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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, 
konané dne 16. 9. 2015 v 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 

 
 
Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 19:35 
hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky. 
 Počet přítomných členů 7 -  jmenovitě Miloš Minařík, Kateřina Peschoutová, Lenka 
Procházková, Hana Spudilová, Josef Varhaník, Jaromír Spudil, Mgr. Michal Munduch 
 
Omluveni: 0 
Neomluveni: 0 
Počet návštěvníků: 2 
 

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 schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Spudila a paní 
Lenku Procházkovou. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hana Spudilovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7  Proti: 0     Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 34 bylo schváleno. 
 
 

2. Schválení programu zastupitelstva  
Předsedající Miloš Minařík předložil ke schválení program jednání. 
 
Navržený program:  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu. 
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 
4. Schválení rozpočtového opatření 1/2015 
5. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 443/13 přilehlé k pozemku č. 443/6 
6. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 443/13 přilehlé k pozemku č. 443/7 
7. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 443/4 
8. Projednání žádosti o koupi pozemku č. 1025/39 
9. Diskuze. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje předložený program beze změn. 
  
Výsledek hlasování: Pro:7   Proti: 0     Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 35 bylo schváleno. 
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3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 
 
Starosta Miloš Minařík informovala všechny přítomné, že všechna usnesení z              
minulých zasedání zastupitelstev byla splněna.  
 

 
 4. Schválení rozpočtového opatření 1/2015 

 Lenka Procházková předložila návrh rozpočtového opatření č. 1/2015, který připravil účetní 
obce. Jednalo se o zvýšení příjmů a snížení nebo zvýšení některých výdajových položek.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 36 bylo schváleno. 
 
 
 

5. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 443/13 přilehlé 
k pozemku č. 443/6 

 
Manželé Špinkovi zaslali na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 443/13. Jedná se o 
část pozemku přilehlého k pozemku p. č. 443/6, který je ve vlastnictví žadatelů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 443/13, který je přilehlý 
k pozemku p. č. 443/6. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 37 bylo schváleno. 
 
 
 

6. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 443/13 přilehlé 
k pozemku č. 443/7 

 
Paní Bělohlávková zaslala na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 443/13. Jedná se o 
část pozemku přilehlého k pozemku p. č. 443/7, který je ve vlastnictví žadatelky. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 443/13, který je přilehlý 
k pozemku p. č. 443/7. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 38 bylo schváleno. 
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7. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 443/4 

 
Manželé Navrátilovi zaslali na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 443/4. Jedná se o 
pozemek přilehlý k pozemku p. č. 443/14, který je ve vlastnictví žadatelů. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 443/4, který je přilehlý 
k pozemku p. č. 443/14. 
 
Výsledek hlasování: Pro: 0   Proti: 7    Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 39 nebylo schváleno. 

 
 
8. Projednání žádosti o koupi pozemku č. 1025/39 
 

Paní Mopilsová zaslala na obec žádost o odkoupení pozemku p. č. 1025/39. Pozemek má 
výměru 36 m2.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1025/39.  
 
Výsledek hlasování: Pro:7   Proti: 0    Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 40 bylo schváleno. 
 
 
 9. Diskuze 
 
Starosta obce Miloš Minařík vyzval přítomné k zahájení diskuze.  
 
 Paní Fejtová se dotazovala na pokračování příprav rekonstrukce rybníků v obci. 

V současné době má obec stavební povolení na soustavu dvou rybníků Moravák a 
Ryšavák. Na konci roku budou vypsány dotační podmínky, a v případě získání dotace 
by na jaře 2016 začala rekonstrukce rybníků. Rybník Papežák, u autobusové zastávky, 
je zatím pozastaven a jeho další vývoj je předmětem dalšího jednání. Obec také jedná 
s paní Machovcovou ohledně rybníka Karlák, u Vránů. 

 Zastupitelé probrali program na pouť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva ukončil v 20:00 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.
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Zapsala: Hana Spudilová 
 
 
 
 
Ověřil: Jaromír Spudil 
 
 
  
 Lenka Procházková 
     
  
   
 
 
Zápis byl vyhotoven dne 17. 9. 2015 
 
 
 
 
 
 
               Miloš Minařík 
             starosta obce Šimanov 


