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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011,
konané dne 29. 8. 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starostka obce paní Lenka Procházková jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva
v 18:05 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: 8

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

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

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

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

Usnesení č. 59 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající paní Lenka Procházková předložila ke schválení program čtvrtého zasedání
Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011, který rozšířila o bod č. 13. odstoupení zastupitele
pana Petra Hlaváčka z funkce.

Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
4. Schválení zpracování projektů k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova.
5. Schválení zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci OÚ.
6. Schválení opravy střechy OÚ.
7. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 155.
8. Schválení rozpočtových změn.
9. Schválení ukončení nájemního vztahu.
10. Informace – Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím za rok 2010.
11. Informace o výběrovém řízení na opravy místních komunikací v roce 2011.
12. Zrušení pověření k jednání u Okresního soudu Jihlava.
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13. Odstoupení zastupitele.
14. Diskuze.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program.

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

Usnesení č. 60 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva

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

4. Schválení zpracování projektů k žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova

Již na minulých zasedáních zastupitelstva byli občané informováni, že obec bude žádat o
dotace z Programu rozvoje venkova. Finanční prostředky chce obec použít na opravu místních
komunikací, na terénní úpravy, osázení zeleně, pořízení zahradní techniky, laviček,
odpadkových košů, rozšíření rozhlasu a veřejného osvětlení. Zastupitelé oslovili Urbanistické
středisko v Jihlavě, které by zpracovalo projektovou dokumentaci k opravám místních
komunikací a terénní úpravy včetně kalkulací. Dále chtějí zastupitelé oslovit pana Koláčného,
který by zpracoval projekt na osázení některých upravovaných ploch.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravy místních
komunikací, terénní úpravy a  osázení některých ploch.

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

Usnesení č. 61 bylo schváleno.

5. Schválení zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
OÚ

Zastupitelstvo na svém 8. zasedání z roku 2010 schválilo Výhled obce Šimanov na období let
2011 – 2014, který zahrnoval i rekonstrukci obecního úřadu. Na letošní rok jsou vyhrazeny
finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Zadání zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci obecního úřadu by mělo obsahovat zejména: zaměření stávajícího stavu
budovy, dispoziční úpravy přízemí pro budoucí využití jako kulturní zařízení, odvlhčení
zdiva, rekonstrukci el. instalace a vytápění obecního úřadu. Podrobnější informace bude
obsahovat výzva a budou vyzvání alespoň tři projektanti.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
obecního úřadu.

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

Usnesení č. 62 bylo schváleno.

6. Schválení opravy střechy OÚ

Obec Šimanov si nechala zpracovat posudek zdravotního stavu dřevěných konstrukcí krovů
z hlediska napadení dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Bylo zjištěno napadení
dřevokazným hmyzem, které představuje 70% z celkově posuzovaných ploch. Oprava
stávajících krovů by byla drahá a proto starostka obce navrhuje celkovou opravu střechy
s výměnou krovů a krytiny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celkovou opravu střechy obecního úřadu.

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

Usnesení č. 63 bylo schváleno.

7. Schválení záměru prodeje pozemku p. č. 155

Pan Cila, nový majitel prodejny v Šimanově, požádal obec o možnosti koupě pozemku p. č.
155 - pod bývalou budovou Jednoty.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 155, který bude vyvěšen na
úředních deskách.

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

Usnesení č. 64 bylo schváleno.

8. Schválení rozpočtových změn

Starostka obce Lenka Procházková předložila ke schválení některé rozpočtové změny, které
se týkaly jak příjmů, tak výdajů. Příjmy budou navýšeny o vstupné a občerstvení z kulturní
akce Divoký západ v Šimanově, dále  o 10 000 Kč služby (tříděný odpad) a o příjmy o 62 000
Kč na dividendách. Navýšení výdajů se týká oprav místních komunikací o 60 000 Kč, snížení
výdajů o 95 000 Kč (účetní chyba), navýšení výdajů o 6 000 Kč na brigádách, zvýšení výdajů
o 4 000 Kč péče o vzhled obce, 7 000 Kč na materiál a zvýšení výdajů o 30 000 Kč na služby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.
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Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 65 bylo schváleno.

9. Schválení ukončení nájemního vztahu

Místostarostka obce Daniela Hrůzová informovala všechny o zájmu, který mají firmy o
obecní pozemky. Obec má uzavřenou smlouvu na zemědělské pozemky s firmou AGREKO
– Ústí s. r. o. Současný nájemní vztah je finančně nevýhodný, obec má záměr pronajmout
pozemky za výhodnějších podmínek. Z tohoto důvodu starostka obce navrhuje ukončení
stávajícího nájemního vztahu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy s firmou AGREKO - Ústí s.r.o.

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

Usnesení č. 66 bylo schváleno.

10. Informace – Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2011

Místostarostka obce Daniela Hrůzová informovala o stavu podaných žádostí a stížností na
obecním úřadu v Šimanově. Dle zákona č. 106/1999 Sb. musí obec každý rok zpracovat
výroční zprávu. Za rok 2010 bylo na obecní úřad Šimanov podáno 6 žádostí o poskytnutí
informací, 2 stížnosti při vyřizování těchto žádostí. Oběma stížnostem bylo vyhověno.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto zprávu.

11. Informace o výběrovém řízení na opravy místních komunikací v roce
2011

Na zastupitelstvu byly schváleny opravy místních komunikací, které se budou týkat silnic
k Vránům, k Fejtům a k Procházkovi. Byly osloveny dvě firmy – Colas CZ a. s., Swietelsky s.
r. o. Tříčlenná komise vyhodnotila obě nabídky a vybrala firmu Swietelsky s. r. o., která
nabídla nižší cenu a již v minulosti s firmou byla dobrá spolupráce. Byla uzavřena smlouva o
dílo, ve kterém je termín dokončení 15. září 2011.

12. Zrušení pověření k jednání u Okresního soudu Jihlava

Protože pan Ing. Stanislav Munduch byl dne 6.12.2006 pověřen zastupitelstvem obce, aby
jejím jménem jednal před Okresním soudem v Jihlavě v řízení vedeném pod spisovou
značkou 4C 206/2005 – spor s panem Palánem. A nyní není pan Ing. Stanislav Munduch
v zastupitelstvu obce, navrhuje starostka obce Lenka Procházková jeho zrušení ve věci
zastupování před OS Jihlava a navrhuje, aby jménem obce jednala místostarostka obce
Daniela Hrůzová.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší pověření Ing. Stanislava Munducha k jednání u Okresního soudu
Jihlava a pověřuje jednáním místostarostku obce Danielu Hrůzovou.

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

Usnesení č. 67 bylo schváleno.

13. Odstoupení zastupitele

Dne 29. 8. 2011 byla starostce obce Lence Procházkové doručena písemnost, ve které se pan
Petr Hlaváček vzdává svého mandátu zastupitele obce Šimanov a dále jako člen finančního
výboru. Jeho místo nahradí zvolený náhradník, kterým je pan Jaromír Spudil.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto zprávu.

Pan Petr Hlaváček jednal za obec ve věci o územním plánu. Starostka obce Lenka
Procházková navrhuje a dává hlasovat o zrušení pověření pana Petra Hlaváčka ve věci
zastupování v jednání o územním plánu obce Šimanov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší pověření pana Petra Hlaváčka k jednání ve věci o územním plánu
obce Šimanov.

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

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

14. Diskuze

Starostka obce Lenka Procházková zahájila diskuzi informacemi z obce Šimanov.

 Akce Divoký západ v Šimanově se vydařila, příjmy a výdaje z této akce byly
vyrovnané.

 Náklady na skládek byly navýšeni o 20 000 Kč. Z původních 75 000 Kč na
95 000 Kč. Z důvodu koupě lepších vrat, zabudování kanálku, podlahy.

 Dětské hřiště bude co nejdříve dokončeno. Byl pozván bezpečností technik,
který doporučil některé věci pozměnit před dokončením. Díky brigádnické
výpomoci občanů budou náklady na hřiště nižší.

 Pozvání na další kulturní akce – sobota 3. 9. hasičská soutěž, 23. 9. divadlo a
zábava, 24 . 9. zájezd do Želivského kláštera.
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Zasedání zastupitelstva ukončila v 18:50 hod. starostka poděkováním za účast všem
přítomným.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Jiří Jeřábek
Tomáš Brambůrek

Zápis byl vyhotoven dne 30. 8. 2011

Lenka Procházková
    starostka obce Šimanov


