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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018, 

konané dne 4.10. 2018 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. 
 

Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 19:05 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: 2 

 

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. 88 bylo schváleno. 
 

 

2. Schválení programu zastupitelstva 
Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program 7. zasedání zastupitelstva obce Šimanov 

v roce 2018, který rozšířil o bod č. 5 – Projednání návrhu smlouvy s firmou Tritius Solutions a.s. na 

zajištění knihovního systému Tritius a diskuzi posunul na bod č. 6. 

 

Navržený program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu  

3. Kontrola usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018  

4. Projednání schválení návrhu územního plánu  

5. Projednání návrhu smlouvy s firmou Tritius Solutions a.s.  
6. Diskuze 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program s provedenou změnou.  

 

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

 

Usnesení č. 89 bylo schváleno. 
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3. Kontrola plnění ze 6. zasedání zastupitelstva 
Starosta Miroslav Lev informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého zasedání 

zastupitelstva byla splněna. 

 

4. Projednání schválení návrhu územního plánu  
Dne 11.6.2018 proběhlo opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Šimanov. Nyní 

pořizovatel předkládá zastupitelstvu návrh na vydání územního plánu. Zastupitelé měli možnost se 

s Územním plánem Šimanov seznámit. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ustanovením  

§ 171 – 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydání Územního plánu 

Šimanov formou opatření obecné povahy č. 1/2018 dle předloženého návrhu zpracovaného 

pořizovatelem č. j. MMJ/ÚÚP/56587/2017-VaJ  po ověření dle ustanovení § 54 odst. 2) zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, neboť 

neshledalo žádný rozpor s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 

Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 a Rozsudku 

Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017, se stanovisky dotčených orgánů ani se 

stanovisky Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 17. 1. 2014 (č. j. KUJI 86436//2013,OUP 

337/2010-Ry-6), ze dne 27. 7. 2017 č. j. KUJI 48557/2017 OUP 337/2010 Ry-10 a ze dne č. j. KUJI 

63746/2018 OUP 337/2010 Ry-16 ze dne 12. 9. 2018 a pověřuje starostu obce zajištěním 

dokumentace Územního plánu Šimanov záznamem o účinnosti dle ustanovení § 14 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

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

 

Usnesení č. 90 bylo schváleno. 
 

 

5. Projednání návrhu smlouvy s firmou Tritius Solutions a.s.   
Starosta obce předkládá k projednání návrh smlouvy na poskytování služeb knihovního systému 

Tritius. 

Jihlavská knihovna přešla na nový knihovní systém Tritius. Původní licence zaniká a napojené 

knihovny zůstanou bez podpory, proto je potřeba, aby obecní knihovny napojené do původního 

systému přešli na systém nový. Obecní knihovny neplatí novou licenci a u nového systému Tritius 

platí jen roční udržovací poplatek 1815,-Kč vč. DPH/ročně. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření smlouvy s firmou Tritius Solutions a.s. se sídlem 

v Brně, Vodní 258/13 na zajištění knihovního systému Tritius, za roční udržovací poplatek 1815,-

Kč vč.DPH/ročně. 

 

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

 

Usnesení č. 91 bylo schváleno. 
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6.  Diskuze 
Paní Hrůzová navrhuje umístit v budově obecního úřadu skříňku na knihy, které občané již doma 

nevyužijí. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v hod. 19:25 starosta poděkováním za účast všem přítomným.  

 

 

Zapsala: Ing. Hana Spudilová 

 

 

Ověřil: Josef Varhaník 

  

 

 Mgr. Michal Munduch 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 4.10. 2018 

 

 

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 


