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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018, 

konané dne 12. 9. 2018 v 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin. 

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

 

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

Spudilová, Jaromír Spudil, Mgr. Michal Munduch  

 

Nepřítomni: Miloš Minařík, Josef Varhaník 

 

Počet návštěvníků: 0 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

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

navrženi pan Mgr. Michal Munduch a pan Jaromír Spudil. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: 

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

Jaromíra Spudila. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Ing. Hanu Spudilovou. 

 

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

 

Usnesení č. 72 bylo schváleno. 
 

 

2. Schválení programu zastupitelstva 

Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program 6. zasedání zastupitelstva obce Šimanov 

v roce 2018. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu  

3. Kontrola usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018  

4. Projednání prodeje části pozemku parc.č.1025/9, k.ú. Šimanov na Moravě  

5. Projednání žádosti o směnu části pozemku parc.č. 77 a 1025/9, k.ú. Šimanov na Moravě  

6. Projednání žádosti o souhlas s průjezdem přes obecní pozemky na pozemek parc.č. 595/3, k.ú. 

Šimanov na Moravě  

7. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018  

8. Oprava propustku a odbahnění sádky  

9. Návrh na vyřazení majetku a prodej hasičského vozu Avia 

10. Návrh na koupi nábytku do sálu OÚ a elektrocentrály 

11. Návrh požárního řádu obce 

12. Návrh dohody o členství a o provedení prací v JSDH 

13. Návrh provozního řádu Klubu obce 

14.Projednání pokuty za vyšší odběr podzemní vody 

15.Návrh dohody o provedení práce 

16. 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. 73 bylo schváleno. 

 

 
3. Kontrola plnění z 5. zasedání zastupitelstva 
Starosta Miroslav Lev informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého zasedání 

zastupitelstva byla splněna. 

 

 

4. Projednání prodeje části pozemku parc.č.1025/9, k.ú. Šimanov na Moravě  
Na úřední desce byl vyvěšen záměr o prodej části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. Šimanov na 

Moravě, na základě žádosti podané panem Hezinou, vlastníkem sousedního pozemku. 

K vyvěšenému záměru, kromě žadatele, nepodal nikdo jiný nabídku. Jedná se o pozemek, který 

žadatel využívá při vstupu do sklepa.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. Šimanov na 

Moravě ve výměře cca 20 m2 za cenu 80 Kč/m2. 

 

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

 

Usnesení č. 74 bylo schváleno. 

 

 

5. Projednání žádosti o směnu části pozemku parc.č. 77 a 1025/9, k.ú. Šimanov na 

Moravě  
Paní Dagmar Vašíčková zaslala žádost o směnu části pozemků par. č. 77 a 1025/9, k.ú. Šimanov na 

Moravě, o výměře cca 69 m2. Paní Vašíčková předkládá návrh směny pozemků – viz příloha k 

žádosti. Důvod směny je oprava a stavba nového oplocení zahrady, a to ve stávající trase oplocení. 

Paní Vašíčková má zaplocenu část pozemku parc.č. 1025/9 ve vlastnictví obce a část pozemků ve 

vlastnictví paní Vašíčkové je součástí veřejného prostranství. Geometrickým plánem budou 

upřesněny plochy směňovaných pozemků. Jednalo by se o směnu pozemků stejné výměry a 

případný odprodej za 80,-Kč/m2, dle ceníku. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 77 a 1025/9, k.ú. 

Šimanov na Moravě, dle přiloženého nákresu. 

 

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

 

Usnesení č. 75 bylo schváleno. 
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6. Projednání žádosti o souhlas s průjezdem přes obecní pozemky na pozemek parc.č. 

595/3, k.ú. Šimanov na Moravě  
Mudr. Miloš Holub, bydlištěm Plandry je vlastník pozemku parc.č. 595/3, k.ú. Šimanov na Moravě, 

a žádá o povolení průjezdu přes obecní pozemek parc.č. 1025/21, 1025/16, 57/1 a 595/1 na jejich 

parc.č. 595/3. Na pozemek není jiný přístup a nemají možnost příjezdu pro možnou údržbu.Na 

pozemku jsou vzrostlé stromy, keře a travní porost oé které je třeba pečovat. Jedná se o průjezd přes 

obecní pozemky mezi dětským hřištěm a kontejnery na tříděný odpad a dále přilehlou obecní 

zahradu. Obec předpokládá využití obecní zahrady jako sportovní a společenský prostor, což bude 

znamenat především terénní úpravy větší části svažitého pozemku a umístění menších staveb se 

zázemím. Rozsah zásahu do pozemku a umístění drobných staveb zatím není upřesněn. 

Z tohoto důvodu zastupitelé navrhují povolit průjezd po těchto pozemcích parc.č. 1025/21, 1025/16, 

57/1 a 595/1 pouze dočasně, než zde začne výstavba sportoviště. Podmínkou využití obecních 

pozemků pro průjezd je zachovat stávající stav – tedy žádné terénní úpravy a zpevnění plochy. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov dočasně schvaluje průjezd přes pozemky parc.č. 1025/21, 1025/16, 

57/1 a 595/1, k.ú. Šimanov na Moravě, ve vlastnictví obce Šimanov pro možnost zajištění údržby 

travnatých ploch a stromů na pozemku parc. č. 595/3, za podmínky, že na obecních pozemcích 

nebudou prováděny žádné terénní úpravy a zpevňování ploch. Průjezd je povolen pouze do doby 

zahájení výstavby sportoviště. 

 

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

 

Usnesení č. 76 bylo schváleno. 

 

 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 
Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2018, které zpracoval společně 

s účetní obce. Úprava spočívá v navýšení příjmů za prodaný majetek. Ve výdajových položkách 

došlo ke změnám v plánovaných výdajích na komunální volby, výdaje na opravu propustku a 

odbahnění sádky, výdaje na nákup majetku, výdaje na nákup materiálu, výdaje na úhradu pokut, 

výdaje na výplatu dohod, výdaje na nákup služeb. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. 

 

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

 

Usnesení č. 77 bylo schváleno. 
 
 

8. Oprava propustku a odbahnění sádky  
Starosta obce předložil cenovou nabídku firmy Dopravní značení MŠ, s. r. o. na opravu propustku 

směrem na Jiřín na částku 43.995,60 Kč včetně DPH, oprava propustku Šimanovský Dvůr na částku 

37.183,30 Kč včetně DPH. Práce budou provedeny do konce tohoto roku. 

Firma Dopravní značení MŠ, s. r. o. odstoupila od nabídky odbahnění sádky.  
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje provedení prací od firmy Dopravní značení MŠ, s. r.o., 

Hruškovy Dvory 74, 586 01 Jihlava v částce  43.995,60 Kč včetně DPH na opravu propustku směr 

Jiřín, v částce 37.183,30 Kč včetně DPH na opravu propustku Šimanovský Dvůr. 

 

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

 

Usnesení č. 78 bylo schváleno. 

 

 

9. Návrh na vyřazení majetku a prodej hasičského vozu Avia 
Starosta Miroslav Lev předložil návrh na vyřazení majetku, jedná se o počítače s monitorem z 

knihovny z roku 2004 a monitor z kanceláře z roku 2009. Předměty jsou nefunkční a budou 

likvidovány při svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje vyřazení majetku, dle předloženého návrhu na vyřazení 

majetku 1/2018.  

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

 

Usnesení č. 79 bylo schváleno.  

 

 

Požární vozidlo Avie A31-DV12 bez vybavení a bez STK bylo přes inzerci požární techniky 

nabídnuto k prodeji, a to od 13.6.2018. Přihlásil se jeden zájemce pan Petr Pilař, Rabštejn 23, s 

nabídkou odkupu za cenu 15.000,-Kč.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje prodej požárního vozidla Avie A31-DV12 panu Petru 

Pilařovi, bytem Rabštejn 23, za cenu 15.000,-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 80 bylo schváleno.  

 

 

10. Návrh na koupi nábytku do sálu OÚ a elektrocentrály 
Starosta obce předkládá návrh na koupi stolů a židlí do společenského sálu v budově obecního 

úřadu, a to koupi 17ks stolů (0,8x1,2m) a 75 ks židlí, stejných jako v klubu, za cenu max. 115.000,-

Kč vč. DPH.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi 17ks stolu (0,8x1,2m) a 75 ks židlí za cenu max. 115.000,-Kč 

vč. DPH. 

 

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

 

Usnesení č. 81 bylo schválen. 
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Starosta obce předkládá návrh koupi elektrocentrály pro potřeby obce za cenu max. 30.000 Kč. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi elektrocentrály za cenu max. 30.000 Kč vč. DPH. 

 

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

 

Usnesení č. 82 bylo schválen. 

 

11. Návrh požárního řádu obce 
 

Starosta obce předložil návrh obecně závazné vyhlášky požárního řádu obce. Po projednání 

zastupitelů bude vyhláška ještě doplněna a předložena ke schválení na příští zasedání zastupitelstva.  

 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

 

12. Návrh dohody o členství a o provedení prací v JSDH 
Starosta SDH předložil starostovi obce návrh dohody o členství v JSDH, společně s dohodou o 

provedení práce pro členy JSDH. Jedná se o členy zásahové jednotky obce – Jaromír Spudil, Jiří 

Jeřábek, Petr Jeřábek, Tomáš Mutl, Luděk Vrána, Petr Honsa, Aleš Spudil. S těmito hasiči musí 

obec uzavřít dohodu o členství v JSDH, aby byla zajištěna požární ochrana v obci. Dále obec uzavře 

se členy dohody o provedení práce, které budou propláceny na základě výkazu velitele JSDH, 

jednou ročně. Dohody budou uzavřeny od 1. 10. 2018, v rozsahu prací cca 30 hodin ročně- údržba a 

péče o svěřenou techniku v majetku obce Šimanov, provádění preventivně výchovné činnosti v 

rámci organizací  obce Šimanov, účast na odborné přípravě, podrobení se zdravotním prohlídkám, 

držení pohotovosti, údržba a kontrola požární techniky a jiných věcných prostředků PO apod. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohod o členství se členy JSDH. 

 

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

 

Usnesení č. 83 bylo schváleno.  

 

 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohod o provedení práce se členy JSDH. 

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

 

Usnesení č. 84 bylo schváleno.  

 

 

13.  Návrh provozního řádu Klubu obce 
Starosta obce předložil provozní řád Klubu obce, který vypracoval spolek Šimanov z. s. Zastupitelé 

měli možnost provozní řád prostudovat a vyjádřit se k němu. Za provoz klubu zodpovídají dvě 

osoby: Lenka Procházková a Marcela Baťová. Priority pro pronájem klubu – 1. akce pořádané obcí, 

2. akce pořádané spolky v obci, 3. soukromé akce občanů Šimanova, 4. ostatní akce. Ceník za 

pronájem zůstává nezměněný – 500 Kč pro občany Šimanova, 1.000 Kč pro ostatní zájemce. Dále 

se bude vybírat vratná kauce ve výši 500 Kč, pro případ poničení vybavení klubu. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád Klubu obce. 

 

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

 

Usnesení č. 85 bylo schváleno.  

 

 

14.  Projednání pokuty za vyšší odběr podzemní vody 

Obec Šimanov obdržela pokutu za překročení povoleného odběru podzemní vody ve výši 7.200 Kč 

od České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod. Obec překročila odběr 

vody o 288 m3. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu pokuty za překročení povoleného odběru podzemní vody v 

částce 7.200 Kč z rozpočtu obce. 

 

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

 

Usnesení č. 86 bylo schváleno.  

 

 

15.  Návrh dohody o provedení práce 
Vzhledem ke skutečnosti, že je pan Studnička dlouhodobě nemocný, je třeba zajistit některé práce v 

obci, které vykonával. Starosta obce navrhuje, aby každodenní kontrolu studny a vodojemu 

vykonával pan Martin Hejsek, za 1000,-Kč/měsíčně, dohoda o provedení práce by byla od 

15.9.2018 na dobu neurčitou. A dále je třeba zajistit posekání travnatých ploch v obci. Starosta obce 

navrhuje uzavřít dohodu o provedení práce na sekání travních ploch v obci s Martinem Hejskem na 

dobu od 15.9.2018 do 15.10.2018. Odměna za vykonanou práci je jednorázová ve výši 5.500 Kč. 

Pan Hejsek s pracemi v obci souhlasí. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Martinem Hejskem na zajištění 

provozu studny a vodojemu od 15. 9. 2018 na dobu neurčitou, za odměnu 1.000 Kč měsíčně. A dále 

schvaluje uzavření dohody o provedení práce na sekání travních ploch v obci s jednorázovou 

odměnou 5.500 Kč v období od 15.9.2018 do 15.10.2018. 

  

 

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

 

Usnesení č. 87 bylo schváleno.  

 

 

 

 

16.  Diskuze 
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 svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne dne  9. 10 2018/ 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v hod. 19:15   starosta poděkováním za účast všem přítomným.  

 

 

Zapsala:  

Ing. Hana Spudilová 

 

 

Ověřil: Mgr. Michal Munduch 

  

 

 Jaromír Spudil 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 13. 9. 2018 

 

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


