Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017,
konané dne 16. 8. 2017 v 17:35 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.
Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 17:30
hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.
Počet přítomných členů 5 - jmenovitě Ing. Miroslav Lev, Kateřina Peschoutová, Ing. Hana
Spudilová, Mgr. Michal Munduch, Jaromír Spudil
Nepřítomni: 2 – Miloš Minařík, Josef Varhaník
Počet návštěvníků: 1

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Ing. Hana Spudilová. Na ověřovatelé zápisu byli
navrženi pan Jaromír Spudil a paní Kateřina Peschoutová.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jaromíra Spudila a paní
Kateřinu Peschoutovou. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Ing. Hanu
Spudilovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 53 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program šestého zasedání zastupitelstva
obce Šimanov v roce 2017, který navrhuje rozšířit o bod č. 6 – Oprava čidla veřejného
osvětlení a předělání rozvaděče u studně, a posunuje diskuzi na bod č. 7.
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017.
4. Výsledky výběrového řízení na dodávku Dopravního automobilu, včetně návrhu
smlouvy.
5. Návrh komise pro výběr zhotovitele na akci „Oprava kanalizace – I. etapa“.
6. Oprava čidla veřejného osvětlení a předělání rozvaděče u studně.
7. Diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program s uvedenou změnou.
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Výsledek hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 54 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. Výsledky výběrového řízení na dodávku Dopravního automobilu, včetně
návrhu smlouvy
Starosta obce informoval o proběhlém výběrovém řízení na akci - Dopravní automobil
s přívěsem nákladním, které se konalo 9. 8. 2017 na obecním úřadě v Šimanově. Výzvu
k podání nabídek obdrželo osm firem. Komise pro otevírání obálek obdržela od zadavatele
dvě nabídky. Hodnotící komise hodnotila nabídky dle jediného kritéria – nejnižší nabídková
cena při splnění všech ostatních podmínek zakázky. Nejnižší nabídka byla od firmy
TECHSPORT, s. r. o. se sídlem v Brně. Nabídková cena: 956.868 Kč včetně DPH. 750 tis. Kč
obec získala v rámci dotačních titulů od Kraje Vysočina a od Ministerstva vnitra GŘ HZS
ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření smlouvy na dodávku dopravního automobilu
s přívěsem nákladním s firmou TECHSPORT, s. r. o., se sídlem Pekařská 33, Brno, za cenu
956.868 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 55 bylo schváleno.

5. Návrh komise pro výběr zhotovitele na akci „Oprava kanalizace – I.
etapa“
Starosta obce Ing. Miroslav Lev navrhuje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
akci „Oprava kanalizace – I. etapa v tomto složení: Ing. Miroslav Lev – starosta obce, Mgr.
Michal Munduch – předseda stavebního výboru, Josef Varhaník – zastupitel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
akci „Oprava kanalizace – I. etapa ve složení Ing. Miroslav Lev, Mgr. Michal Munduch, Josef
Varhaník.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 56 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

6. Oprava čidla veřejného osvětlení a předělání rozvaděče u studně
Starosta obce předložil nabídku na opravu čidla včetně spínacích hodin v rozvaděči veřejného
osvětlení. Stávající čidlo je nefunkční a nové umožní plynulé nastavení spínání a vypínání
veřejného osvětlení. Nabídková cena činí 3.139,- Kč včetně DPH.
Dále navrhl předělání rozvaděče u studny tak, aby bylo možno osadit dvě čerpadla -jedno
jako záložní. Součástí předělání bude úprava hladinových čidel a osazení SMS modulu pro
zasílání zpráv – nízká hladina vody, porucha čerpadla, přepnutí na záložní čerpadlo. A dále
osazení svorkovnic na montážní plošinu ve studni, aby se kabel od čerpadla nemusel
protahovat do rozvaděče. Nabídková cena je 15.595,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje zadání prací na opravu čidla veřejného osvětlení za
cenu 3.139,- Kč včetně DPH a na předělání rozvaděče u studně za cenu 15.595,- Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 57 bylo schváleno.

7. Diskuze
 Do diskuze nebyly podány žádné příspěvky.

Zasedání zastupitelstva ukončil v 17:55 hod. starosta poděkováním za účast všem přítomným.

Zapsala:
Ing. Hana Spudilová
Ověřil: Jaromír Spudil

Kateřina Peschoutová

Zápis byl vyhotoven dne 16. 8. 2017.

Ing. Miroslav Lev
starosta obce Šimanov
3

