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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, 

konané dne 5. 6. 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 
 

 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 18:05 

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

 

 

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

Spudilová, Mgr. Michal Munduch, Jaromír Spudil 

 

Nepřítomni: 2 – Miloš Minařík, Josef Varhaník 

Počet návštěvníků: 15 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

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

navrženi pan Jaromír Spudil a pan Mgr. Michal Munduch. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Spudila a pana 

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

Spudilovou. 

 

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

 

Usnesení č. 33 bylo schváleno. 
 
 

 

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

obce Šimanov v roce 2017. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu. 

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

4. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 994/1, k. ú. Šimanov na Moravě. 

5. Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí, z. s. 

6. Žádost o příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 

7. Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 189/1 k. ú. Šimanov na 

Moravě 

8. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Šimanov, z. s. 

9. Diskuze. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program beze změn. 

 

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

 

Usnesení č. 34 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola plnění z 3. zasedání zastupitelstva 

 

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

zasedání zastupitelstva byla splněna.  
 

4. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 994/1, k. ú. Šimanov na Moravě 
 

Obec obdržela žádost od manželů Běhunkových o odprodej pozemku par. č. 994/1, k. ú. 

Šimanov na Moravě. Obec Šimanov zatím neuvažuje o prodeji tohoto pozemku.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov neschvaluje žádost o odprodej pozemku par. č. 994/1, k. ú. 

Šimanov na Moravě. 

 

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

 

Usnesení č. 35 bylo schváleno. 

 

 

5. Žádost o podporu na provoz Linky bezpečí z. s. 

 
Obec obdržela žádost od spolku Linka bezpečí, ve které spolek žádá o finanční podporu na 

provoz bezplatné Linky bezpečí. Vzhledem k velikosti obce spolek žádá o podporu ve výši 

2.000 Kč.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov neschvaluje žádost o podporu na provoz Linky bezpečí, z. s. 

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

 

Usnesení č. 36 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o. p. s 
 

Obec obdržela žádost od neziskové organizace Centra pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, ve které organizace žádá o příspěvek na provoz na rok 2017.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov neschvaluje příspěvek na provoz Centra pro zdravotně postižené 

kraje Vysočina, o. p. s. 

 

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

 

Usnesení č. 37 bylo schváleno. 
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7. Žádost o souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 189/1, k . ú. 

Šimanov na Moravě 

 
Obec Šimanov obdržela žádost o souhlas s umístěním stavby pro zemědělství s bytem na 

pozemku parc.č.189/1, k.ú. Šimanov na Moravě. Žadatel, pan Jiří Jeřábek je vlastník 

dotčeného pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov souhlasí s umístěním stavby pro zemědělství s bytem na 

pozemku par. č. 189/1 k. ú. Šimanov na Moravě. 

 

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

 

Usnesení č. 38 bylo schváleno. 
 

 

8. Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Šimanov, z. s. 

 
Obec obdržela žádost od spolku Šimanov, z. s., ve které žádá o souhlas s umístěním sídla na 

adrese obce Šimanov – tedy Šimanov 58. Spolek v obci nově vznikl za účelem oživení 

sportovních, kulturních a společenských aktivit.  

Zastupitelé pro nedostatek informací navrhují přesunout rozhodnutí na příští zasedání 

zastupitelstva, které se bude konat koncem června.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov navrhuje projednání žádosti na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

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

 

Usnesení č. 39 bylo schváleno. 

 

 

9.  Diskuze 

 
 Lenka Procházková zve na Dětský den, který se uskuteční 24. 6. 2017. Dětský den 

proběhne ve spolupráci s nově vznikajícím spolkem Šimanov, z.s. Další plánovaná 

akce 12. 8. 2017 je večerní zábava.  
 Paní Honsová položila dotaz na situaci rybníků v obci. Pan starosta odkazuje na 

druhé zasedání, ve kterém se rybníky odsouhlasovaly. Vysvětluje, že v červnu 

bude výběrové řízení na rekonstrukci rybníku Moravák. Obec doposud jednala o 

výši dotace s ministerstvem, které navýšilo dotaci o 600.000 Kč a dále se jednalo 

se skládkou Henčov, kdy se podařilo vyjednat lepší cenové podmínky. Rybníky se 

mohou začít odbahňovat stejně až na podzim. 
 Pan Honsa upozorňuje na nesečení hráze rybníku Moravák.  
 Paní Honsová upozorňovala na přemnožení myší a potkanů v kanalizaci obce. Zda 

není možná deratizace kanalizace. Starosta informuje, že prověří možnosti 

deratizace.  
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Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:05 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným. 

 

Zapsala:  

Hana Spudilová 

 

 

Ověřil: Jaromír Spudil 

 

 

 

 Mgr. Michal Munduch 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 6. 2017. 

 

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


