Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018,
konané dne 18. 6. 2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.
Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 18:10 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: 4

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: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 62 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající Miroslav Lev předložil ke schválení program 5. zasedání zastupitelstva obce Šimanov
v roce 2018.
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2018
4. Návrh rozpočtového opatření 1/2018
5. Rekonstrukce rybníku Ryšavák – výsledky výběru dodavatele a návrh na uzavření smluv
6. Oprava komunikace a propustku
7. Projednání prodeje pozemku parc. č. 66/2, 54/2 a části pozemku par. č. 66/3, k. ú. Šimanov na
Moravě
8. Projednání prodeje pozemku parc. č. 686/16, k. ú. Šimanov na Moravě
9. Projednání prodeje části pozemku parc. č. 1025/1, k. ú. Šimanov na Moravě
10. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č.77, k. ú. Šimanov na Moravě
11. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č1025/9, k. ú. Šimanov na Moravě
12. Projednání odměn pro spolky za 1. pololetí 2018
13. Diskuze
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program beze změn.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 63 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění ze 4. zasedání zastupitelstva
Starosta Miroslav Lev informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva byla splněna.

4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018
Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření, které zpracoval společně s účetní obce.
Úprava spočívá ve zvýšení příjmů o přijaté dotace, daně, prodej majetku. Ve výdajových položkách
došlo ke změnám v plánovaných výdajích na rekonstrukci rybníka Ryšavák a uložení bahna na
skládce Henčov, výdaje na volby, výdaje na opravu komunikace a propustku, výdaje na žáky,
výdaje na nákup elektrocentrály.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 64 bylo schváleno.

5. Rekonstrukce rybníku Ryšavák – výsledky výběru dodavatele a návrh na uzavření
smluv
Starosta obce informuje o výsledku výběrového řízení na rekonstrukci rybníku Ryšavák, které se
konalo minulý týden. Výběrové řízení měla na starosti Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.
s. p. o. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem. Hodnotící komise, na základě vyhodnocení
nabídek dle hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena a posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení, nejlépe hodnotí nabídku firmy PORR, a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00
Praha Strašnice, odštěpný závod Morava Tlumačov, za cenu 1.760.533,24 Kč včetně DPH. Tato
akce bude financována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství a to ve výši 80 % vysoutěžené
ceny, max. 1.408.426,59 Kč. Obec bude z vysoutěžené ceny platit 20 % tj. min. 352.106,65 Kč, dle
podmínek dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Rekonstrukci rybníku
Ryšavák“ s firmou PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha Strašnice, odštěpný
závod Morava Tlumačov, za cenu 1.760.533,24 včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 65 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

6. Oprava komunikace a propustku
Starosta obce předložil cenovou nabídku firmy Dopravní značení MŠ, s. r. o. na opravu komunikace
od Vránů ke hřišti na částku 102.487 Kč včetně DPH a na opravu propustku směrem na Jiřín na
částku 35.332 Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje provedení prací od firmy Dopravní značení MŠ, s. r.o.,
Hruškovy Dvory 74, 586 01 Jihlava v částce 102.487 Kč včetně DPH na opravu komunikace a
částku 35.332 Kč včetně DPH na opravu propustku.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 66 bylo schváleno.

7. Projednání prodeje pozemku parc. č. 66/2, 54/2 a části pozemku par. č. 66/3, k. ú.
Šimanov na Moravě
Na úřední desce byl vyvěšen záměr o prodej pozemku parc. č. 66/2, 54/2 a části pozemku parc. č.
66/3, k. ú. Šimanov na Moravě, na základě žádosti podané panem Vyklickým, vlastníkem
sousedního pozemku. K vyvěšenému záměru, kromě žadatele, nepodal nikdo jiný nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje prodej pozemku parc. č. 66/2, 54/2 a části pozemku parc. č.
66/3, k. ú. Šimanov na Moravě ve výměře cca 130 m2 za cenu 80 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 67 bylo schváleno.

8. Projednání prodeje pozemku parc. č. 686/16, k. ú. Šimanov na Moravě
Na úřední desce byl vyvěšen záměr o prodej pozemku parc. č. 686/16, k. ú. Šimanov na Moravě, na
základě žádosti podané panem Altrichterem, vlastníkem sousedního pozemku. K vyvěšenému
záměru, kromě žadatele, nepodal nikdo jiný nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje prodej pozemku parc. č. 686/16, k. ú. Šimanov na Moravě
ve výměře 67 m2 za cenu 80 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 68 bylo schváleno.

9. Projednání prodeje části pozemku parc. č. 1025/1, k. ú. Šimanov na Moravě
Na úřední desce byl vyvěšen záměr o prodej části pozemku parc. č. 1025/1, k. ú. Šimanov na
Moravě, na základě žádosti podané panem Palánem, vlastníkem sousedního pozemku.
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K vyvěšenému záměru, kromě žadatele, nepodal nikdo jiný nabídku. Po pozemku 1025/1 vede
kanalizace od rybníka Papežák, proto prodaná část pozemku bude závislá na ochranném pásmu
trasy kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1025/1, k. ú. Šimanov na
Moravě v rozsahu mimo ochranné pásmo trasy kanalizace, ve výměře cca 180 m2 za cenu 80 Kč/
m2 .
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 J. Varhaník

Usnesení č. 69 bylo schváleno.

10. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 77, k. ú. Šimanov na Moravě
Paní Dagmar Vašíčková zaslala žádost o prodej části pozemku par. č. 77 o výměře cca 60 m2, k.ú.
Šimanov na Moravě. Jedná se o pozemek okolo rybníku Moravák. Tento pozemek navazuje na
pozemek ve vlastnictví žadatelky.
Žadatelka žádost před zasedáním zastupitelstva stáhla, s tím že bude žádat o směnu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

11. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. Šimanov na
Moravě
Pan Jiří Hezina zaslal žádost o prodej části pozemku parc. č. 1025/9 o výměře cca 20 m2, k.ú.
Šimanov na Moravě. Jedná se o pozemek, který žadatel využívá při vstupu do sklepa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1025/9, k. ú. Šimanov
na Moravě.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 70 bylo schválen.

12. Projednání odměn pro spolky za 1. pololetí 2018
Starosta obce předložil ke schválení odměny pro spolky v obci Šimanov.
Spolek SDH Šimanov předložil seznam provedených prací pro obec. Jednalo se o práce ve škole
(škrabání omítky, štukování, zapravení elektroinstalace, sekání vody, likvidace křoví u rybníku
Moravák a Ryšavák, absolvování školení velitele a strojníků). Celkem odpracováno 190 hodin.
Spolek Šimanov z. s. provedl práce – sázení stromků v lese, úklid školy na masopust a úklid na
ples. Celkem odpracováno 58 hodin.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 19.000 Kč pro spolek SDH Šimanov a odměnu ve
výši 5.800 Kč pro spolek Šimanov z. s.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 71 bylo schváleno.

13. Diskuze
 Paní Procházková vyvolala diskuzi ohledně fungování „klubu“. Představa
zastupitelstva je provozování klubu spolky obce a využívání klubu jako zázemí
společenského sálu pro oslavy občanů obce.
Zasedání zastupitelstva ukončil v hod. 19:05 starosta poděkováním za účast všem přítomným.

Zapsala:
Ing. Hana Spudilová
Ověřil: Mgr. Michal Munduch
Jaromír Spudil
Zápis byl vyhotoven dne 18. 6. 2018

Ing. Miroslav Lev
starosta obce Šimanov
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