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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018, 

konané dne 14. 3. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 
 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva 

v 18:05hodin. 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, Josef Varhaník 

 

 

Nepřítomni: 2 - Miloš Minařík, Mgr. Michal Munduch 

 

 

Počet návštěvníků: 6 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Ing. Hana Spudilová. Na ověřovatelé zápisu byli 

navrženi pan Josef Varhaník a Jaromír Spudil. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatelé zápisu pana Josefa Varhaníka a pana 

Jaromíra Spudila. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Ing. Hanu Spudilovou. 

 

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

 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 

 

2. Schválení programu zastupitelstva 
 
Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program druhého zasedání zastupitelstva 

obce Šimanov v roce 2018, který upravil vyškrtnutím bodu č. 5. Projednání úrazového 

pojištění členů zásahové jednotky obce.  

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

2. Schválení programu 

3. Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018 

4. Projednání stavebních úprav budovy obecního úřadu a oprava kanalizace I. etapa 

5. Projednání záměru pronájmu pozemku parc. č. 28/1, 78/2, 994/1, 1030/3, v k. ú. 

Šimanov na Moravě 

6. Projednání zadání projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení 

7. Diskuze 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program s uvedenou změnou.   

 

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

 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola plnění z 1. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018 

 

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

zasedání zastupitelstva byla splněna. 

 

 

4. Projednání stavebních úprav budovy obecního úřadu a oprava 

kanalizace I. etapa 

 

Starosta obce informoval, že oprava kanalizace I. etapa je ještě v přípravné fázi, bude 

předloženo na dalším jednání zastupitelstva. Obec ještě nemá všechny nabídky pro 

rozhodnutí. 

 

Obec obdržela čtyři nabídky na výměnu oken v sále obecního domu. Nabídky zahrnují 

výměnu oken za bílá plastová, vchodové dveře, vnitřní a vnější parapety a zednické práce. 

Ceny nabídek byly v cenové relaci 116.449,06 Kč až 149.281,33 Kč. Nejnižší cenovou 

nabídku předložila firma Ján Simčišin.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nejnižší cenovou nabídku pana Jána Simčišina na výměnu oken 

dle nabídky v sále obecního domu v částce 116.449,06 Kč. 
 

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

 

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 
 

Obec poptala dvě kuchyňská studia, pro zpracování cenové nabídky na kuchyňskou linku 

včetně spotřebičů do klubu v obecním domě. Zastupitelé zvolili nižší cenovou nabídku firmy 

Luboše Karáska v částce 100.647 Kč včetně DPH. Termín montáže je 7. 6. 2018. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku pana Luboše Karáska na výrobu kuchyňské 

linky včetně dodání spotřebičů do klubu v obecním domě v částce 100.647 Kč. 
 

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

 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
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5. Projednání záměru pronájmu pozemku parc. č. 28/1, 78/2, 994/1, 1030/3, 

v k. ú. Šimanov na Moravě 

Kontrolou nájemních smluv byly zjištěny smlouvy o pronájmu pozemků, u kterých není 

zdokumentováno vyvěšení záměru. Proto zastupitelstvo navrhuje vyvěsit nové záměry 

propachtování pozemků a uzavřít nové smlouvy. 

Jedná se o : 

 

Pozemek parc. č. 28/1 v k. ú. Šimanov na Moravě o výměře 1615 m2. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 28/1, k. ú. Šimanov na 

Moravě o výměře 1615 m2.  

 

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

 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

 
Část pozemku parc. č. 78/2 v k. ú. Šimanov na Moravě o výměře 263 m2. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 78/2, k. ú. Šimanov 

na Moravě o výměře 263 m2. 

 

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

 

Usnesení č. 22 bylo schváleno. 

 

 
Část pozemku parc. č. 994/1 v k. ú. Šimanov na Moravě o výměře 935 m2. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 994/1, k. ú. 

Šimanov na Moravě.  

 

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

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 

 
 

Pozemek parc. č. 1030/3 v k. ú. Šimanov na Moravě o výměře 68 m2. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 1030/3, k. ú. Šimanov 

na Moravě o výměře 68 m2.  

 

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

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 
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6. Projednání zadání projektové dokumentace na rozšíření veřejného 

osvětlení 
 

Starosta obce předložil cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Šimanov. Rozšíření osvětlení vychází z požadavků občanů – na place u 

Munduchů a u Mutlů směrem na Hlávkov. Jedná se o dvě svítidla veřejného osvětlení. Cena 

projektové dokumentace pro územní souhlas je 13.310 Kč včetně DPH. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektové dokumentace na rozšíření veřejného 

osvětlení v částce 13.310 Kč včetně DPH. 

 

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

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

 

7. Diskuze 

 

 Starosta obce informuje o omezení na silnicích, které občany Šimanova čeká 

v letošním roce. Na trase Zbilidy – Šimanov bude probíhat kácení stromů, čištění 

příkopů, prořezání křoví v okolí vozovky. Dále bude provedeno zatrubnění sjezdu na 

místní komunikaci u Šimanovského Dvora, pokládka nové balené směsi na silnici. Ve 

směru na Hlávkov dojde ke konci roku k částečné obnově třešňové aleje. V příštím 

roce se hlavní silnice přes Šimanov dočká opravy.  
 Lenka Procházková informovala o nadcházející akci, kterou pořádá spolek Šimanov – 

turistická vycházka na včelí stezku do Větrného Jeníkova spojená s opékáním 

špekáčků. Akce se bude konat v sobotu 7. 4. 2018. 
 Další akce spolku je v plánu na 9. 6. 2018 – otevření zrekonstruovaného rybníka 

Moravák.  

 
 

Zasedání zastupitelstva ukončil v hod. 18:40 starosta poděkováním za účast všem přítomným.  

 

 

Zapsala:  

Ing. Hana Spudilová 

 

Ověřil:  

 

 Josef Varhaník 

  

 Jaromír Spudil 

 

Zápis byl vyhotoven dne 19. 3. 2018 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


