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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016, 
konané dne 24. 2. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 

 

Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 19:10 

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

 

Počet přítomných členů 5 -  jmenovitě Miloš Minařík, Kateřina Peschoutová, Lenka 

Procházková, Hana Spudilová, Jaromír Spudil  

 

Omluveni: 2 – Josef Varhaník, Mgr. Michal Munduch 

Neomluveni: 0 

Počet návštěvníků: 1 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

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

navrženi pan Jaromír Spudil a paní Lenka Procházková. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov určuje za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Spudila 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 prvního jednání. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola plnění usnesení z  5. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015. 

4. Schválení žádosti o koupi části pozemku p. č. 443/4. 

5. Schválení žádosti o pronájem části pozemku p. č. 928/1. 

6. Schválení žádosti o pronájem části pozemku p. č. 1025/9. 

7. Schválení žádosti o koupi části pozemku p. č. 374/1 a 376/2. 

8. Schválení žádosti o koupi části pozemku p. č. 354/86. 

9. Schválení žádosti o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům p. č. 80/2, 994/2, 

1025/28, 1025/27 – kolem domu Šimanov 28. 

10. Projednání žádosti o koupi části pozemku p. č. 443/4. 

11. Projednání žádosti o koupi části pozemku p. č. 53/4. 

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

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

14. Diskuze. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předložený program beze změn. 

  

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

 

Usnesení č. 2. bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v 

roce 2015 

 

Starosta Miloš Minařík informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z              

minulých zasedání zastupitelstev byla splněna. 

 

 

 

4. Schválení žádosti o koupi části pozemku p. č. 443/4 

 

Pan Navrátil zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 443/4 k.ú. Šimanov na 

Moravě, přilehlé k pozemku p. č. 443/14, ve vlastnictví manželů Navrátilových. Pan Navrátil 

má část pozemku p. č. 443/4 pronajatou na základě smlouvy o pronájmu ve výměře 45,5 m2. 

Žádost reaguje na již vyvěšený záměr prodeje tohoto pozemku. Pan Navrátil reagoval na 

vyvěšený záměr jako jediný. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi části pozemku p. č. 443/4 k.ú. Šimanov na 

Moravě ve výměře 45,5 m2. 

 

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

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Schválení žádosti o pronájem části pozemku p. č. 928/1 

 

Pan Procházka mladší zaslal na obec žádost o pronájem části pozemku p. č. 928/1 k. ú. 

Šimanov na Moravě. Žádost reaguje na již vyvěšený záměr pronájmu tohoto pozemku. Pan 

Procházka mladší reagoval na vyvěšený záměr jako jediný. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem části pozemku p. č. 928/1 k.ú. Šimanov na 

Moravě ve výměře 2000 m2. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4         Proti: 0             Zdržel se:  1 (L. Procházková) 

 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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6. Schválení žádosti o pronájem části pozemku p. č. 1025/9 

 

Paní Martinová zaslala na obec žádost o pronájem části pozemku p. č. 1025/9 k.ú. Šimanov na 

Moravě. Jedná se o část pozemku, která byla oplocena ještě původními majiteli domu č. p. 47 

a kterou využívali jako zahradu. Žádost paní Martinové reaguje na vyvěšený záměr pronájmu 

tohoto pozemku. Reakce na záměr pronájmu byla jediná. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem části pozemku p. č. 1025/9 k. ú. Šimanov na 

Moravě ve výměře 32m2. 

 

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

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 

7. Schválení žádosti o koupi části pozemků p. č. 374/1 a 376/2 

 
Manželé Peschoutovi zaslali na obec žádost o koupi části pozemků p. č. 374/1 a 376/2 k.ú. 

Šimanov na Moravě, přilehlé k pozemku p. č. 375/3, ve vlastnictví manželů Peschoutových. 

Žádost reaguje na již vyvěšený záměr o prodeje tohoto pozemku. Manželé Peschoutovi 

reagovali na vyvěšený záměr jako jediní. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi části pozemků p. č. 374/1 a 376/2 k.ú. Šimanov 

na Moravě. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 1 (K. Peschoutová) 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 

8. Schválení žádosti o koupi části pozemku p. č. 354/86 

 
Manželé Spudilovi zaslali na obec žádost o koupi části pozemku p. č. 354/86 k. ú. Šimanov na 

Moravě, přilehlé k pozemku p. č. 375/8, ve vlastnictví manželů Spudilových. Žádost reaguje 

na již vyvěšený záměr o prodeje tohoto pozemku. Manželé Spudilovi reagovali na vyvěšený 

záměr jako jediní.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi části pozemku p. č. 354/86 k.ú. Šimanov na 

Moravě. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 3                Proti: 0               Zdržel se: 2 (H. Spudilová, J. Spudil) 

 

Usnesení č. 7 nebylo schváleno. 

 

Vzhledem k nízké účasti členů zastupitelstva obce dopadlo hlasování tak, že nebyla získána 

nadpoloviční většina všech hlasů zastupitelstva. Ze struktury hlasování lze soudit, že v 
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případě větší účasti členů zastupitelstva by mohlo dojít k přijetí usnesení. Proto předsedající 

přesunuje rozhodnutí o tomto bodě na příští zasedání zastupitelstva obce, kdy dojde ke 

konečnému rozhodnutí 

 

 

 

9. Projednání narovnání vlastnických vztahů k pozemkům p. č. 80/2, 

994/2, 1025/28, 1025/27 – kolem domu Šimanov 28. 

 
V zájmu obce je odkoupení části pozemků 1025/27 a 1025/28, které jsou ve vlastnictví 

manželů Běhunkových. Tyto pozemky sousedí s hlavní silnicí p. č. 1067/1. Z důvodu budoucí 

rekonstrukce hlavní silnice je záměrem obce získat tyto pozemky do svého vlastnictví za 

účelem získání prostoru pro silnici nebo chodník.  

Na úřední desce byl vyvěšen záměr pronájmu části pozemku parc. č. 994/2, ke kterému se 

nikdo nepřihlásil.  

Po projednání této situace, zastupitelstvo navrhuje: 

    1. prodej části pozemku  994/2  viz nákres, ve výměře za 60,-Kč/m2.   

    2. odkoupení časti pozemku 1025/27 a 1025/28, viz nákres, ve výměře za 60,-Kč/m2.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. prodej části pozemku  994/2  viz nákres, ve výměře za 60,-Kč/m2.  

2. odkoupení časti pozemku 1025/27 a 1025/28, viz nákres, ve výměře za 60,-Kč/m2.     

 

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

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

10. Projednání žádosti o koupi části pozemku p. č. 443/4 

 
Pan Navrátil zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 443/4 k.ú. Šimanov na 

Moravě. Požadovaná výměra cca 295 m2 dle zákresu v situaci, který je přílohou k žádosti.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o koupi části pozemku 443/4 k. ú. Šimanov na Moravě. 

 

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

 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

 

11. Projednání žádosti o koupi části pozemku p. č. 53/4 

 
Manželé Horáčkovi zaslali na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 53/4 k.ú. Šimanov 

na Moravě. Požadovaná výměra je cca 200 m2 a umístění je patrné ze zákresu v situaci, která 

je přílohou k žádosti.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 53/4 k.ú. Šimanov na 

Moravě. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4     Proti: 0         Zdržel se: 1 (L. Procházková) 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

 

12.  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 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací. Celkem 

byly podány dvě žádosti o poskytnutí informací. Žádostem bylo plně vyhověno. 

 

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. 11 bylo schváleno. 

 

 

 

13. 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, čímž bychom poukázali na dlouhodobé porušování 

lidských práv v Tibetu. 

 

Návrh usnesení: 

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

Tibet“. 

 

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

 

Usnesení č. 12 nebylo schváleno. 

 

 

 

14. Diskuze 

 

Starosta obce Miloš Minařík vyzval přítomné k zahájení diskuze.  

 

 Zastupitelka obce Lenka Procházková chtěla informace o probíhající těžbě dřeva na 

Strážníku.  
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 Starosta obce Miloš Minařík informoval o průběhu dotací na soustavu rybníků v 

Šimanově.  

 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 20:10 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.

   

 

 

Zapsala: Hana Spudilová 

 

 

 

 

Ověřil: Jaromír Spudil 

 

 

  

 Lenka Procházková 

     

  

   

Zápis byl vyhotoven dne  29.2.2016 

 

 

 

 

 

 

               Miloš Minařík 

             starosta obce Šimanov 


