Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016,
konané dne 24. 4. 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.
Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 19:00
hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.
Počet přítomných členů 6 - jmenovitě Miloš Minařík, Kateřina Peschoutová, Lenka
Procházková, Hana Spudilová, Jaromír Spudil, Josef Varhaník
Omluveni: 1 – Mgr. Michal Munduch
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 1

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Hana Spudilová. Na ověřovatele zápisu byli
navrženi pan Jaromír Spudil a pan Josef Varhaník.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Spudila a pana
Josefa Varhaníka. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hana Spudilovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 18. bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající Miloš Minařík předložil ke schválení program třetího jednání, který byl rozšířen
o bod č. 12 Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 994/2 , o bod č. 13 Projednání žádosti
o koupi pozemku č. 991/7, o bod č. 14 Projednání žádosti o koupi části pozemku 1025/1, o
bod č. 15 Projednání žádosti o koupi části pozemku č 354/1 a posunutí diskuze na bod č. 16.
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2016.
4. Kalkulace ceny vodného.
5. Kalkulace ceny stočného.
6. Schválení žádosti o koupi pozemku č.354/86, k. ú. Šimanov na Moravě.
7. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.443/4, k. ú. Šimanov na Moravě.
8. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.53/4, k. ú. Šimanov na Moravě.
9. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.994/2, k. ú. Šimanov na Moravě.
10. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.1025/27, 1025/28, k. ú. Šimanov na
Moravě.
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11. Projednání žádosti o příspěvek na neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ Větrný
Jeníkov.
12. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 994/2, k. ú. Šimanov na Moravě.
13. Projednání žádosti o koupi pozemku č.991/7, k. ú. Šimanov na Moravě.
14. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 1025/1, k. ú. Šimanov na Moravě.
15. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 354/1, k. ú. Šimanov na Moravě.
16. Diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program s uvedenými změnami.
Výsledek hlasování: Pro:6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 19. bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v
roce 2016
Starosta Miloš Minařík informoval všechny
minulých zasedání zastupitelstev byla splněna.

přítomné,

že

všechna

usnesení

z

4. Kalkulace ceny vodného
Miloš Minařik předložil zastupitelstvu Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné, vypracované Mgr. Radkem Mičkem.
Toto porovnání bude vyvěšeno na úřední desce obce. Dále se zastupitelstvo zabývalo
kalkulací ceny za pitnou vodu pro následující období. Dosavadní cena vody je 20 Kč/m3.
Zastupitelstvo se usneslo, že cena vodného pro následující období zůstane stejná. Kalkulaci
ceny vodného vypracoval Mgr. Radek Mičke.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného 20 Kč/m3 od 1. 6. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

5. Kalkulace ceny stočného
Zastupitelstvo se zabývalo kalkulací ceny za odpadní vodu pro následující období. Dosavadní
cena stočného je 385 Kč/osobu. Zastupitelstvo se usneslo, že cena stočného pro následující
období zůstane stejná. Kalkulaci ceny stočného vypracoval Mgr. Radek Mičke.

2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného ve výši 385 Kč/osobu od 1. 6. 2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

6. Schválení žádosti o koupi pozemku č.354/86, k.ú. Šimanov na Moravě
Manželé Jaromír a Alena Spudilovi zaslali na obec žádost o koupi části pozemku p. č. 354/86
k.ú. Šimanov na Moravě, přilehlé k pozemku p. č. 375/8, ve vlastnictví manželů Spudilových.
Žádost reaguje na již vyvěšený záměr prodeje tohoto pozemku. Manželé Spudilovi reagovali
na vyvěšený záměr jako jediní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 354/86 k. ú. Šimanov na Moravě ve
výměře 214 m2 za cenu 60,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro:4

Zdržel se: 2 (H. Spudilová, J. Spudil)

Proti: 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

7. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.443/4, k.ú. Šimanov na
Moravě
Pan Navrátil zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 443/4 k. ú. Šimanov na
Moravě, o výměře cca 295 m2, požadovaná část je zřejmá z nákresu. Žádost reaguje na již
vyvěšený záměr prodeje tohoto pozemku. Pan Navrátil reagoval na vyvěšený záměr jako
jediný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 443/4 k. ú. Šimanov na Moravě ve
výměře cca 295 m2 za cenu 60,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

8. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.53/4, k.ú. Šimanov na
Moravě
Manželé Horáčkovi zaslali na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 53/4 k. ú.
Šimanov na Moravě o výměře cca 200 m2, požadovaná část je zřejmá z nákresu. Žádost
reaguje na již vyvěšený záměr prodeje tohoto pozemku. Manželé Horáčkovi reagovali na
vyvěšený záměr jako jediní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 53/4 k. ú. Šimanov na Moravě ve
výměře cca 200 m2 za cenu 60,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

9. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.994/2, k.ú. Šimanov na
Moravě
Manželé Běhounkovi reagovali na vyvěšený záměr prodeje části pozemku p. č. 994/2 k. ú.
Šimanov na Moravě o výměře cca 65 m2, dle nákresu. Manželé Běhounkovi reagovali na
vyvěšený záměr jako jediní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 994/2 k. ú. Šimanov na Moravě ve
výměře cca 65 m2 za cenu 60,-Kč/m2.
.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

10. Schválení žádosti o koupi části pozemku č.1025/27, 1025/28, k.ú.
Šimanov na Moravě
V zájmu obce je odkoupení části pozemků p.č. 1025/27 o výměře cca 4m2 a p.č. 1025/28 o
výměře cca 15m2 k.ú. Šimanov na Moravě, které jsou ve vlastnictví manželů Běhounkových.
Tyto pozemky sousedí s hlavní silnicí p. č. 1067/1. Z důvodu budoucí rekonstrukce hlavní
silnice je záměrem obce získat tyto pozemky do svého vlastnictví za účelem získání prostoru
pro silnici nebo chodník.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p.č. 1025/27 o výměře cca 4m2 a p.č.
1025/28 o výměře cca 15m2 k.ú. Šimanov na Moravě za cenu 60,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

11. Projednání žádosti o příspěvek na neinvestiční náklady na žáka ZŠ a
MŠ Větrný Jeníkov
Miloš Minařík předložil žádost paní starostky městyse Větrného Jeníkova o příspěvek na
neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov. Na schůzce starostů spádových obcí
bylo předloženo hospodaření školy a předložena žádost o příspěvek na žáka ve výši 2.000 Kč
na rok. Předběžný počet žáků ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov pro školní rok 2016/2017 je 23.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek na neinvestiční náklady na žáka ZŠ a MŠ
Větrný Jeníkov ve výši 2.000 Kč na dítě.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

12. Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 994/2, k. ú. Šimanov na
Moravě
Pan Roman Norek zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 994/2 k.ú. Šimanov
na Moravě, požadovaná výměra je cca 40 m2, dle nákresu, který je přílohou k žádosti. Jedná
se o narovnání vlastnického vztahu dle skutečnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 994/2 k.ú. Šimanov na
Moravě.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 28 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

13. Projednání žádosti o koupi pozemku č. 991/7, k. ú. Šimanov na
Moravě
Manželé Schneiderovi zaslali na obec žádost o odkoupení pozemku p. č. 991/7 k. ú. Šimanov
na Moravě o výměře 132 m2, přilehlého k pozemkům p.č. 991/20 a p.č. 991/26, ve vlastnictví
manželů Schneiderových.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 991/7 k. ú. Šimanov na Moravě o
výměře 132 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

14.Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 1025/1, k. ú. Šimanov na
Moravě
Pan Honsa zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1025/1 k.ú. Šimanov na
Moravě. Požadovaná výměra je cca 200 m2 a umístění je patrné ze zákresu v situaci, která je
přílohou k žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1025/1 k.ú. Šimanov na
Moravě.
Výsledek hlasování: Pro:6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno.

15.Projednání žádosti o koupi části pozemku č. 354/1, k. ú. Šimanov na
Moravě
Manželé Spudilovi zaslali na obec žádost o odkoupení části pozemku p. č. 354/1 k. ú.
Šimanov na Moravě. Požadovaná výměra je cca 750 m2 a umístění je patrné ze zákresu v
situaci, která je přílohou k žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 354/1 k. ú. Šimanov na
Moravě.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Zdržel se:2(H. Spudilová, J. Spudil)

Proti: 0

Usnesení č. 31 bylo schváleno.
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16. Diskuze
Starosta obce Miloš Minařík vyzval přítomné k zahájení diskuze.
 Zastupitelé projednali kulturní akci – pálení čarodějnic a stavění máje

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:45 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.
Zapsala: Hana Spudilová
Ověřil: Jaromír Spudil
Josef Varhaník

Zápis byl vyhotoven dne 25. 4. 2016
Miloš Minařík
starosta obce Šimanov
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