrhuje starostka obce uložit peněžní prostředky
na spořicí účet, kde by se mohly peníze lépe zhodnotit. Po srovnání nabízených úrokových
měr některých bank vybrala starostka obce Reiffeisen Bank, která nabízí spořicí účet
s úrokem 1,5 % bez poplatků s výpovědní lhůtou čtrnáct dní. Starostka obce navrhuje 2 mil.
Kč uložit na spořicí účet a 800 tis. Kč ponechat na běžném účtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení volných finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč na
spořicí účet u Reiffeisen Bank Jihlava.

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

Usnesení č. 57 bylo schváleno.

8. Zpráva kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru Jan Sovák informoval o průběhu kontroly, která se uskutečnila
8. června 2011. Kontrola byla zaměřena na těžbu a prodej dříví z obecních lesů. Kontrolovány
byly veškeré doklady k těžbě dřeva a jejich návaznost na faktury. Dále faktury přijaté za práci
v lese. Během kontroly nebyly zjištěné žádné nedostatky a veškeré faktury byly uhrazeny.

9. Zpráva sboru dobrovolných hasičů

Zastupitel Jiří Jeřábek informoval o činnostech probíhajících v SDH Šimanov. V prvním
pololetní tohoto roku se hasiči účastnili několika cvičení a soutěží. Zúčastnili se třech závodů
(Boršov, Hybrálec, Smrčná). Na okrskové soutěži zvítězili obě družstva SDH Šimanov a
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postoupili tak na okresní kolo v Třešti. Dále se zabývali údržbou techniky, brigádami na obci,
přípravou kulturních akcí.

10. Žádost o schválení souhlasu s povolením výstavby altánu

Místostarostka obce Daniela Hrůzová informovala o žádosti, kterou předložil pan Tomáš
Brambůrek. Obec vlastní sousední pozemek, a proto se musí vyjádřit k výstavbě altánu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s povolením výstavby altánu na pozemku č. 920/2.

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 58 bylo schváleno.

11. Informace o územním plánu obce

Garantem k řízení ve věci územního plánu obce je zastupitel pan Petr Hlaváček, který je
bohužel ze schůze omluven. Slova se ujala starostka obce Lenka Procházková. Dne 16. června
2011 byli zástupci obce ve složení Petr Hlaváček, Lenka Procházková a Daniela Hrůzová na
neveřejném projednávání územního plánu. Zpracovatel územního plánu pan Ing. Hašek
seznámil všechny s územním plánem. Odboru územního plánování byla podána písemná
připomínka k rozhledně, rybníku a parkovací ploše „pod Studničkovými“. Dále pokračovala
Daniela Hrůzová, která tlumočila stanovisko Úřadu pro územní plánování ze schůzky z 16. 6.
ohledně začlenění rybníků do územního plánu. Přesná pozice není v plánu navržena, ale to
výstavbě rybníků nebrání. Ve spodní části Šimanova, tam, kde byl původní návrh předešlého
zastupitelstva, nebude pravděpodobně možné rybník dělat z důvodů meliorací. Připomínku
k rozhledně znovu projednají. Na obecním úřadě je podoba územního plánu k nahlédnutí.

12. Informace o činnosti obecního úřadu

První informace směřovaly k rybníkům v obci Šimanov. Daniela Hrůzová seznámila všechny
s průběhem žádostí o dotace na rybníky. Magistrát města Jihlava zjistil v projektu chybu,
kterou udělala firma zpracovávající projekt na rybníky. Chyba se musela opravit, ale z důvodů
časové tísně se už nestačí tento rok zažádat o dotace. Vše bude připraveno na příští kola
dotací.

Daniela Hrůzová jednala s předsedou družstva Jednoty ohledně obchodu v obci Šimanov.
Prvotním a hlavním zájmem Jednoty je prodej budovy. Druhou možností poté sehnání
prodavačky, která by v obchodě prodávala. Předseda družstva přislíbil, že pokud se nepodaří
sehnat prodavačku, bude domluvena osobní schůzka, na které se bude dále jednat. Jednota se
pokouší někoho do prodejny sehnat, aby se mohla otevřít. Pokud se tak nestane, bude další
jednání ohledně pronájmu budovy pro osobu, která by obchod provozovala.

Starostka obce Lenka Procházková seznámila o záměru terénních úprav na obecních
pozemcích v rámci dotací. Obec by chtěla zbourat sklep u hasičské zbrojnice, sklep u pana
Sováka, sklepy pod Proškovýma. Záměr o zbourání sklepů bude vyvěšen na obecním úřadě a
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občané se mohou k věci vyjádřit. Stavební úřad označil stav sklepů jako havarijní  a doporučil
je buď opravit, nebo zbourat.

Starostka obce Lenka Procházková informovala o průběhu výstavby dětského hřiště.

Poslední věc byla ke kulturní akci, která se bude pořádat 30. července 2011 – Divoký západ
v Šimanově. Na tuto akci se žádala dotace, která byla schválena ve výši 25 % nákladů na akci.

14. Diskuze

Starostka obce Lenka Procházková vyzvala občany k dotazům.

 Pan Stanislav Munduch vznesl připomínku k odvozu zeminy z dětského hřiště a dále
chtěl znát stanovisko, které obec Šimanov zaujala ke sporu s panem Palánem.
Starostka obce informovala o krocích, které provedla k uložení zeminy do
mezideponia.
Místostarostka obce vysvětlila postoj současného zastupitelstva obce Šimanov ke
sporu se sdružením STOP černým skládkám.

 Pan Stanislav Munduch měl připomínku k zápisu do kroniky obce Šimanov, že
v kronice není důležitá věc a to zprovoznění čističky odpadních vod v roce 2010. Dále
měl pan Stanislav Munduch připomínku k balastní vodě, která teče z Kubásky.
Starostka a místostarostka obce informovali o kamerových zkouškách, které se dělají
na etapy.

Zasedání zastupitelstva ukončila v 19:56 hod. starostka poděkováním za účast všem
přítomným.

Zapsal: Jiří Jeřábek

Ověřil: Tomáš Brambůrek
 Ing. Jan Sovák

Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2011

Lenka Procházková
    starostka obce Šimanov


