
Z Á P I S
z  IV.  zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného 

dne 14.6 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Petr Hlaváček

Z celkového počtu 7 zvolených členů zastupitelstva obce

Přítomno  7  členů  zastupitelstva  a  to:  Ing.  Stanislav  Munduch,  Lenka  Procházková,  Petr 
Hlaváček, Ing. Miloš Holub, Jaroslav Štěpnička, Stanislav Hrůza, Maria Fréharová

Omluveni: 0

Nepřítomni: 0

Počet návštěvníků:  14

Navržený program :

1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.

2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.

3. Volba předsedy finančního výboru.

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2009 s výhradou.

5. Schválení nápravných opatření z přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.

6. Schválení rozpočtového opatření č.2/2010.

7. Informace o provedené kontrole finančního výboru.

8. Informace o provedení kontroly stavebního výboru.

9. Informace o prováděné opravě historické stříkačky.

10. Diskuse.

1. Schválení zapisovatele ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Starosta obce navrhl : zapisovatele pí. Fréharovou Marii

          ověřovatele zápisu p. Hrůzu Stanislava a p. Munducha Stanislava  
návrhová komise  starosta Hlaváček Petr a  
místostarostka Procházková Lenka



Starosta obce dal hlasovat o všech navržených členech najednou

       výsledek hlasování : pro 7 členů

       proti 0 členů

       zdržel se 0 členů

Starosta  obce  Hlaváček  Petr  přednesl  navržený  program.  Místostarostka  obce 
Procházková  Lenka  požádala  o  doplnění  programu  o  další  bod  :  pověření  osob 
funkcemi  příkazce  operace,  účetní  a  správce  rozpočtu.  Další  doplnění  navrhl  pan 
Munduch  Stanislav  a  to  :  likvidace  dešťové  vody  na  vlastním  pozemku  u  nově 
stavěných domů.

Starosta obce dal hlasovat o doplněném programu.

   

  výsledek hlasování : pro 7 členů

             proti 0 členů

             zdržel se 0 členů

2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání Starosta obce 
p.  Hlaváček  Petr  –  všechny  body  z minulého  zastupitelstva  byly  splněny,  nikdo 
nepodal námitku k minulému zápisu.

3. Volba předsedy finančního výboru 

Starosta  obce  navrhl  za  nového  předsedu  p.  Holuba  Miloše.  O  tomto  návrhu  dal 
hlasovat. 

  výsledek hlasování : pro 6 členů

  proti 0 členů

              zdržel se 1 člen

Nově zvolený předseda finančního výboru p. Holub Miloš podal návrh o doplnění 1 



člena výboru a to pí. Munduchovou Evu. Starosta obce dal o nově navržené člence 
hlasovat.

  výsledek hlasování : pro 7 členů

  proti 0 členů

             zdržel se 0 člen

Finanční  výbor  bude  pracovat  ve  složení  předseda  p.  Holub  Miloš,  členové 
Munduchová Eva, Feit Miroslav.

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2009 s výhradou 

Místostarostka  Procházková  Lenka  seznámila  zastupitelstvo  obce  se  závěrečným 
účtem za rok 2009, jehož znění bylo vyvěšeno na úřední desce, kde se mohli jednotliví 
občané seznámit s jeho zněním.

Zastupitelstvo  schválilo  závěrečný  účet  obce   a  hospodaření  obce  za  rok  2009 
s výhradou.

výsledek hlasování : pro 7 členů

                       proti 0 členů

           zdržel se 0 člen

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

Místostarostka obce Procházková Lenka odůvodnila proč musí dojít ke       změně 
osob (zvolení nového starostu) 

Příkazce operace starosta obce Hlaváček Petr

-         místostarostka Procházková Lenka (v jeho nepřítomnosti)

- Účetní obce, správce rozpočtu a pokladník jsou beze změny.

6. Schválení nápravných opatření z přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Místostarostka Procházková Lenka přečetla zápis s nápravnými opatřeními k nápravě 
chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Šimanov za rok 2009.

Nápravná opatření : 



Předsedům výboru je uloženo alespoň 2x ročně provést kontrolu, provést zápis o 
činnosti výboru a na nejbližším zasedání zastupitelstva projednat výsledky kontrol.

Předsedovi SDH je uloženo doložení listiny o bezúplatném převodu 5 zásahových 
obleků a účetnímu obce je uloženo následné zapsání obleků do evidence majetku 
obce Šimanov.

Účetnímu obce je uloženo doplnění podrozvahové evidence o hodnotu pronajatých 
pozemků.

Účetnímu  obce  je  uloženo  doúčtování  částky  za  5  bezúplatně  získaných 
hasičských zásahových obleků na účet 028-DDHM.

Účetnímu obce je dále uloženo porovnání údajů ve výkazu o plnění rozpočtu (Fin 
2-12M),  v inventurních  soupisech,  evidenci  majetku,  tak  aby  navazovaly  na 
zůstatky účtu vykázaných v rozvaze.

Starosta dal hlasovat o nápravných opatřeních

  

 výsledek hlasování : pro 7 členů

 proti 0 členů

  zdržel se 0 člen

7. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2010 

Pan Munduch vysvětlil, proč musí dojít k rozpočtovému opatření. Jedná se o navýšení 
70000  Kč.  V plánu  obce  je  zbudování  nového  povrchu  asfaltu,  cesty od  domu p. 
Bajera až k místní hospodě. V souvislosti s těmito pracemi dojde k opravě 3 šachet 
v havarijním stavu umístěných v silničním tělese, které odvádí povrchovou vodu do 
kanalizace.  Také  dojde  k opravě  propustku,  což  je  součástí  právního  sporu  rodiny 
Palánových  a  Horáčkových.  Dojde  k odbagrování  cesty  u  Šimků  a  následné  její 
zpevnění  v důsledku  dosavadní  ostré  zatáčky a  tím bezpečnějšímu  průjezdu  úseku 
vozovky.



8. Likvidace dešťové vody na vlastním pozemku

U 3 nových stavebních parcel ve směru na Hlávkov nepovolit napojení dešťové vody 
do  kanalizace.  Provozní  řád  kanalizace  končí  v prosinci,  nelze  přetěžovat  čističku 
odpadních  vod  a  tak  každý  musí  likvidovat  dešťové  vody  na  vlastním  pozemku 
trativodem nebo  vsakovací  jímkou.  Usnesení  nepovolit  napojení  dešťové  vody na 
kanalizační řad. 

                                                    výsledek hlasování : pro 7 členů

    proti 0 členů

    zdržel se 0 člen

9. Informace o provedené kontrole finančního výboru

Nový předseda finančního výboru p. Miloš Holub přečetl zápis z kontroly. Podařilo se 
dovybrat  některé  dlužné částky a  to  z pronájmu pozemků,  za vodné a  stočné a za 
odvoz komunálního odpadu. Dlužníky u kterých se nepodařilo dlužnou částku vybrat 
obeslat dopisem a případně vymáhat exekučně.  

Komise  doporučuje  stanovení  podmínek  činnosti  a  provozu  hasičů  v budově 
hasičárny, především pokud jde o jejich spoluúčast na financování.

10.  Informace o provedení kontroly stavebního výboru

Předseda stavebního výboru p. Štěpnička přednesl zápis z činnosti stavebního výboru, 
která  spočívala  v kontrole  výstavby  silnice  k 7  rod.  domků.  Stavba  se  prováděla 
v podzimních měsících, počasí nedovolilo práce dokončit. Ve smlouvě je dokončení 
terénních úprav do konce června letošního roku. Stavební výbor pohlídá dokončení 
této akce. Pan Munduch doplnil, že byla ve smlouvě klouzavá doložka na provedení 
terénních úprav v závislosti na počasí. 

     11. Informace o prováděné opravě historické stříkačky

Místostarostka seznámila s tím, že zatím není v účetním majetku tato stříkačka. Byl 
vypracován posudek o ceně stříkačky soudním znalcem. Jedná se o pěkný historický 
exemplář.  Po  účetním nabytí  majetku  stříkačky obcí  Šimanov  bude  tato  stříkačka 



postupně opravována.

    12.  Diskuse 

 Starosta Hlaváček Petr seznámil s dopisem, který upozorňuje na  černou skládku 
nebezpečného odpadu (eternitová krytina střechy), která je za včelínem. Starosta 
navrhuje podat trestní oznámení na neznámého pachatele. P. Munduch navrhl 14ti 
denní  odklad  a  tím dát  prostor  pro  případného  pachatele,  aby tento  odpad  ze 
skládky  odvezl. Místostarostka  pí.  Procházková  Lenka  upozornila  na  další 
vznikající  skládky stavebního odpadu např.  za chatou u Jevínových. Pan Pleva 
upozrnil na pytle plechovek od oleje ve směru na Hlávkov. Pan Spudil uvedl další 
skládu za hasičárnou. Pan Munduch ml. vznesl dotaz zda nelze získat dotace na 
likvidaci černých skládek.  Místostarostka pí. Procházková Lenka informovala o 
možnosti uložit starý papír do “mlékárny” kde je již uložen papírový odpad z OÚ. 
Tento odpad bude likvidován odvozem do sběrny. P. Holub upozornil na to, že 
papír musí být tříděný, aby ho výkup proplatil. P. Jeřábek Jiří upozornil na to, že 
výkupce Burda jezdí sám pro sběr. 

P. Munduch upozorňuje na nedostatky ve veřejném osvětlení , na výtluky na cestě 
do Šimanovského dvora a prořezávání větví. Tento stav je nutno řešit.

Místostarostka pí. Procházková Lenka – dotaz, jak probíhá čištění lesa. P. Holub 
odpovídá, že účast je malá. Práce na pokácení náletových břízek v porostu smrků 
je obtížná.

P.  Munduch  se  zmínil  o  sazenicích  na  výsadbu  nového  lesa,  které  zajistí  p. 
Lhotský, který i zajistí dotace při nákupu sazenic.

V lese vzniknou 2 oplocenky na výsadbu sazenic lesního porostu.

P.  Munduch dal  ke  zvážení  konání  veřejného zasedání  zastupitelstva  na pátky. 
Odpověděl mu starosta p. Hlaváček, že konání dnešního zasedání bylo vyjímečné, 
protože bylo třeba dodržet  termíny projednání.  A také to,  že Místostarostka pí. 
Procházková Lenka odjíždí na dovolenou.

P.Munduch  upozornil  na  zabezpečení  OÚ  firmou  Patrol.  Místostarostka  pí. 
Procházková Lenka odpověděla, že tato možnost bude zvážena pro uzavření nové 
pojistné smlouvy na majetek obce

(pojištění celého souboru majetku - sleva při zabezpečení OÚ firmou Patrol).

Starosta  p.  Hlaváček  Petr  přečetl  žádost  p.  Holuba  na  krátkodobý  pronájem 
pozemku pro konání svatby.  Prosí také o shovívavost občanů na případný hluk 
reprodukované hudby při oslavách svatby u rybníka.



Zapsala : Fréharová Maria

                                                                           Petr Hlaváček - starosta

                                                    

       

         Ověřovatelé zápisu : Hrůza Stanislav

                    

                                                   Munduch Stanislav

Zápis byl sepsán v Šimanově dne  16.6.2010 

                                                          


