
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov,
konaném dne 6. 12. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starostka  obce  paní  Lenka  Procházková  jako předsedající  zahájila  zasedání  zastupitelstva 
v 18.04 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

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

Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 9

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na  zapisovatele  zápisu  byla  navržena  paní  Hana  Spudilová.  Na  ověřovatelé  zápisu  byli 
navrženi pan Jan Sovák a Petr Honsa.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje ověřovateli zápisu pana Jana Sováka a pana Petra Honsu. 
Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hanu Spudilovou.

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající paní Lenka Procházková  předložila ke schválení program jednání s doplněním 
nového bodu – schválení OZV.

Navržený program :
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva
4. Schválení sazebníku úhrad služeb obce Šimanov.
5. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu“ .
6. Schválení žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav.
7. Schválení návrhu obecního znaku a vlajky.
8. Seznámení s návrhem rozpočtu obce Šimanov na rok 2011.
9. Schválení Výhledu obce Šimanov na roky 2011-2014.
10. Informace o změně lesního hospodáře a lesním hospodaření.
11. Informace o vedení webových stránek.
12. Schválení obecně závazných vyhlášek.
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13. Diskuse.
Návrh usnesení:
Schválení výše zmíněného programu.
 
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z     minulého zastupitelstva  

Starostka obce paní Lenka Procházková seznámila účastníky schůze s nápravou nedostatků 
zjištěných finančním výborem (dle usnesení č. 12 ze zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov). 
Nápravná opatření byla zpracována v zápise v součinnosti s účetním obce. 

4. Schválení sazebníku úhrad služeb obce Šimanov

Paní Lenka Procházková navrhuje změnit sazebník úhrad služeb obce Šimanov a zvýšit apel 
na placení zapůjčeného majetku obce. 

Návrh usnesení: 
Schválení nového sazebníku úhrad služeb obce Šimanov s účinností od 1. 1. 2011.

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

5. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu“

Zastupitel  pan  Petr  Hlaváček  vysvětlil  podstatu  smlouvy  o  zřízení  práva  odpovídajícího 
věcnému břemenu mezi Obcí Šimanov a E.ON. Distribuce, a. s. 
Připomínka p.  Stanislava Munducha ke smlouvě – závazky pro obec plynoucí  z uzavřené 
smlouvy. 
Zastupitelstvo si je vědomo povinností plynoucí z budoucí smlouvy.

Návrh usnesení:
Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“.

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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6. Schválení žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav  

Místostarostka paní Daniela Hrůzová definovala podstatu komplexních pozemkových úprav 
(KPÚ). KPÚ řeší  nové uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům v obvodu pozemkové 
úpravy. Cílem KPÚ je scelit a zpřístupnit pozemky se souhlasem jejich vlastníků. Jedná se o 
pozemky  mimo  zastavěné  plochy  obce  (intravilán).  Možnost  vybudování  cest,  remízků, 
rybníků mimo intravilán z finančních prostředků státu.

Návrh usnesení:
Schválení žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav.

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

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

7. Schválení návrhu obecního znaku a vlajky  

Starostka obce paní Lenka Procházková seznámila zastupitele s výsledkem ankety o návrhu 
obecního znaku a vlajky. Občané Šimanova nejvíce preferovali variantu č. 1 a variantu č. 6. 
Starostka obce Šimanov nechala hlasovat o obou variantách. 

Návrh usnesení:
Schválení návrhu obecního znaku a vlajky varianta č. 1.

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

Usnesení č. 18 nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Schválení návrhu obecního znaku a vlajky varianta č. 6.

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

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

8. Seznámení s     návrhem rozpočtu obce Šimanov na rok 2011  

Starostka  obce  paní  Lenka  Procházková  seznámila  zastupitele  s návrhem  rozpočtu  obce 
Šimanov na rok 2011 a s rozpočtovým výhledem 2012 – 2013. Rozpočet obce na rok 2011 
byl  navržen jako přebytkový ve výši 320 000 Kč. Rozpočtový výhled na další období byl 
shledán jako schodkový (schodek roků 2012 a 2013 je ve výši  přebytku roku 2011).

Zastupitelé berou na vědomí.
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9. Schválení Výhledu obce Šimanov na roky 2011 - 2014

Místostarostka obce Daniela Hrůzová představila Výhled obce Šimanov na období 2011 – 
2014 viz Příloha č. 1.
K výhledu obce měl p. Stanislav Munduch  následujíc připomínky:

 Nabídka  pana  Stanislava  Munducha:  možnost  vytvoření  projektu,  případně 
konzultace s projektantem ohledně rekonstrukce budovy obecního úřadu.

 Návrh pana Stanislava  Munducha k zjištění  problému odtoku povrchových  vod do 
kanalizace pomocí kamerové zkoušky. 

 
Návrh usnesení:
Schválení Výhledu obce Šimanov na roky 2011 – 2014.

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

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

10. Informace o změně lesního hospodáře a lesním hospodaření

Předsedající  Lenka  Procházková  uvedla,  že  končí  smlouva  o  zajištění  prací  s odborným 
lesním hospodářem  panem Lhotským. Od 1. 1. 2011 bude novým lesním hospodářem Ing. 
Jan Sovák. 

Pan  Ing.  Jan  Sovák seznámil  účastníky  schůze  i  zastupitele  s  budoucím vývojem lesního 
hospodaření v obci Šimanov: Využívání dotační titulů na prořezávky a probírky; plánovaná 
těžba na 7 ha u Strážníku = výchovný zásah (probírka); dotační tituly na zalesňování; možnost 
pro občany – palivové dříví. 

Zastupitelé berou na vědomí.

11. Informace o vedení webových stránek

Správu webových stránek obce Šimanov bude nadále zajišťovat Daniela Hrůzová.

Zastupitelé berou na vědomí.

12. Schválení obecně závazných vyhlášek

Od  roku  2011  nabude  účinnosti  nový  daňový  řád.  Daňový  řád  ruší  a  v plném  rozsahu 
nahrazuje předchozí procesní úpravu - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je 
nutné zajištění terminologického souladu zákona o místních poplatcích s daňovým řádem. 
Z  důvodu  legislativních  změn  paní  Lenka  Procházková  seznámila  zastupitele  s novými 
obecně  závaznými  vyhláškami  č.  2/2010  a  č.  3/2010.  Změna  nastala  jen  v ustanoveních 
zákona, poplatky jsou beze změn.

Návrh usnesení:
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Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

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

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Schválení  Obecně  závazné  vyhlášky  č.  3/2010,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

13. Diskuse

Diskusi  zahájili  zastupitelé,  kteří  informovali  občany  o  dění  na  obecním  úřadě  a  v obci 
Šimanov.

 Zřízení přestupková komise dle doporučení Policie ČR a Magistrátu města Jihlavy. 
Uzavření smlouvy mezi Obecním úřadem Šimanov a Magistrátem města Jihlavy o 
řešení  případných  přestupků  za  paušální  sazbu  3700  Kč  za  jeden  dořešený 
přestupek. (Daniela Hrůzová)

 Přidání nového kontejneru o obsahu 240 litrů na tříděný odpad, který bude umístěn 
u staré hospody. Rok 2011 je posledním rokem, kdy bude možné vyvážet staré 
plechové kulaté  popelnice.  Od roku 2012 je nutné zakoupit  popelnice plastové 
hranaté – cena 750 Kč za popelnici. (Lenka Procházková)

 Již došlo k prořezávce stromů pod vedením specializované firmy. V dalším roce 
bude  pokračovat  prořezávka  stromů,  které  jsou  v havarijním stavu a  rostou  na 
obecním pozemku. Občané, kteří mají podobný problém mohou přizvanou firmu 
oslovit a využít za úplatu jejich služeb. (Daniela Hrůzová)

 Zakreslení pozemků, inženýrských sítí, čísel popisných pro přehlednost do mapy 
intravilánu obce Šimanov. (Daniela Hrůzová)

 Kontrola  ze  životního  prostředí  provedla  místní  šetření.  na  základě  podnětu 
občana. Byla prošetřena tato místa: skládka  u Kubásky (Skládka  byly vyklizena, 
na  místě  zbyly  pouze  srovnané  cihly,  železo  a  staré  auto,  cihly  se  dají  do 
stavebního a demoličního odpadu, železo se prodá, auto vyprostí hasiči),  skládka 
za hasičskou zbrojnicí (nebylo nic nalezeno),  skládku u Jevínů (na místě nalezen 
pouze  plechový  hrnec),  eternitová  krytinu  u  Machovců (problém  při  řešení 
odklizení  eternitu,  protože  není  jasný vlastník stavby,  stavba není  zanesena  do 
katastru nemovitostí). Za pomoci místních hasičů budou uklizen zbytek prostoru 
skládky u  Kubásky  (Lenka Procházková)
Dvanáct  metrů  budovy  leží  na  obecním  pozemku  a  zbytek  na  Machovcovým 
pozemku. (Anna Fejtová)
Jedná  se  o  černou  stavbu,  kterou  nemůže  nikdo  zbourat,  protože  neexistuje. 
(Stanislav Munduch)
Za čtvrt roku přijde další kontrola a bude řešit eternit na Machovcovým pozemku a 
nebude je zajímat stavba, ale eternitová krytina. (Daniela Hrůzová)
Obec umístí cedule „zákaz černých skladek“. (Lenka Procházková)
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 Pozvánka na výstavu betlémů,  která  se  bude konat  v sále  obecního úřadu před 
vánočními svátky. Betlémy zapůjčí pan Svoboda, který je i vlastnoručně sestavil. 
(Lenka Procházková)

 Možnost  zakoupení  knihy Na křídlech  za poznáním obcí  Jihlavska za 220 Kč. 
(Lenka Procházková)

 Možnost  zasedání  zastupitelstva  v pátek,  alespoň  od  jara  do  podzimu  kvůli 
chatařům a chalupářům. (Stanislav Munduch)

Zasedání zastupitelstva ukončila v 19:04 hod starostka poděkováním za účast přítomných.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Jan Sovák
Petr Honsa

Zápis byl vyhotoven dne 7. 12. 2010

       Lenka Procházková
     starostka obce Šimanov
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