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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, 

konané dne 28. 4. 2017 v 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 
 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 20:00 

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

 

 

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

Spudilová, Josef Varhaník, Mgr. Michal Munduch 

 

 

Nepřítomni: 2 - Miloš Minařík, Jaromír Spudil 

Počet návštěvníků: 2 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

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

navrženi pan Mgr. Michal Munduch a pan Josef Varhaník. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatele zápisu pana Mgr. Michala Munducha a 

pana Josefa Varhaníka. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Ing. Hanu 

Spudilovou. 

 

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

 

Usnesení č. 23 bylo schváleno. 
 
 

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

Šimanov v roce 2017, který rozšířil o bod č. 16 – Návrh komise pro otevírání obálek 

s cenovými nabídkami a hodnotící komise na rekonstrukci rybníku Moravák a návrh komise 

pro otevírání a hodnocení nabídek na opravu kanalizace – první etapa. Další rozšíření o bod č. 

17 – Informace k žádosti o doplnění zápisu a upozornění na možnou manipulaci s úřední 

listinou a diskuzi posunul na poslední bod č. 18. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola usnesení z  2. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017. 

4. Zpráva finančního výboru 2/2016. 

5. Zpráva kontrolního výboru 2/2016. 

6. Zpráva kulturního výboru za rok 2016. 

7. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů za rok 2016. 
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8. Vícestranná smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 

Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov. 

9. Obecně závazná vyhláška – stanovení Šimanova jako části společného školského 

obvodu Základní školy a Mateřské školy větrný Jeníkov. 

10. Schválení místa pro konání slavnostních obřadů v obci. 

11. Kalkulace vodného a stočného. 

12. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

13. Informace o stavebních pracích v budově obecního úřadu. 

14. Projednání zadání studie na úpravy pozemků za obecním úřadem. 

15. Informace k dotazníku pro občany obce. 

16. Návrh komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami a hodnotící komise na 

rekonstrukci rybníku Moravák a návrh komise pro otevírání a hodnocení nabídek na 

opravu kanalizace - první etapa. 

17. Informace k žádosti o doplnění zápisu a upozornění na možnou manipulaci s úřední 

listinou. 

18. Diskuze. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje předložený program s uvedenou změnou. Rozšíření o bod č. 16 – 

Návrh komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami a hodnotící komise na rekonstrukci 

rybníku Moravák a návrh komise pro otevírání a hodnocení nabídek na opravu kanalizace- 

první etapa a rozšíření o bod č. 17 – Informace k žádosti o doplnění zápisu a upozornění na 

možnou manipulaci s úřední listinou a diskuzi posunul na poslední bod č. 18. 

 

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

 

Usnesení č. 24 bylo schváleno. 

 

 

 

3. Kontrola plnění ze 2. zasedání zastupitelstva 

 

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

zasedání zastupitelstva byla splněna.  
 

 

 

4. Zpráva finančního výboru 2/2016 
 

Předsedkyně finančního výboru paní Hana Spudilová předložila zápis z finanční kontroly, 

která byla zaměřena na kontrolu účetních dokladů za období červen – prosinec 2016. Účetní 

obce pan Tomáš Dvořák předložil doklady – bankovní výpisy, faktury přijaté a vydané, 

příjmové a výdajové pokladní doklady a ostatní účetní doklady vztahující se k danému 

období. Byla zkontrolování úplnost číselné řady účetních dokladů, jejich formální i věcná 

stránka. Bylo zjištěno, že na dokladech, které jsou jmenovitě popsány v zápisu z kontroly, 

chybí podpisy účetního a starosty obce. Náprava byla provedena okamžitě.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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5. Zpráva kontrolního výboru 2/2016 

 
Předseda kontrolního výboru pan Josef Varhaník předložil zápis z jednání kontrolního 

výboru. Kontrola byla zaměřena na zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za období červen – 

říjen 2016. Kontrolovala se formální správnost zápisů. Pozvánky na zastupitelstva byly řádně 

vyvěšeny na úřední desce obce.  

 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

6. Zpráva kulturního výboru za rok 2016 
 

Zastupitelka paní Hana Spudilová přečetla zprávu o činnosti kulturního výboru za rok 2016, 

kterou vypracoval předseda kulturního výboru – Jaromír Spudil. Kulturní výbor se zaměřoval 

na gratulace občanům k jejich významnému životnímu jubileu a na organizaci kulturních 

akcí. V roce 2016 se rozneslo sedm přání a rozdalo dvacetčtyři dárkových balíčků. 

Zorganizováno bylo jedenáct kulturních akcí, z nichž nejvýznamnější bylo hasičské výročí 

120 let.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

7. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů za rok 2016 

 
Zastupitelka Hana Spudilová přečetla zprávu o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných 

hasičů Šimanov za rok 2016, kterou zpracoval starosta SDH – Jaromír Spudil. Hasiči se 

účastnili velké soutěže Putovní Ježek, kterou i v Šimanově pořádali. Krom řady soutěží svoji 

práci odváděli i na brigádách a věnovali svůj čas přípravám 120. výročí založení sboru. 

V květnu zasahovali a pomáhali při bleskových záplavách.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí  

 

 

8. Vícestranná smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové 

školy Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev předložil zastupitelstvu ke schválení vícestrannou smlouvu o 

vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov. Tato 

smlouva je nutná dle školského zákona, aby bylo zajištěno plnění povinné školní docházky a 

povinné předškolní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Šimanov. 

Zřizovatelem obvodu je městys Větrný Jeníkov. Obec se smlouvou zavazuje podílet se na 

neinvestičních výdajích vynakládaných městysem Větrný Jeníkov. Jednorázový příspěvek 

činí 2.000 Kč ročně na dítě, který je splatný na základě vystavené faktury. Z obce Šimanov ve 

školním roce 20156/2017 navštěvuje mateřskou školku 10 dětí a základní školu 17 dětí. Obec 

je dále povinná vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanoví Šimanov jako část společného 

školského obvodu. Dalšími účastníky smlouvy jsou obce Bílý Kámen, Dudín, Kalhov, 

Šimanov, Ústí, Zbilidy a Zbinohy.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření vícestranné smlouvy o vytvoření společného 

školského obvodu spádové školy Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov. 

 

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

 

Usnesení č. 25 bylo schváleno. 

 

 

9. Obecně závazná vyhláška – stanovení Šimanova jako části společného 

školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov 

 
Starosta obce Ing. Miroslav Lev navazuje na předešlý bod jednání, ze kterého vyplývá 

povinnost vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví, že celé území obce Šimanov se 

stává částí společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov pro 

základní a povinné předškolní vzdělávání. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 – Stanovení Šimanova 

jako části společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov. 

 

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

 

Usnesení č. 26 bylo schváleno. 

 

 

10. Schválení místa pro konání slavnostních obřadů v obci 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev informoval, že dle zákona o matrikách musí mít obec 

zastupitelstvem schválené místo a čas pro uzavření sňatečného obřadu v obci. Toto místo 

vyžaduje matriční úřad Větrný Jeníkov, pod který obec Šimanov spadá. Pro uzavírání 

manželství tedy obec stanovuje toto obřadní místo: budova obecního úřadu obce Šimanov, 

Šimanov 58, Šimanov. Jako obřadní den pro sňatečné obřady je stanovena sobota. Čas obřadů 

je stanoven od 9:00 hod do 16:00 hod.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje místo pro uzavření sňatečného obřadu, a to budovu obecního 

úřadu obce Šimanov a čas pro uzavření sňatečného obřadu, a to soboty od 9:00 do 16:00 

hodin. 

 

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

 

Usnesení č. 27 bylo schváleno. 

 

 

11. Kalkulace vodného a stočného 
 
Starosta obce Ing. Miroslav Lev předložil zastupitelstvu porovnání všech položek výpočtu ceny 

pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 
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Porovnání ceny vodného a stočného vypracoval RNDr. Vladislav Stehno, kontroloval Mgr. Radek 

Mičke. 

 

Starosta obce dále předložil přehled skutečných výdajů a příjmů za minulé tři roky.  

Za pitnou vodu se ukazuje, že výdaje za provoz jsou kryté příjmy. Tudíž se zastupitelstvo usneslo, 

že cena vodného pro následující období zůstane stejná. Dosavadní cena vody je 20 Kč/m3. 

 

Z přehledu skutečných výdajů a příjmů za minulé tři roky za kanalizaci vyplývá, že příjmy za 

provoz jsou poloviční než výdaje. V roce 2015 a 2016 se zvýšily náklady kvůli znovuzprovoznění 

ČOV. Dosavadní cena stočného je 385 Kč/osobu, což nepokrývá ani výdaje na provoz. 

Zastupitelstvo se usneslo, že cena stočného pro následující období se zvýší na cenu 770 Kč/osobu 

(2,11Kč za osobu a den).  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného 20 Kč/m3 od 1. 6. 2017 a cenu stočného ve výši 

770 Kč/osobu od 1. 6. 2017. 

 

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

 

Usnesení č. 28 bylo schváleno. 

 

 

12. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

 
Starosta obce Ing. Miroslav Lev společně se zastupitelem Mgr. Michalem Munduchem 

vypracovali Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Šimanov na období 2017- 

2026. Zpracování tohoto plánu vychází ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Plán popisuje zajištění nutné obnovy pro stabilní a 

efektivní provozování vodohospodářského majetku. Dokument obsahuje i plán financování 

obnovy vodovodů a kanalizací. Existence tohoto dokumentu je nutná mj. při žádosti o dotace 

na intenzifikaci ČOV, kterou obec plánuje využít. Fond obnovy vodohospodářské 

infrastruktury se tvoří ve výši a dle pravidel stanovených v plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací, který bude dostupný k nahlédnutí v úředních hodinách obce budově 

OÚ  a zveřejněný na webových stránkách obce. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Šimanov 

na období 2017 – 2026. 

 

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

 

Usnesení č. 29 bylo schváleno. 

 

 

13. Informace o stavebních pracích v budově obecního úřadu 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev informoval o tom, že dotační titul z Programu rozvoje 

venkova bude použit na pokračování rekonstrukce budovy obecního úřadu. Pro zhotovení 

instalací vody a odpadů v zázemí společenského sálu navrhuje práce od firmy Schwarz 
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v hodnotě 10.940 Kč včetně DPH. A pro zhotovení elektroinstalace v zázemí společenského 

sálu firmu Culka Ždírec v hodnotě 36.333 Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Schwarz v částce 10.940 Kč včetně 

DPH na instalaci vody a odpadů v zázemí společenského sálu. Dále schvaluje uzavření 

smlouvy s firmou Culka Ždírec na částku 36.333 Kč včetně DPH na elektroinstalaci v zázemí 

společenského sálu.  

 

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

 

Usnesení č. 30 bylo schváleno. 

 

 

 

14. Projednání zadání studie na úpravy pozemků za obecním úřadem 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev informuje o zadání studie na úpravu pozemků za obecním 

úřadem. Studie se bude zabývat urbanistickým, architektonickým a materiálovým řešením 

veřejného prostoru. Celková rozloha záměru činní cca 2.250 m2. Studie bude řešit prostor pro 

sportovní aktivity, pro technické zázemí a pro veřejné scházení. Zpracovatel předloží 2 – 3 

varianty řešení veřejného prostoru. Cena za studie činí 12.000 Kč. Varianty řešení bude 

projednávány na veřejném jednání za účasti architekta. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání studie na úpravy pozemků za obecním úřadem v částce 

12.000 Kč s architektem panem Paťhou. 

 

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

 

Usnesení č. 31 bylo schváleno. 

 

 

15. Informace k dotazníku pro občany obce 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev předložil návrh dotazníku pro občany obce, chataře a 

chalupáře. Dotazníky budou doručeny v polovině května do poštovních schránek, a bude 

dostupný také na webových stránkách obce. Žádáme o zpětnou vazbu, z důvodu zkvalitnění 

spolupráce. V dotazníku se mohou občané vyjádřit k potřebám kominíka, veřejného osvětlení, 

rozhlasu, knižní publikaci, kontejneru na bioodpad. V případě dalších připomínek či žádostí, 

mohou využít volnou zadní stranu dotazníku. Žádáme o odevzdání dotazníku nejpozději do 

konce května a to osobně, nebo do poštovní schránky dole u vchodu v chodbě obecního 

úřadu. 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 
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16. Návrh komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami a hodnotící 

komise na rekonstrukci rybníku Moravák  a návrh komise pro otevírání a 

hodnocení nabídek na opravu kanalizace - první etapa 

 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev navrhuje členy komise pro otevírání obálek s cenovými 

nabídkami na akci rekonstrukce rybníku Moravák, které proběhne na Regionální rozvojové 

agentuře v Jihlavě, v tomto složení: Mgr. Michal Munduch, Ing. Miroslav Lev, jeden 

pracovník agentury. 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev navrhuje členy hodnotící komise na akci rekonstrukce 

rybníku Moravák, které proběhne na obecním úřadě v Šimanově, v tomto složení: Ing. 

Stanislav Munduch, Ing. Hana Spudilová, Kateřina Peschoutová, Ing. Jaromír Čašek, jeden 

pracovník agentury. 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev navrhuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na 

akci oprava kanalizace – první etapa, v tomto složení: Kateřina Peschoutová, Jaromír Spudil, 

Mgr. Michal Munduch. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami na 

rekonstrukci rybníku Moravák ve složení – Mgr. Michal Munduch, Ing. Miroslav Lev, jeden 

pracovník agentury. Dále schvaluje hodnotící komisi na rekonstrukci rybníku Moravák ve 

složení: Ing. Stanislav Munduch, Ing. Hana Spudilová, Kateřina Peschoutová, Ing. Jaromír 

Čašek, jeden pracovník agentury. Zastupitelstvo schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení 

nabídek na opravu kanalizace – první etapa ve složení: Kateřina Peschoutová, Jaromír Spudil, 

Mgr. Michal Munduch.   

 

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

 

Usnesení č. 32 bylo schváleno. 

 

 

17. Informace k žádosti o doplnění zápisu a upozornění na možnou 

manipulaci s úřední listinou 

 
Starosta obce Ing. Miroslav Lev informuje, že obdržel žádost o doplnění zápisu ze 

zastupitelstva obce ze dne 30. 9. 2016 a upozornění na možnou manipulaci s úřední listinou. 

Žádost je přílohou tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva. 

K upozornění na možnou manipulaci s úřední listinou:  

Zápis zastupitelstva byl sepsán a podepsán 30. 9. 2016 po zasedání zastupitelstva cca v 

20.00h. Odstupující starosta okamžitě po skončení zasedání zastupitelstva bez vysvětlení 

odešel, vzhledem k tomu, že nebyl přítomen a ze své funkce starosty odstoupil, podepsala 

zápis ze zasedání zastupitelstva místostarostka.   

Bývalý starosta předložil zastupitelům jím upravený zápis 3. 10. 2016 bez vysvětlení 

upravovaných bodů a následně odešel. Tento zápis ověřovatelé ani zapisovatelka 

nepodepsali.   

Zápis z 30. 9. 2016 byl vyvěšen na úřední desku 12. 10. 2016.  
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K žádosti o doplnění záležitostí, tak jak zazněly na zasedání zastupitelstva:  

Zápis ze zasedání zastupitelstva není přesný přepis průběhu zasedání. Obec nemá zvukový 

záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 9. 2016, takže nemůže zveřejnit požadované 

informace, přesně tak jak prozněly na zasedání zastupitelstva. Pokud někdo zvukový záznam 

ze zasedání zastupitelstva ze dne 30. 9. 2016 má, žádáme o jeho poskytnutí, abychom mohli 

vyhovět požadavku na doplnění informací.   

 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

 

18.  Diskuze 

 
 Starosta informuje o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který bude 

v druhé polovině května. Přesný termín bude zveřejněn na stránkách obce. 

 
 Paní Fejtová připomněla, že odevzdala ke schválení zápis do kroniky. 

 

 
 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 20:50 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným. 

 

Zapsala:  

Hana Spudilová 

 

 

Ověřil:  

Mgr. Michal Munduch 

 

Josef Varhaník 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30. 4. 2017. 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 
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Příloha – k bodu č. 17, zasláno mailem dne 26.4.2017 : 

 
 
Žádost o doplnění zápisu ze zastupitelstva obce 
Upozornění na možnou manipulaci s úřední listinou 
 
 
Vážený pane starosto, dobrý den. 
 
Navazuji na dnešní diskuzi ve věci zápisu ze zastupitelstva ze dne 30. 9. 2016, kdy jsem vznesl dva 
podstatné dotazy s jasným požadavkem na uvedení do zápisu. Zastupitelka Spudilová (zapisovatel 
zápisu) i toho času ještě pan starosta mě ujistili, že toto včetně odpovědi bude v zápise uvedeno. 
Kontrolou zápisu zveřejněného na stránkách obce jsem však zjistil, že požadovaný zápis, nevím 
z jakého důvodu (když bylo důsledně požadováno) neobsahuje. Obrátil jsem se s žádostí o vysvětlení 
na bývalého pana starostu, který toto kontroloval s odpovědí (já jsem si toho nevšiml), že předmětný 
zápis se neshoduje se zápisem, který parafoval!! Opravdu, opětovnou kontrolou jsem si ověřil, že se 
jedná o jakýsi zápis parafovaný místostarostkou Peschoutovou, který podstatné záležitosti, tak jak 
byly projednány a kterými se cítíme dotčeni, neobsahují!! 
 
Předmětný autentický zápis v elektronické kopii jsem si obratem vyžádal od pana Minaříka a zasílám 
Vám tento pro informaci přílohou. Zároveň Vás žádám o prověření, zda se ve věci autentičnosti 
zveřejněného zápisu jedná o omyl, či v kontextu „pronájmu“ a osobní angažovanosti paní 
místostarostky se jedná o účelovou manipulaci s úřední listinou a další.... Zejména pak důsledně 
žádám o doplnění podstatných záležitostí tak, jak prozněly, a to do nejbližšího zápisu z konaného 
zastupitelstva obce. Tyto níže kopíruji (viz červeně). 
 
V této věci, mimo jiné, očekávám rychlou reakci, zda postačuje tato žádost takto elektronicky, nebo je 
třeba Vám pro potřeby zdárného vyřízení žádosti tuto doručit v podobě papírové dokumentu 
s perspektivou veřejného projednání na nejbližším zastupitelstvu obce. Zároveň žádám o potvrzení 
doručení tohoto mailu. 
 
Děkuji za rychlé vyřízení, Váš čas a jsem s pozdravem.             Petr Běhunek 
 
 
 
 
 
 

7. Projednání bodu číslo 18 ze 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016 
 

Na minulém zasedání zastupitelstva 14. 9. 2016 k bodu číslo 10. - Znovuprojednání bodu číslo 18 ze 4. zasedání 

zastupitelstva obce Šimanov - nebylo přijato ani navrženo žádné usnesení. 

 

Místostarostka Kateřina Peschoutová informovala, že zastupitelé na její návrh a návrh zastupitelů Spudilových 

na pracovní poradě znovu projednali výše uvedený bod a došli k závěru, že k neshodám, které vznikly na 

základě usnesení č. 48 k bodu 18. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, došlo kvůli nedostatečně 

připraveným podkladům a chybějícímu předběžnému projednání s dotčenými osobami před projednáváním výše 

uvedeného bodu na zasedání zastupitelstva. Z tohoto důvodu, navrhují zrušení usnesení č. 48.  

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce ruší celé usnesení č. 48, které bylo přijato na 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, dne 

27. 6. 2016. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4                                     Proti: 1 M. Minařík                        Zdržel se: 1 M. Lev 

 

Usnesení č. 70 bylo schváleno. 

 

 

8. Diskuze 
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Pan Munduch se vyjádřil k zápisu ze šestého zasedání zastupitelstva obce Šimanov k bodu číslo deset. Pan 

Munduch nesouhlasí s tím, že by hrubě atakoval zastupitele a přítomné hosty na tomto zasedání. Paní 

Munduchová se zastupitelům omluvila. 

 

Pan Běhunek vznesl dotaz, jaký formální podnět vedl ke změně názoru zastupitelů, že chtějí zrušit celé usnesení 

48. Reagovala místostarostka obce a zastupitel Spudil s tím, že žádný formální podnět není a toto vzešlo 

z pracovní porady zastupitelů. 

 

Pan Běhunek vznesl dotaz, zda obec stále počítá se zachováním stávajícího stavu obecní pěšiny (právního 

přístupu) z důvodu špatné situace při zajíždění s přívěsným vozíkem tak, aby toto bylo průjezdné tam i zpět. 

Bylo odpovězeno, že obec se zachováním počítá. 

 

Předsedající upozornil, že příští týden ve dnech 6. a 7. října se uskuteční odvoz nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu. Automobil služeb města Jihlavy bude i s řidičem, který bude dohlížet na nakládání 

nebezpečného odpadu, přistaven pod obecním úřadem v době od 16.15 do 16:45 hodin dne 6. 10. 2016. 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven od 6. 10 do 7. 10.2016. 

 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:50 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.        

 


