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Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, 

konané dne 26. 6. 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, Mgr. Michal Munduch, Josef Varhaník 

 

 

Nepřítomni: 2 – Miloš Minařík, Jaromír Spudil 

Počet návštěvníků: 9 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Ing. Hana Spudilová. Na ověřovatelé 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: 5    Proti: 0    Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 40 bylo schváleno. 
 

 

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

Šimanov v roce 2017, který rozšířil o bod č. 13. Návrh komise pro výběrové řízení na 

hasičský automobil a diskuzi posunul na bod č. 14. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu. 

3. Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017. 

4. Schválení účetní závěrky. 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016. 

6. Rekonstrukce rybníku Moravák – výsledky výběru dodavatele a návrh na uzavření 

smluv. 

7. Stavební práce v budově obecního úřadu. 

8. Návrh rozpočtového opatření. 

9. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. Šimanov na Moravě. 
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10. Žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemek parc. č. 1025/9, k. ú. 

Šimanov na Moravě. 

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

12. Schválení zápisu do kroniky. 

13. Návrh komise pro výběrové řízení na hasičský automobil. 

14. Diskuze. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program s uvedenou změnou. 

 

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

 

Usnesení č. 41 bylo schváleno. 
 

 

3. Kontrola plnění ze 4. zasedání zastupitelstva 

 

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

zasedání zastupitelstva byla splněna.  
 

 

4. Schválení účetní závěrky 
 

Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s účetní závěrkou obce, kterou 

vypracoval účetní obce pan Tomáš Dvořák. Jedná se o Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz 

pro hodnocení plnění rozpočtu a Inventarizační zprávu. Hospodaření obce skončilo se ziskem 

1.456.843,03 Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje účetní závěrku obce Šimanov za rok 2016 bez výhrad. 

 

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

 

Usnesení č. 42 bylo schváleno. 

 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

 
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné se závěrečným účtem obce Šimanov za 

rok 2016 a s jeho přílohami, což je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2016 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Všechny dokumenty byly vyvěšeny na úřední 

desce, občané měli možnost nahlédnout. Při přezkoumání hospodaření obce Šimanov za rok 

2016 byl zjištěn jeden nedostatek spočívající v nesprávném vedení účetnictví – nedodržení 

obsahového vymezení položky rozvahy B. II Krátkodobé pohledávky. Tento nedostatek bude 

napraven při příští inventarizaci.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou a 

přijatým nápravným opatřením.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0    Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 43 bylo schváleno. 

 

 

6. Rekonstrukce rybníku Moravák – výsledky výběru dodavatele a návrh 

na uzavření smluv 
 

Starosta obce informuje o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci rybníku Moravák, 

které se konalo minulý týden. Výběrové řízení měla na starosti Regionální rozvojová agentura 

Vysočina, z. s. p. o. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem. Hodnotící komise, na 

základě vyhodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena a posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, nejlépe hodnotí nabídku firmy PORR, a.s., se 

sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice, odštěpný závod Morava Tlumačov, za 

cenu 1.799.038,43 Kč včetně DPH. Tato akce bude financována z dotačního titulu 

Ministerstva zemědělství a to ve výši 80 % vysoutěžené ceny, max. 1.439.230,70 Kč. Obec 

bude z vysoutěžené ceny platit 20 % tj. min. 359.807,67 Kč, dle podmínek dotace. 

Dále bude obec navíc hradit za likvidaci a uložení bahna, na kterou se nevztahovala dotace, na 

skládce SO03- Henčov. V roce 2017 skládka uloží v tomto režimu 1000 t, což v tomto roce 

vychází na maximální částku 346.800 Kč vč. DPH.  Množství bahna v tuto chvíli není možné 

přesně určit, odhad částky za likvidaci a uložení bahna na skládce Henčov v roce 2018 je cca 

400 tis. Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Rekonstrukci rybníku 

Moravák“ s firmou PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice, 

odštěpný závod Morava Tlumačov, za cenu 1.799.038,43 Kč včetně DPH. 

 

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

 

Usnesení č. 44 bylo schváleno. 

 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov pověřuje starostu obce Ing. Miroslava Lva k přípravě a podpisu 

smluv na likvidaci a uložení bahna na skládce Henčov z akce „Rekonstrukce rybníku 

Moravák“ za cenu max. 350 tis. Kč včetně DPH v roce 2017 a za cenu max. 400 tis. Kč 

včetně DPH v roce 2018. 

 

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

 

Usnesení č. 45 bylo schváleno. 

 

 

7. Stavební práce v budově obecního úřadu 

 
Starosta obce informoval o plánovaných pracích na obecním úřadu. Zateplení stropu 34 m2 je 

naceněno na 48.843 Kč včetně DPH od firmy Musil spol. s r.o. Výměna dvou oken za 
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plastová s venkovním parapetem firma Okna Macek a.s. nacenila na 26.132 Kč včetně DPH. 

Tyto práce budou součástí dotace z Programu rozvoje venkova a to ve výši 50 %. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření smlouv na úpravy malé společenské 

místnosti v budově obecního úřadu s firmou Musil spol. s r.o. na zateplení stromu v ceně 

48.843 Kč včetně DPH a s firmou Okna Macek a. s. na dodávku a montáž 2 ks plastových 

oken a venkovních parapetů v ceně 26.132 Kč včetně DPH. 

 

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

 

Usnesení č. 46 bylo schváleno. 
 

 

8. Návrh rozpočtového opatření 

 
Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 1/2017, které se týká zvýšení příjmů z důvodu 

získání dotace na rekonstrukci rybníku Moravák. Změny ve výdajové části se týkají zvýšení 

výdajů na kuchyňskou linku v budově obecního úřadu, zvýšení výdajů na rekonstrukci 

rybníků, zvýšení výdajů na opravu kanalizace, zvýšení výdajů na územní plán a přečíslování 

položky u hasičského auta.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje rozpočtové opatření č. 1./2017. 

 

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

 

Usnesení č. 47 bylo schváleno. 

 

9. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. Šimanov na 

Moravě 

 
Pan Jiří Hezina zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1025/9 k.ú. Šimanov na 

Moravě, požadovaná výměra je cca 100 m2, dle nákresu, který je přílohou k žádosti. Jedná se o 

narovnání vlastnického vztahu dle skutečnosti. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. 

Šimanov na Moravě. 

 

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

 

Usnesení č. 48 bylo schváleno. 

 

10. Žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemek par. č. 

1025/9, k. ú. Šimanov na Moravě 

 
Pan Jiří Hezina zaslal na obec žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky přes 

pozemek par. č. 1025/9 – přes silnici směrem k Moraváku.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje zřízení vodovodní a kanalizační přípojky přes 

pozemek par. č. 1025/9 k. ú., Šimanov na Moravě. 

 

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

 

Usnesení č. 49 bylo schváleno. 

 

 

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

 
Tento bod je přesunut z minulého zasedání zastupitelstva. 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. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje umístění sídla spolku na adrese Šimanov 58. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 4   Proti: 1 (K.Peschoutová)   Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 50 bylo schváleno. 

 

 

12. Schválení zápisu do kroniky 

 
Paní Fejtová předložila ke schválení zápis do obecní kroniky. Členové zastupitelstva měli 

možnost se k zápisu vyjádřit.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje zápis do kroniky obce.   

 

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

 

Usnesení č. 51 bylo schváleno. 

 
 

13. Návrh komise pro výběrové řízení na hasičský automobil  

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

akci hasičský automobil v tomto složení: Kateřina Peschoutová – místostarostka obce, 

Jaromír Spudil – starosta SDH, Jiří Jeřábek – člen SDH. 

  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na 

akci hasičský automobil ve složení Kateřina Peschoutová, Jaromír Spudil, Jiří Jeřábek. 

 

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

 

Usnesení č. 52 bylo schváleno. 
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14.  Diskuze 

 
 Starosta obce informoval o výsledcích dotazníků, které občané měli do konce 

května odevzdat.   
 Místostarostka obce informovala o veřejném projednání k územnímu plánu, které 

se by se mělo konat 14. 8.2017. Po potvrzení termínu Magistrátem města Jihlavy 

budou občané dopředu informováni na webových stránkách obce, Návrh územního 

plánu je k nahlédnutí na obecním úřadě. Po vypsání termínu za strany Magistrátu, 

bude návrh územního plánu k dispozici i v elektronické podobě. 
 Pan Brabec se dotazuje na rybník Ryšavák. Starosta informuje, že zatím nevychází 

jeden parametr. Pokud rozbory bahna dopadnou dobře, tak na podzim by mohly 

začít práce na výběrovém řízení rekonstrukci rybníka Ryšavák, s předpokladem 

začátku prací v roce 2018.  
 Paní Fejtová žádá, zda by obec nevydala vyhlášku k sečení a zákazu rušení 

nedělního klidu. Obec Šimanov v současné době má všechny povinné vyhlášky. 

Zastupitelstvo neuvažuje o vydání dalších nepovinných vyhlášek.  
 Pan Hrůza se ptá, zda na Pasekách už je přistaven kontejner. Kontejner je již 

přistaven, zdržení vzniklo poruchou na autě dopravce. 

 
 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 20:35 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným. 

 

 

Zapsala:  

Hana Spudilová 

 

 

Ověřil: Josef Varhaník 

 

 

 

 Mgr. Michal Munduch 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 26. 6. 2017. 

 

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


