
 1 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šimanov, 

konaného dne 31.10. 2018 v 19.30 hodin. 
 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Šimanov bylo zahájeno v 19.30 hodin dosavadním starostou 

obce Ing. Miroslavem Lvem („dále jako „předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, jmenovitě Jiří Jeřábek, 

Jaromír Spudil, Kateřina Varhaníková, Marcela Baťová, Miroslav Lev, Tomáš Brambůrek, 

Petr Honsa, (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. 

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

 

Nepřítomni: 0 

Počet návštěvníků: 6 

 

 

Složení slibu nových zastupitelů: 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu 

předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 

slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele zápisu Kateřinu Varhaníkovou a za ověřovatele zápisu 

Petra Honsu a Tomáše Brambůrka. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov určuje za zapisovatele zápisu Kateřinu Varhaníkovou a za 

ověřovatelé zápisu Petra Honsu a Tomáše Brambůrka. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno. 
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2. Schválení programu zastupitelstva 

 
Předsedající předložil návrh programu jednání zastupitelstva. 

 

Navržený program : 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které funkce budou členové zastupitelstva obce uvolnění 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru  

a) určení počtu členů výborů 

b) volba předsedů výborů 

c) volba členů jednotlivých výborů 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

6. Pověření osob funkcemi příkazce operace, účetní a správce rozpočtu 

7. Schválení limitu rozpočtových opatření, zadávání prací a služeb v pravomoci starosty 

8. Pověření osoby funkcí pokladník 

9. Zvolení zástupce pověřeného spoluprací na územním plánu 

10. Diskuze 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zastupitelstva. 

  

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/2018 bylo schváleno. 

 

 

3. Volba starosty a místostarosty 

 

Předsedající navrhl počet místostarostů v počtu jeden. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

  

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno. 
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Předsedající navrhl, že starosta i místostarosta obce budou vykonávat svoji funkci jako 

neuvolněni, jak tomu bylo doposud. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje, že všichni členové zastupitelstva obce budou 

vykonávat funkci jako dlouhodobě neuvolnění. 

  

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající uvádí, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající 

vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  

Žádné návrhy nebyly podány. 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Pan Jiří Jeřábek 

navrhl za starostu Ing. Miroslava Lva. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov volí starostou obce Šimanov Ing. Miroslava Lva. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 1 (Miroslav Lev) 

 

Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno. 

 

Předsedající Ing. Miroslav Lev jako nově zvolený starosta dále řídí ustanovující zasedání 

zastupitelstva. 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Pan 

Jaromír Spudil navrhl za místostarostu Marcelu Baťovou. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov volí místostarostku obce Šimanov paní Marcelu Baťovou. 

 

Hlasování: Pro: 5    Proti: 0        Zdržel se:2(M. Baťová, M. Lev) 

 

Usnesení č. 6/2018 bylo schváleno. 

 

 

4. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru  
 

Dle zákona o obcích má zastupitelstvo obce povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. 

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet členů výboru musí být lichý, 

nejméně tříčlenný. Členem nemůže být starosta, místostarosta a ten kdo zabezpečuje účetní 

práce na obecním úřadu. Dále bylo navrženo zřízení kulturního výboru. 
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Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Šimanov zřizuje finanční, kontrolní a kulturní výbor. Všechny výbory 

budou tříčlenné (dva členové + předseda výboru).  

 

Hlasování: Pro: 7    Proti: 0          Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 7/2018 bylo schváleno. 

 

Starosta obce navrhl na funkci předsedy finančního výboru Kateřinu Varhaníkovou, na funkci 

předsedy kontrolního výboru Jiřího Jeřábka a na funkci předsedy kulturního výboru  Petra 

Honsu. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Kateřinu Varhaníkovou. 

 

Výsledek hlasování. Pro: 6   Proti: 0         Zdržel se:1(K. Varhaníková) 

 

Usnesení č.8/2018 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Jeřábka. 

 

Výsledek hlasování. Pro: 6   Proti: 0         Zdržel se: 1 (J. Jeřábek) 

 

Usnesení č.9/2018 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru Petra Honsu. 

 

Výsledek hlasování. Pro: 6   Proti: 0              Zdržel se: 1 (P. Honsa) 

 

Usnesení č.10/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Volba členů finančního, kontrolního a kulturního výboru 
 

Paní Kateřina Varhaníková navrhl za členy finančního výboru pana Jaromíra Spudila a Josefa 

Varhaníka. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru pana Jaromíra Spudila a Josefa Varhaníka. 

 

Výsledek hlasování. Pro: 6   Proti: 0         Zdržel se: 1 (J.Spudil) 

 

Usnesení č.11/2018 bylo schváleno. 

 

 

Pan Jiří Jeřábek navrhl za členy kontrolního výboru pana Petra Jeřábka a Tomáše Brambůrka. 

 



 5 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Petra Jeřábka a Tomáše Brambůrka. 

 

Výsledek hlasování. Pro: 6   Proti: 0         Zdržel se: 1 (T. Brambůrek) 

 

Usnesení č.12/2018 bylo schváleno. 

 

 

Pan Petr Honsa navrhl za členy kulturního výboru Jindřišku Hrůzovou a Věru Honsovou  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce volí členy kulturního výboru Jindřišku Hrůzovou a  Věru Honsovou 

 

Výsledek hlasování. Pro: 7   Proti: 0         Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.13/2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly odměny za výkon funkcí  

poskytovány měsíčně ode dne 1.11.2018 ve výši: 

starosta  13.000,- Kč 

místostarosta  11.000,- Kč 

předsedové výboru    1000,- Kč 

člen výboru zastup.      600,- Kč 

 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 

neuplatnili žádná stanoviska. 

 

Navržené usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov stanoví měsíční odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva obce ve výši : starosta 13.000,- Kč, místostarosta 11.000,- Kč, předsedové 

výboru  1000,- Kč, člen výboru zastup. 600,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne 

1.11.2018. 

. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno. 

 

 

6.  Pověření osob funkcemi příkazce operace, účetní a správce rozpočtu 

 
Na funkci příkazce operace je navržen starosta obce a v jeho nepřítomnosti se stává 

příkazcem operace místostarosta obce.  

Funkcí účetního a správce rozpočtu byla navržena Ing. Hana Spudilová, stávající účetní obce. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za příkazce operace starostu obce, v jeho nepřítomnosti 

místostarostku obce a účetním a správcem rozpočtu bude Ing. Hana Spudilová. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno. 

 

 

7. Schválení limitu rozpočtových opatření, zadávání prací a služeb 

 

Předseda finančního výboru navrhuje schválení limitu rozpočtových opatření, zadávání prací 

a služeb v pravomoci starosty ve výši 30.000,- Kč. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje limit rozpočtových opatření, zadávání prací a služeb 

v pravomoci starosty ve výši 30.000,- Kč. 
 
Výsledek hlasování: Pro:5   Proti: 0      Zdržel se:2 (M. Lev, M. Baťová) 

 

Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno. 

 

 

8. Pověření osoby funkcí pokladník 

 

Předseda finančního výboru navrhuje na funkci pokladníka Marcelu Baťovou.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za pokladníka Marcelu Baťovou. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0      Zdržel se: 2 (M. Lev, M.Baťová) 

 

Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno. 

 

 

9. Zvolení zástupce pověřeného spoluprací na územním plánu. 
 

Za zástupce pověřeného spoluprací na územním plánu byl navržen starosta obce Miroslav 

Lev. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za zástupce pověřeného spoluprací na územním plánu 

starostu obce Miroslava Lva. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 1 (M. Lev) 

 

Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno. 
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10.Diskuse 

 

 Diskusi zahájil starosta obce. Informoval, že úřední hodiny na obecním úřadě zůstanou 

beze změny – tedy pondělí a středa od 18:00 do 19:00. 

 

- Paní Anna Fejtová měla výhrady k časům zahájení zastupitelstva – navrhuje dřívější 

dobu. Starosta Ing. Miroslav Lev konstatoval, že zastupitelstvo je možné konat až po 

úředních hodinách na obecním úřadě a na základě dohody zastupitelů. 

- Pan Milan Votava se dotazoval na platnost územního plánu a časový horizont prodeje 

pozemků 

- Pan Stanislav Hrůza se dotazoval na informovanost ohledně zastupitelstva – v tomto 

ohledu se nic nemění, program bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce, 

na veřejné desce a jednou vyhlášen obecním rozhlasem 

- Paní Jindřiška Hrůzová se ptá, kdo má na starosti webové stránky obce – pan Jaromír 

Spudil odpověděl, že zajištění správce webových stránek je v jednání 

- Paní Fejtová oznámila, že již nechce nadále vykonávat kronikářku obce 

 

 
Zasedání ukončil v 20:03 hodin starosta poděkováním za účast přítomných.  

   

 

Zapsala: Kateřina Varhaníková 

 

 

 

Ověřil: Petr Honsa 

 

 

 Tomáš Brambůrek    

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.10.2018 

    

 

 

               Ing. Miroslav Lev 

             starosta obce Šimanov 

 

 


