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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018, 

konané dne 25. 5. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 18:07 hodin. 

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

 

Počet přítomných členů 6 -  jmenovitě Ing. Miroslav Lev, Kateřina Peschoutová, Ing. Hana 

Spudilová, Jaromír Spudil, Josef Varhaník, Mgr. Michal Munduch  

 

Nepřítomni: Miloš Minařík 

 

Počet návštěvníků: 7 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

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

navrženi pan Josef Varhaník a pan Mgr. Michal Munduch. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatele zápisu pana Josefa Varhaníka a pana Mgr. 

Michala Munducha. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Ing. Hanu Spudilovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0     Zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 39 bylo schváleno. 
 

 

2. Schválení programu zastupitelstva 
Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov 

v roce 2018, který rozšířil o bod č. 20 - Návrh smlouvy s firmou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY 

s.r.o. na likvidaci a uložení sedimentu – rekonstrukce rybníku Ryšavák a diskuzi posunul na bod č. 

21. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu  

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

4. Stanovení počtu zastupitelů na následující volební období  

5. Projednání smlouvy o poskytování služeb Pověřence ochrany osobních údajů  

6. Schválení účetní závěrky  

7. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017  

8. Pověření osoby správcem rozpočtu  

9. Projednání propachtování části pozemku parc.č. 78/2, Šimanov na Moravě  

10. Projednání propachtování části pozemku parc.č. 994/1, Šimanov na Moravě  

11. Projednání propachtování části pozemku parc.č. 1030/3, Šimanov na Moravě  

12. Projednání žádosti o odprodej pozemku parc.č.686/16, k. ú. Šimanov na Moravě  

13. Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 1025/1, k. ú. Šimanov na Moravě  

14. Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 493/1, k. ú. Šimanov na Moravě  

15. Projednání stavebních úprav budovy obecního úřadu  

16. Oprava kanalizace I. etapa, komunikace a propustku  
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17. Návrh komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami a hodnotící komise na rekonstrukci 

rybníku Ryšavák  

18. Projednání návrhu zřizovací listiny JSDH obce  

19. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.  

20. Návrh smlouvy s firmou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. na likvidaci a uložení bahna – 

rekonstrukce rybníku Ryšavák   
21. Diskuze 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program s provedenou změnou.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 40 bylo schváleno. 

 

 
3. Kontrola plnění ze 3. zasedání zastupitelstva 
Starosta Miroslav Lev informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého zasedání 

zastupitelstva byla splněna. 

 

4. Stanovení počtu zastupitelů na následující volební období  
S ohledem na blížící se termín voleb do zastupitelstev obcí je třeba stanovit počet členů 

zastupitelstva pro následující volební období. Pro obce do 500 obyvatel je rozmezí počtu zastupitelů 

5 až 15 členů. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje pro volební období 2018-2022 Zastupitelstvo obce Šimanov 

v počtu 7 členů.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 41 bylo schváleno. 
 

 

5. Projednání smlouvy o poskytování služeb Pověřence ochrany osobních údajů  
Starosta obce předkládá k projednání smlouvu o poskytování služeb Pověřence ochrany osobních 

údajů s panem Mgr. Karlem Dvořákem. 

Pověřence musí mít každá obec dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (GDPR). Pověřenec má napomáhat při zajišťování souladu praxe s ustanoveními nařízení a 

dalšími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Předložená smlouva je na dobu určitou do 31. 12. 2018. Smluvní odměna je navržena ve výši 500,-

Kč měsíčně a zahrnuje měsíčně dvě hodiny práce ve vztahu k GDPR, další práce nad rámec dvou 

hodin jsou za odměnu 200,-Kč za hodinu práce. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov jmenuje pověřence ochrany osobních údajů Mgr. Karla Dvořáka a 

schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb Pověřence ochrany osobních údajů s panem Mgr. 

Karlem Dvořákem, za podmínek stanovených smlouvou. 
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Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 42 bylo schváleno. 
 

6. Schválení účetní závěrky  
Ing. Spudilová seznámila přítomné s účetní závěrkou obce. Jedná se o Rozvahu, Výkaz zisku a 

ztráty, Přílohu. Účetní závěrku doplňují výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a 

Inventarizační zpráva. Hospodaření obce v minulém roce bylo: příjmy ve výši 6.323.793,54 Kč a 

výdaje ve výši 5.278.870,49 Kč.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje účetní závěrku obce Šimanov za rok 2017.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 43 bylo schváleno. 
 

 

7. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2017  
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Šimanov za rok 2017 a s jeho 

přílohami, což je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a Výkaz pro 

hodnocení plnění rozpočtu. Všechny dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce, občané měli 

možnost nahlédnout. Při přezkoumání hospodaření obce Šimanov za rok 2017 byly zjištěny chyby a 

nedostatky: 

- Schválené rozpočtové opatření nebylo zveřejněno v souladu se zákonem  

- Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření. 

- Návrh závěrečného účtu za rok 2016 nebyl zveřejněn v souladu se zákonem  

- Podání písemné informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a 

nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebylo 

uskutečněno do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. 

- Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled rozpočtu nebyl zveřejněn v souladu 

se zákonem  

 

Opatření k nápravě: 

Byla přijata systémová opatření k nápravě tak, aby se již tyto nedostatky neopakovaly. 

 

Lhůta pro plnění přijatého opatření: 

Zveřejnění rozpočtové opatření, Návrh závěrečného účtu, Schválený rozpočet a střednědobý výhled 

rozpočtu - od prosince 2017 je zveřejňováno v souladu se zákonem č. 24/2017 Sb.  

Rozpočtové opatření – od 1. 1. 2018 je postupováno dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

Podání písemné informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a 

nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumaní hospodaření – do 15 dnů od projednání 

závěrečného účtu bude podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 s výhradou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 44 bylo schváleno.  
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Na základě přezkoumání hospodaření obce Šimanov v roce 2017 a výše popsaných zjištěných chyb 

a nedostatků, byla obci uložena pokuta ve výši 3000,-Kč. 

Starosta obce navrhuje úhradu pokuty z obecního rozpočtu. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje úhradu pokuty ve výši 3.000 Kč z obecního rozpočtu. 

  

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 45 bylo schváleno.  
 

 

8. Pověření osoby správcem rozpočtu  
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně účetního obce, je potřeba nově pověřit osobu, která 

bude vykonávat funkci správce rozpočtu a hlavní účetní. Starosta obce navrhuje pověřit funkcí 

správce rozpočtu a hlavní účetní Ing. Hanu Spudilovou, která je nyní účetní obce. 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov pověřuje funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní Ing. Hanu 

Spudilovou, účetní obce. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 1 H. Spudilová 

 

Usnesení č. 46 bylo schváleno. 
 

 

9. Projednání propachtování části pozemku parc. č. 78/2, Šimanov na Moravě  
Zastupitelstvo obce Šimanov schválilo záměr propachtovat část pozemku parc.č. 78/2 o výměře 

263m2, k.ú. Šimanov na Moravě. Záměr, včetně zákresu části pozemku, byl zveřejněn od 18. 4. 

2018 do 4. 5. 2018 na úřední desce obce Šimanov. Obec obdržela žádost o propachtování pozemku, 

a to od pana Jiřího Heziny. 

Starosta obce navrhuje uzavření pachtovní smlouvy s panem Jiřím Hezinou na část pozemku parc.č. 

78/2 o výměře 263m2, za podmínek uvedených v předložené pachtovní smlouvě, za cenu 263,-

Kč/ročně. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Jiřím Hezinou, bytem 

Šimanov 100, jejíž předmětem je propachtování části pozemku parc. č. 78/2 o výměře 263m2, za 

cenu 263,-Kč/ročně. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 47 bylo schváleno.  
 

 

10. Projednání propachtování části pozemku parc.č. 994/1, Šimanov na Moravě  
Zastupitelstvo obce Šimanov schválilo záměr propachtovat část pozemku parc.č. 994/1 o výměře 

935m2, k.ú. Šimanov na Moravě. Záměr, včetně zákresu části pozemku, byl zveřejněn od 18. 4. 

2018 do 4. 5. 2018 na úřední desce obce Šimanov. Obec obdržela žádost o propachtování pozemku, 

a to od Ing. Stanislava Munducha. 
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Starosta obce navrhuje uzavření pachtovní smlouvy s Ing. Stanislavem Munduchem na část 

pozemku parc.č. 994/1 o výměře 935m2, za podmínek uvedených v předložené pachtovní smlouvě, 

za cenu 935,-Kč/ročně. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s Ing. Stanislavem 

Munduchem, bytem Šimanov 113, jejíž předmětem je propachtování části pozemku parc.č. 994/1 o 

výměře 935m2, za cenu 935,-Kč/ročně. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 1 M.Munduch 

 

Usnesení č. 48 bylo schváleno.  
 

 

11. Projednání propachtování části pozemku parc.č. 1030/3, Šimanov na Moravě  
Zastupitelstvo obce Šimanov schválilo záměr propachtovat pozemek parc.č. 1030/3 o výměře 68m2, 

k.ú. Šimanov na Moravě. Záměr byl zveřejněn od 18. 4. 2018 do 4. 5. 2018 na úřední desce obce 

Šimanov. Obec obdržela žádost o propachtování pozemku, a to od pana Josefa Honsy. 

Starosta obce navrhuje uzavření pachtovní smlouvy s panem Josefem Honsou na pozemek parc.č. 

1030/3 o výměře 68m2, za podmínek uvedených v předložené pachtovní smlouvě, za cenu 68,-

Kč/ročně. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Josefem Honsou, 

bytem Jihlava, Srázná 14, jejíž předmětem je propachtování pozemku parc.č. 1030/3 o výměře 

68m2, za cenu 68,-Kč/ročně. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 49 bylo schválen. 
 

 

12. Projednání žádosti o odprodej pozemku parc.č. 686/16, k.ú. Šimanov na Moravě  
Pan Erik Altrichter zaslal žádost o prodej pozemku parc.č.686/16 o výměře 67m2, k.ú. Šimanov na 

Moravě. Jedná se o pozemek sousedící s pozemkem ve vlastnictví žadatele.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 686/16, k.ú. Šimanov na Moravě. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0     Zdržel se: 1 J. Spudil 

 

Usnesení č. 50 bylo schváleno.  
 

 

13. Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 1025/1, k.ú. Šimanov na 

Moravě  
Ing. Milan Palán zaslal žádost o prodej části pozemku parc.č. 1025/1 o výměře cca 180 m2, 

Šimanov na Moravě, dle přílohy. Jedná se o pozemek sousedící s pozemky ve vlastnictví žadatele. 

Důvod žádosti je možnost vyrovnání, zpevnění části plochy pro možnost parkování vozidel u 

objektu parc.č. st.117/2 a rozšíření zahrady. Po pozemku parc.č. 1025/1 vede kanalizace od rybníku 
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Papežák. Byla upřesněna trasa vedení kanalizace, viz. nákres. Starosta obce navrhuje projednat 

záměr prodeje části pozemku, který by nezasahoval do ochranného pásma trasy kanalizace.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1025/1 v rozsahu tak, aby 

nezasahoval do ochranného pásma trasy kanalizace.   
 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0     Zdržel se: 1 J. Varhaník 

 

Usnesení č. 51 bylo schváleno.  
 

 

14. Projednání žádosti o odprodej části pozemku parc. č. 493/1, k. ú. Šimanov na 

Moravě  
Paní Renata Škrdlová zaslala na obec žádost o prodej části parcely č. 493/1, k. ú. Šimanov na 

Moravě za účelem výstavby rekreačního objektu. Obec má část výše požadovaného pozemku 

v návrhu územního plánu navržený jako plochu pro rekreaci. Jelikož územní plán ještě není 

schválený, obec zatím nechce tento pozemek nabízet k prodeji.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 493/1, k. ú. Šimanov na 

Moravě. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 

 

 

 

15. Projednání stavebních úprav budovy obecního úřadu  
Pokračuje oprava společenského sálu. Na opravu dřevěné podlahové krytiny, částečná výměna 

stávajících parket v ploše cca 10m2 a celková povrchová úprava lakem, byly poptány čtyři firmy. 

Obdrželi jsme nabídku od dvou firem – Bořivoj Šťáva nacenil práce na 84.247,58 Kč vč. DPH a 

firmy JAVAB nacenila práce na 71.885,50 Kč vč. DPH. 

Starosta obce navrhuje využít nabídku firmy JAVAB, která předložila nižší cenovou nabídku. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání opravy dřevěné podlahy ve společenském sále firmě JAVAB 

za cenu 71.885,50 Kč vč. DPH. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 53 bylo schváleno. 
 

 

Starosta obce předkládá návrh na koupi krbových kamen do prostoru klubu, a to krbových kamen 

s plotnou IC 8,5 kW, výrobce Italiana Camini. Zastupitelé měli možnost se seznámit s možnými 

variantami kamen od dalších výrobců, případně navrhnout jiné.  
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení krbových kamen s plotnou IC 8,5 kW a pověřuje starostu 

zajištěním dodávky krbových kamen za cenu maximálně 23.000,-Kč vč. DPH. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 54 bylo schváleno.  
 

Dále starosta obce předkládá návrh koupi 4ks stolu (0,8x1,2m) a 17 ks židlí, dle předložené 

nabídky, za cenu max. 31.000,-Kč vč. DPH. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi 4ks stolu (0,8x1,2m) a 17 ks židlí, dle předložené nabídky, za 

cenu max. 31.000,-Kč vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 55 bylo schváleno.  
 

 

16. Oprava kanalizace I. etapa, komunikace a propustku  
Oprava kanalizace I. etapa spočívá v lokálních opravách míst kanalizace, s největším výskytem 

balastních vod. 

Starosta obce poptal firmy na provedení oprav. Cenovou nabídku předložili tři firmy. Cenové 

nabídky jsou v cenách 422.771 Kč až 464.091 Kč vč. DPH. Nejnižší cenovou nabídku předložila 

firma PORR a. s.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání opravy kanalizace I.etapa firmě PORR a. s. za cenu 422.771 

Kč vč. DPH. 
 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 56 bylo schváleno.  

 
Starosta obce informoval o poptání firem na oprava místní komunikace kolem rybníku Karlák a na 

opravu propustku na polní cestě směrem k Jiřínu. Nabídky budou předloženy na příštím zasedání 

zastupitelstva včetně potřebného rozpočtového opatření.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

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

rekonstrukci rybníku Ryšavák  
Na rekonstrukci rybníku Ryšavák máme příslib dotace pro čerpání v roce 2018, z dotačního titulu 

Ministerstva zemědělství a to ve výši 80 % vysoutěžené ceny. Nyní jsou připraveny podklady pro 

výběr zhotovitele. Rozpočtové náklady na výše uvedenou akci jsou ve výši cca 1.800.000 Kč vč. 

DPH. Obec bude z vysoutěžené ceny platit 20 % a dále bude obec navíc hradit likvidaci a uložení 

sedimentu viz bod zastupitelstva č. 20. 
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Starosta obce Ing. Miroslav Lev navrhuje členy komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami 

na akci rekonstrukce rybníku Ryšavák, které proběhne na Regionální rozvojové agentuře v Jihlavě, 

v tomto složení: Ing. Miroslav Lev, dva pracovníci agentury, náhradník Kateřina Peschoutová. 

 

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

Ryšavák, které proběhne na obecním úřadě v Šimanově, v tomto složení: Ing. Stanislav Munduch, 

Ing. Hana Spudilová, Kateřina Peschoutová, Ing. Jaromír Čašek, jeden pracovník agentury, 

náhradník Ing. Miroslav Lev. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami na rekonstrukci 

rybníku Ryšavák ve složení – Ing. Miroslav Lev, dva pracovníci agentury, náhradník Kateřina 

Peschoutová a schvaluje hodnotící komisi na rekonstrukci rybníku Ryšavák ve složení: Ing. 

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

pracovník agentury, náhradník Ing. Miroslav Lev. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 57 bylo schváleno  

 

 

18. Projednání návrhu zřizovací listiny JSDH obce  
Starosta obce předložil k projednání návrh nové Zřizovací listiny JSDH obce Šimanov, která 

nahrazuje zřizovací listinu ze dne 12. 3. 2007. Důvodem nové zřizovací listiny je její aktualizace. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje novou Zřizovací listinu JSDH obce Šimanov, která nahrazuje 

zřizovací listinu ze dne 12. 3. 2007.    
 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 58 bylo schváleno. 

 

 

19. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.  
Na obec přišla žádost Linky bezpečí, z. s. o příspěvek pro rok 2018 ve výši 2.000,-Kč na provoz 

Linky bezpečí. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. na rok 2018. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 59 bylo schváleno. 

 

 
20. Návrh smlouvy s firmou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. na likvidaci a uložení 

bahna – rekonstrukce rybníku Ryšavák   
V rámci přípravy stavební akce Rekonstrukce rybníku Ryšavák byly provedeny kontrolní rozbory 

sedimentu. Výsledky rozborů bohužel ukázaly překročení některých parametrů, které brání využití 
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sedimentů na poli anebo na kompostárně. Obec tedy bude muset hradit likvidaci a uložení 

sedimentu, na kterou se nevztahuje dotace, na skládce SO03- Henčov.  

Starosta obce předkládá rámcovou smlouvu s firmou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.. V roce 

2018 je předpoklad, že se na skládku uloží cca 1000 t z rybníku Ryšavák, což v tomto roce vychází 

na maximální částku 400.000 Kč vč. DPH. Množství sedimentu v tuto chvíli není možné přesně 

určit, odhad částky za likvidaci a uložení zbylého sedimentu z rybníku Ryšavák na skládce Henčov 

v roce 2019 je cca 200.000 Kč vč. DPH.   

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje rámcovou smlouvu s firmou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., na 

likvidaci a uložení sedimentu na skládce SO03- Henčov z akce „Rekonstrukce rybníku Ryšavák“. 

 
Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 60 bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje množství uloženého sedimentu na skládce SO03- Henčov v roce 2018 

v množství cca 1000 t v maximální částce 400.000 Kč vč. DPH a v roce 2019 v maximální částce 

200.000 Kč vč. DPH.  

 
Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 61 bylo schváleno.  

 

 

21.  Diskuze 

 
 Paní Fejtová se ptala na možnost napuštění rybníka Papežák. Dosud se nepodařilo prověřit 

možnost případného napuštění z hlediska technického a právního. Nyní bylo by vhodné 

vyřezat náletové dřeviny z plochy rybníka. 

 Diskuze o přesunu nástěnky. Občané navrhují přesun před bývalou mlékárnu.  

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v hod. 19:45 starosta poděkováním za účast všem přítomným.  

 

 

Zapsala: Ing. Hana Spudilová 

 

 

Ověřil: Josef Varhaník 

  

 

 Mgr. Michal Munduch 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 28. 5. 2018 

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


