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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, 
konané dne 1. 3. 2017 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 

 

Starosta obce pan Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 17:30 

hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky. 

 

Počet přítomných členů  - 5  jmenovitě Ing. Miroslav Lev, Kateřina Peschoutová, Ing. Hana 

Spudilová, Jaromír Spudil, Mgr. Michal Munduch 

 

Omluveni: 1 Josef Varhaník 

Neomluveni: 1 – Miloš Minařík 

Počet návštěvníků: 8 

 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Hana Spudilová. Na ověřovatele zápisu byli 

navrženi pan Michal Munduch a pan Kateřina Peschoutová. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov určuje za ověřovatele zápisu pana Michala Munducha a paní 

Kateřinu Peschoutovou. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hanu Spudilovou. 

 

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

 

Usnesení č. 1. bylo schváleno. 

 

 

 

2. Schválení programu zastupitelstva 
 
Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program prvního jednání, který navrhuje 

rozšířit o bod č. 8. – Projednání dodatku ke smlouvě o veřejných službách s firmou ICOM 

transport a.s. a posunuje diskuzi na bod č. 9. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola plnění usnesení z  9. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016. 

4. Schválení Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. 

5. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

6. Projednání žádosti o finanční příspěvek na činnost Domácího hospice Vysočina na rok 

2017. 

7. Projednání smlouvy na provoz služby sběrného kontejneru na textil a obuv. 

8. Projednání dodatku ke smlouvě o veřejných službách s firmou ICOM transport a. s.  

9. Diskuze. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předložený program s uvedenou změnou. 
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Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 

 

 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v 

roce 2016 

 

Starosta Miroslav Lev informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého 

zasedání zastupitelstva byla splněna. 

 

 

 

4.  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 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Celkem 

byly podány tři žádosti o poskytnutí informací. Žádostem bylo plně vyhověno v zákonem 

stanovené lhůtě. Nebyly podány žádné stížnosti a výhradní licence nebyla poskytnuta.  

 

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. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Projednání žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ 

 
Na obec přišla nabídka připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Spolupráce by 

obnášela vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2017, čímž bychom poukázali na 

dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4   Proti: 1 M.Munduch   Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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6. Projednání žádosti o finanční příspěvek na činnost Domácího hospice 

Vysočina na rok 2017 

 
Na obec přišla žádost o zařazení finančního příspěvku na činnost Domácího hospice Vysočina 

do obecního rozpočtu na rok 2017. Místostarostka informovala, že během osmiletého 

působení tohoto hospice žádný občan Šimanova jejich služeb nevyužil. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro Domácí hospic Vysočina na 

rok 2017. 

 

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

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

7. Projednání smlouvy na provoz služby sběrného kontejneru na textil a 

obuv 

 
Na konci minulého roku Oblastní charita Jihlava ukončila tuto službu, kterou v obci 

zajišťovala.  

Na obec přišla nabídka spolupráce s firmou FCC Česká republika, která nabízí bezplatné 

umístění kontejneru a bezplatné zajištění údržby a vyprazdňování sběrného kontejneru na 

textil a obuv v obci Šimanov.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na provoz služby sběrného kontejneru na textil a obuv 

s firmou FCC Česká republika s.r.o. 

 

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

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

8. Projednání dodatku ke smlouvě o veřejných službách s firmou ICOM 

transport a. s. 

 
Obec obdržela již v listopadu minulého roku upozornění na plánované zvýšení nákladů 

spojených s poskytováním služeb firmou ICOM transport a. s. Obec uzavřela s firmou 

smlouvu o veřejných službách, která je účinná od 1. 1. 2017. Bohužel při jejím vyhotovení 

došlo ze strany firmy ICOM transport k administrativní chybě, kdy do ceny dopravního 

výkonu uvedeného v čl. II odst. 5 smlouvy nebyl zahrnut přiměřený zisk ve výši 1,16 Kč/km a 

jako cena byly stanoveny pouze náklady vzniklé v souvislosti se závazkem veřejné služby ve 

výši 33,50 Kč/km. Správné údaje ovšem vyplývají z příloh smlouvy. Firma ICOM tímto 

dodatkem žádá o opravu administrativní chyby ve smlouvě.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o veřejných službách s firmou ICOM 

transport a. s. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

9. Diskuze 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev vyzval přítomné k zahájení diskuze.  

 

 Zastupitel Jaromír Spudil zve všechny na kurz první pomoci, který se uskuteční 4. 

března v 18:00 v budově obecního úřadu. Kurz povede rtm.  Koten Vojtěch z Armády 

České republiky.  

 Zastupitel Jaromír Spudil informoval o možnosti pořízení knihy o obci Šimanov. 

Okolní obce Opatov, Dušejov, Boršov mají zpracovanou historii o celé obci a 

jednotlivých chalupách. Knihu sepsala paní Paulusová. Délka sepsání knihy je cca 1 

rok. Navrhuje zjistit zájem ze strany občanů a poptat vydání knihy o obci Šimanov.  

 Paní Lenka Procházková předala žádost o projednání rekonstrukce přízemí budovy 

obecního úřadu. Paní Procházková do příštího zastupitelstva předloží návrh dispozice 

dané místnosti, která by sloužila k posezení občanů v klubovně. Poté bude zpracován 

přehled finančních nákladů, dle kterého se zastupitelstvo rozhodne o rozsahu 

rekonstrukce prostor. 

 Paní Lenka Procházková dále připomíná způsob využití nabyté budovy a pozemku za 

obecním úřadem. Způsob využití doposud zastupitelstvo neřešilo. Zastupitelstvo 

připraví harmonogram úprav pozemku k projednání s občany. 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:25 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.

   

 

 

Zapsala: Ing. Hana Spudilová 

 

 

 

 

Ověřil: Mgr. Michal Munduch 

 

 

  

 Kateřina Peschoutová 

     

  

   

Zápis byl vyhotoven dne 1. 3. 2017 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


