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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015,
konané dne 30. 1. 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 18:05 
hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

Počet přítomných členů 5 -  jmenovitě Miloš Minařík, Kateřina Peschoutová, Lenka 
Procházková, Hana Spudilová, Josef Varhaník

Omluveni: 2 – Jaromír Spudil, Mgr. Michal Munduch
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 5

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Hana Spudilová. Na ověřovatele zápisu byli 
navrženi pan Josef Varhaník a paní Lenka Procházková.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje za ověřovatele zápisu pana Josefa Varhaníka a paní 
Lenku Procházkovou. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hana Spudilovou.

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

Usnesení č. 1. bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající Miloš Minařík předložil ke schválení program jednání, který rozšířil o bod č. 13 
– Projednání žádosti o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a bod č. 14 – Zpráva 
finančního výboru a posunul diskuzi na bod č. 15.

Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
4. Schválení žádosti o koupi pozemku p. č. 376/9 a 382/5.
5. Schválení žádosti o koupi pozemku p. č. 686/13.
6. Schválení směny části pozemku p. č. 1025/11 za část pozemku p. č. 55 a finanční 

dorovnání rozdílu.
7. Projednání žádosti o odkoupení pozemků p. č. 1025/27, 1025/28, 80/1 a 80/2.
8. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 544/1.
9. Schválení smlouvy o dílo s RNDr. Vladislavem Stehnem – odborný zástupce 

vodovodu a vodárenského zařízení.
10. Schválení Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
11. Zpráva o vyhodnocení plnění strategického rozvojového dokumentu za rok 2014.
12. Schválení akčního plánu na rok 2015.
13. Projednání žádosti o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
14. Zpráva finančního výboru.
15. Diskuze.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje předložený program, který byl rozšířen o bod č. 13 a bod č. 14.

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

Usnesení č. 2. bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Starosta Miloš Minařík informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z              
minulých zasedání zastupitelstev byla splněna.

4. Schválení žádosti o koupi pozemků p. č. 376/9 a 382/5

Paní Krpálková zaslala na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 376/9 a 382/5, neboť 
dle skutečného zaměření má část své zahrady na obecních pozemcích. Žádost reaguje na již 
vyvěšený záměr prodeje těchto pozemků. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi pozemků p. č. 376/9 a 382/5.

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Schválení žádosti o koupi pozemku p. č. 686/13

Pan Hlaváček zaslal na obec žádost o odkoupení pozemku p. č. 686/13. Pan Hlaváček má 
pozemek již zaplacený. Účetní obce dohledal, že pan Hlaváček pozemek zaplatil již v roce 
2001. Bohužel potom nedošlo k dokončení procesu prodeje a zápisu do katastru nemovitostí. 
Žádost reaguje na již vyvěšený záměr prodeje tohoto pozemku. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi pozemku p. č. 686/13.

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Schválení směny části pozemku p. č. 1025/11 za část pozemku p. č. 55 
a finanční dorovnání rozdílu

Manželé Kratochvílovi zaslali na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1025/11, neboť 
dle zaměření skutečného stavu mají část své zahrady na obecním pozemku. A naopak obec 
využívá část jejich pozemku. Jednalo by se o směnu částí pozemků a zbytek by Kratochvílovi 
od obce odkoupili za 60,-- Kč/m2. Žádost reaguje na již vyvěšený záměr prodeje tohoto 
pozemku. 
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p. č. 1025/11 a pozemku p. č. 55 a 
finanční dorovnání rozdílové výměry u pozemku p. č. 1025/11.

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Projednání žádosti o odkoupení pozemků p. č. 1025/27, 1025/28, 80/1 a 
80/2.

Paní Komůrková zaslala na obec žádost o odkoupení pozemků p. č. 1025/27, 1025/28, 80/1 a 
80/2. Jedná se o narovnání stavu dle skutečnosti. Na jednom z pozemků má pan Papoušek 
nájemní smlouvu. Na pozemky bude vyvěšen záměr o prodeji pozemků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1025/27, 1025/28, 80/1 a 80/2

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p. č. 511/1

Na obecní úřad přišla žádost od pana Procházky o odkoupení části pozemku p. č. 511/1. Jedná 
se o pozemek umístěný po pravé straně při výjezdu z obce směrem na Větrný Jeníkov. Pan 
Procházka by tento pozemek využil k podnikání, vyrostla by zde menší výrobní hala s 
ekonomickým zázemím. Zastupitelstvo nejprve prověří, zda na tomto pozemku může tento 
typ stavby být a následně bude jednat s dotčenými osobami. 

Zastupitelstvo bere na vědomí a žádostí se bude nadále zabývat.

9. Schválení smlouvy o dílo s RNDr. Vladislavem Stehnem – odborný 
zástupce vodovodu a vodárenského zařízení

Starosta obce předložil smlouvu o dílo s RNDr. Vladislavem Stehnem. Předmětem smlouvy je 
výkon činností odborného zástupce provozovatele vodovodu Šimanov, v rozsahu dle 
smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s RNDr. Vladislavem Stehnem.

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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10.  Schválení Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Šimanov dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zákona o svobodném přístupu k informacím 
zveřejňuje výroční zprávu za rok 2014 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Celkem 
byla podána jedna žádost o poskytnutí informace. Žádosti nebylo ze strany obce vyhověno.
Na postup při vyřizování této žádosti o informace byla podána jedna podnět. Krajský úřad 
potvrdil postup obce Šimanov při vyřízení žádosti o poskytnutí informací. 

Dále byl podán 1 podnět podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., a to z důvodu neposkytnutí 
požadované informace. Krajský úřad ve svém rozhodnutí potvrdil postup obce a podnět zamítl

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

11. Zpráva o vyhodnocení plnění strategického rozvojového dokumentu 
za rok 2014

Starosta obce Miloš Minařík přednesl plnění strategického rozvojového dokumentu za rok 
2014. Většina všech aktivit a projektů ze strategického rozvojového dokumentu za rok 2014 
byly splněny. K nesplnění došlo v těchto oblastech  - územní plán obce, stavební povolení na 
soustavu rybníků a částečně nesplněna těžba dřeva. Nesplněné aktivity se proto přesouvají do 
akčního plánu na rok 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o vyhodnocení plnění strategického rozvojového 
dokumentu za rok 2014.

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

12. Schválení akčního plánu na rok 2015

Každý rok obec aktualizuje strategický rozvojový dokument obce pomocí akčního plánu, 
který představuje plánované aktivity pro daný rok. Všechny aktivity jsou zapracovány 
v akčním plánu na rok 2015, který byl na schůzi předložen. Do akčního plánu byly zahrnuty 
tyto aktivity: oprava kanalizace a ČOV, zahájení rekonstrukce obecního úřadu, spolková 
činnost kulturních a společenských akcí, schválení územního plánu obce, kontrola 
hospodaření obce, získání stavebního povolení na soustavu rybníků, likvidace černých 
skládek, těžba a prořezávky v lese.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje akční plán na rok 2015

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 10 bylo schváleno.

13. Projednání žádosti o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“

Na obec přišla nabídka připojit se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Spolupráce by obnášela 
vyvěsit tibetskou vlajku, čímž bychom poukázali na dlouhodobé porušování lidských práv v 
Tibetu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“

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

Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

14. Zpráva finančního výboru

Finanční výbor provedl dle 19. 12. 2014 druhou kontrolu zaměřenou na kontrolu mezd za 
období leden až prosinec 2014. Finanční výbor kontroloval podklady ke mzdám, sociální 
pojištění, zdravotní pojištění, daň ze mzdy. Účet 331 – Zaměstnanci v listopadu nesouhlasil. 
Účetní obce zajistil nápravu. Dále byly kontrolovány přihlášky a odhlášky zastupitelů obce.

Zastupitelstvo bere na vědomí.

15. Diskuze

Starosta obce Miloš Minařík vyzval přítomné k zahájení diskuze. 

 Místostarostka obce Kateřina Peschoutová informovala, že obec zažádala o dotace na 
rekonstrukci obecního úřadu. Na schůzce s projektantem a členem stavební komise 
obce Šimanova se domluvili jaké postupy a práce při rekonstrukci upřednostnit. 

 Starosta Miloš Minařík informoval o jednání s panem Ederem, vedoucím divize II. 
Služeb města Jihlavy, ohledně třídění odpadů v naší obci. V jednání je využití žlutých 
popelnic na plasty pro každou domácnost. Snížilo by se tak množství komunálního 
odpadu, kdy největší procento tohoto odpadu tvoří plasty. V budoucnu se bude 
zvyšovat cena za svoz komunálního odpadu. Obec chce minimalizovat komunální 
odpad, aby finanční dopad na obyvatele byl co nejmenší. 

 Starosta obce informoval o schůzce s panem Novotným ohledně kanalizace v obci. 
Pan Novotný zmapoval celých 3,5 km kanalizačního potrubí v obci Šimanov a 
analyzoval nejkritičtější místa a navrhl etapy oprav těchto havarijních míst. 
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Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:50 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Josef Varhaník

Lenka Procházková

Zápis byl vyhotoven dne  2.2.2015

       Miloš Minařík
    starosta obce Šimanov




