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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011,
konané dne 28. 12. 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starostka obce paní Lenka Procházková jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva
v 18:00 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

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

Omluveni: 1 – Jan Sovák
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 4

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje za ověřovatele zápisu pana Tomáše Brambůrka a Jiřího
Jeřábka . Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hanu Spudilovou.

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

Usnesení č. 85 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající paní Lenka Procházková předložila ke schválení program sedmého 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. Schválení rozpočtových změn na rok 2011.
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2012 a výhledu na roky 2013, 2014.
6. Zpráva kontrolního výboru.
7. Schválení smlouvy o dílo na PK – rybníky.
8. Diskuze.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený program beze změn.

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

Usnesení č. 86 bylo schváleno.
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3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva

Starostka Lenka Procházková informovala všechny přítomné, že všechna usnesení z
minulých zasedání zastupitelstev byla splněna.

4. Schválení rozpočtových změn na rok 2011

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením, které zpracoval účetní obce p.
Tomáš Dvořák. Rozpočtové opatření bylo zpracováno po zaúčtování všech příjmů a výdajů,
kdy musela být provedena korekce rozpočtu. Příjmy byly vyšší o 63.000 Kč (poplatky TKO,
dotace, les, transfer, voda, dar). Výdaje byly nižší o 208 tis Kč (oprava vodojemu, energie,
osvětlení, opravy osvětlení ... ).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/ 2011.

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

Usnesení č. 87 bylo schváleno.

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2012 a výhledu na roky 2013, 2014

Na minulém zastupitelstvu byli všichni seznámeni s rozpočtem na rok 2012. Pokud obec získá
dotaci, bude muset být rozpočet upraven.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2012 a výhled na roky 2013 a 2014.

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

Usnesení č. 88 bylo schváleno.

6. Zpráva kontrolního výboru

Místostarostka obce Daniela Hrůzová přednesla zprávu kontrolního výboru. Dne 7. prosince
byla provedena kontrola, která byla zaměřena na platby za poplatky ze psů, nájemného,
stočného a za KO. Následně byl zkontrolován návrh rozpočtu a výběrová řízení na
rekonstrukci obecní budovy, dětského hřiště, skládku a komunikace. Kontrolní výbor nezjistil
žádné nedostatky.

Zastupitelé berou tuto zprávu na vědomí.
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7. Schválení smlouvy o dílo na PK - rybníky

Starostka obce Lenka Procházková připomněla situaci okolo rybníků a okolo projektové
dokumentace. Obec jedná s projektovou kanceláří, která zapracovala veškeré připomínky.
V minulých obdobích obec neměla podepsanou žádnou smlouvu o dílo k projektové
dokumentaci na rekonstrukci rybníků. Vypracování dokumentace bude stát 175.000 Kč bez
DPH. V roce 2006 bylo zaplaceno 50.000 Kč. Zbylých 125.000 Kč bude zaplaceno po
dokončení díla v roce 2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na rekonstrukci
rybníků v obci Šimanov.

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

Usnesení č. 89 bylo schváleno.

13. Diskuze

Starostka obce Lenka Procházková vyzvala přítomné k zahájení diskuze a poděkovala
zastupitelům za práci v roce 2011.

 Pan Brabec navrhoval přistavit do obce kontejner na papír. Papír lze nosit do školy na
obecní úřad, odkud se vozí do sběrného dvora.

Zasedání zastupitelstva ukončila v 18:16 hod. starostka poděkováním za účast všem
přítomným.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Tomáš Brambůrek
Jiří Jeřábek

Zápis byl vyhotoven dne 29. 12 . 2011

Lenka Procházková
    starostka obce Šimanov


