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

dne 23. 4. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta  Ing. Stanislav Munduch
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: 30

Na úvod starosta uvedl, že zasedání bylo zveřejněno v místě obvyklým způsobem na úřední 
desce.

Navržený program :

1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
3. Rozhodnutí o námitce proti zápisu
4. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů č. 1/2010, včetně zrušení vyhlášky stávající

5. Schválení rozpočtových opatření (úprava místní komunikace 13c, vývěska OÚ 
u bývalé prodejny, oprava technologie ČOV)

6. Informace o ohlášení stavebních úprav místní komunikace 13 c od pohostinství ke 
stávající asfaltové komunikaci

7. Schválení dodatku vnitřního předpisu č.2 –spisový řád
8. Stížnost pana Spudila na obecního zastupitele 
9. Informace o bezplatné právní poradně pro zaměstnance
10. Informace výskytu zákožky svrabové u lišek
11. Informace o prořezávce a výsadbě dřevin v obecních lesích
12. Informace o nepovolených,neohlášených stavbách 
13. Odstoupení starosty z funkce 
14. Diskuse

Před zahájením zasedání se řídící dotázal zda někdo bude pořizovat zvukový záznam či 
videozáznam a sám informoval o pořizování zvukového záznamu obcí.



1. Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
   Předkladatel  Stanislav Munduch navrhl následující osoby a to :

Zapisovatel: Petr Hlaváček
Ověřovatelé: Ing. Miloš Holub, Jaroslav Štěpnička
Návrhová komise: Lenka Procházková, Ing. Stanislav Munduch

Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje
Pro  7 proti  0 zdržel se  0 schváleno

2. Informace o kontrole zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.
Stanislav Munduch informoval zastupitelstvo a občany k bodu č.2.

   Všechna usnesení byla byla splněna, proti zápisu byla vznesena  námitka 
ověřovatelkou zápisu p. Fréharovou.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

3. Rozhodnutí o námitce proti zápisu
Starosta požádal pí. Procházkovou, aby se ujala slova k tomuto bodu. Místostarostka 
přednesla stížnost ověřovatelky zápisu z minulého zasedání p. Fréharové. Stížnost se 
týkala doplnění diskusního příspěvku p. Fréharové do zápisu z jednání zastupitelstva.
Místostarostka a další členové zastupitelstva sice tuto námitku neshledaly natolik 
závažnou, aby se musel měnit zápis z jednání zastupitelstva, přesto pí. Procházková 
požádala o hlasování členy zastupitelstva. Pro hlasovali p. Fréharová a p. Hrůza, proti 
p. Procházková, p. Holub a p. Štěpnička, zdrželi se hlasování p .Munduch a 
p. Hlaváček
Usnesení : Návrh na doplnění zápisu zastupitelstva nebyl přijat

Pro   2 proti  3 zdržel se  2 neschváleno

4. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 1/2010, včetně zrušení vyhlášky stávající.

   Předkladatel  Lenka Procházková, platná od 1.7.2010, z toho vyplývá placení 
poplatků za TKO od 1.1.2010 – 30.6.2010 ve výši 200,-Kč a od 1.7.2010 – 31.12.2010 
ve výší 250,-Kč.  Tato změna se týká dospělých osob, děti do 10-ti let a senioři nad 70 
let platí stejnou výši a to 250,-Kč/rok.  Termín platby do 30.7.2010
     
Usnesení : Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2010

Pro  7 proti 0   zdržel se  0 schváleno

5. Schválení rozpočtových opatření (místní komunikace 13c, vývěska OÚ u bývalé 
prodejny, čistírna odpadních vod)
     - místní komunikace 13c: dotace ve výši 111.000,-Kč předpokládané náklady na 
opravu 300.000,-Kč; podíl obce ve výši 189.000,-Kč

   - navýšení výdajů na nákup drobného majetku o hodnotu 15.000,-Kč   
- navýšení výdajů na opravu čistírny odpadních vod o 100.000,-Kč

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření
        Pro    7 proti   0 zdržel se   0                schváleno

6. Ohlášení stavebních úprav na místní komunikace 13c od pohostinství ke stávající 
asfaltové komunikaci.



             Zastupitelé berou na vědomí.
 

   
7. Schválení dodatku vnitřního předpisu č.2 – spisový řád.

  Předkladatel Lenka Procházková. Seznámila zastupitelstvo i občany o změnách podle 
novel zákona, provádění služeb Czech Point. Obec přešla na evidenci spisové služby 
prostřednictvím elektronického deníku. Odpovědnost za dodržování spisového řádu 
nese starosta.
  Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatek vnitřního předpisu č. 2.

Pro  7 proti   0 zdržel se   0    schváleno
      

   8. Stížnost pana Spudila na obecního zastupitele pana Holuba a na jeho odvolání 
Pan Spudil poslal na obec stížnost, aby zastupitelstvo odvolalo pana Miloše Holuba 

za jeho nepřístojné chování a že nazval pana Spudila lhářem.
Reakce starosty pana Stanislava Munduch:“  obecnímu zastupitelstvu nepřísluší 

odvolávat jednotlivé členy zastupitelstva, tak jako nemůže činit nátlak na jednotlivé 
členy aby se veřejně omluvili. Doporučil panu Spudilovi obrátit se na příslušný soud. 
Zastupitelé berou tuto informaci na vědomí.

    9.     Informace o bezplatné právní poradně pro zaměstnance
   Starosta informoval o existenci právní poradny v Jihlavě pro zaměstnance.
Zastupitelé berou na vědomí.

          
10.    Informace o výskytu zákožky svrabové.

              Starosta informoval občany a zastupitelstvo o výskytu nákazy lišek – zákožky     
            svrabové a doporučil co nejméně se zdržovat se psy v okolních lesích.

      Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

   11.     Informace o prořezávce a výsadbě dřevin v obecních lesích   
           Pan Miloš Holub podal informace o možnosti prořezávky bříz. Zájemci se mohou 

  hlásit u pana Tomáše Studničky.  
           Zastupitele berou na vědomí.           

12. Informace o nepovolených, neohlášených stavbách.
          Starosta pan St. Munduch informoval zastupitele a občany o nutnosti zamezení    

 nepovolených a neohlášených staveb. Vyskytl se případ kdy jeden občan dal podnět 
 na stavební úřad  šetření o nepovolené stavbě na dalšího šimanovského občana, hrozí 
 proto možnost opakování těchto případů.
 Zastupitelé berou na vědomí.

13.    Odstoupení starosty z funkce
   Starosta Ing. Stanislav Munduch přednesl důvody svého odstoupení(viz samostatná 
   příloha k zápisu) , zhodnotil co se  za jeho působení ve funkci podařilo udělat a co. 

            je ještě potřeba dokončit a čím se zabývat.
14.     Diskuse
           Lenka Procházková konstatovala, že ji mrzí odchod starosty z funkce, poděkovala 

   starostovi za odvedenou práci.
            reakce p. Munduch – odstupuje z funkce starosty, nikoliv ze zastupitelstva obce,    

   neskládá mandát, jen v tomto prostředí nemůže vykonávat funkci starosty



pan Holub -  dostal obálku z modrým pruhem, dopis začínal „ na základě podnětu 
zahajujeme“. Jedná se o udání od jednoho zastupitele a jeho rodinných příslušníků. 
Přesto neodstoupím ze zastupitelstva a k vůli panu Spudilovi už vůbec ne.

   
   V další diskusi došlo ke konverzaci mezi paní Holubovou a zastupitelkou paní     

Fréharovou, proč došlo k udání rodiny Holubových. Paní Fréharová konstatovala, že 
co předváděl pan Holub s panem starostou kvůli jejímu pronajatému pozemku, že to 
taky nebyla čistá záležitost a každá reakce budí proti reakci.

  Příspěvek Daniely Hrůzové: zda se bude volit nový starosta či bude ve vedení obce  
pouze místostarosta.
Reakce paní Procházkové: bude se muset sejít zastupitelstvo a poradí se co bude pro 
obec nejlepší.

  Poslední příspěvek Lenky Procházkové o nadcházejících kulturních akcích, které se 
budou pořád v naší obci.

        
Starosta Ing. Stanislav Munduch konstatoval, že všechny body schváleného programu 
zasedání zastupitelstva obce byly projednány a žádný ze zastupitelů již nenavrhuje  
doplnění zasedání zastupitelstva obce o další bod,  poděkoval všem přítomným za  
účast a v 19.00 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.
Další připomínky v diskusi nebyly.

Zapsal:  Petr Hlaváček

Zápis byl vyhotoven dne  25.04.2010

                                                                                                                  Ing. Stanislav Munduch
                                                                                            ........................................

           Jméno, příjmení
                 starosta

Ověřovatelé zápisu:  (podpisy)

Ověřovatel Ing. Miloš Holub                                                      Ověřovatel Jaroslav Štěpnička 



PŘÍLOHA ZÁPISU 
VYJÁDŘENÍ STAROSTY K ODSTOUPENÍ Z FUNKCE

Stanislav Munduch
Šimanov 113
588 42 Větrný Jeníkov

Obecní úřad Šimanov
K rukám místostarostky 
Lenky Procházkové
                                                                                                                Šimanov 23.4.2010   

Věc : odstoupení z funkce starosty obce Šimanov

Vážená paní místostarostko, vážení zastupitelé, vážení spoluobčané,

Sděluji Vám tímto, že dnem 30.4.2010 odstupuji z funkce starosty obce Šimanov a to z následujících 
důvodů :

Jako starosta jsem ztratil podporu značné části členů zastupitelstva.

Jako starosta nejsem schopen přesvědčit část zastupitelstva, že při jakémkoliv rozhodování je třeba 
dodržovat platné zákony, vyhlášky, metodické pokyny, technické standardy a normy,
ale i uvažovat racionálně a přemýšlet do budoucna o možných nevratných rozhodnutích.

Jako starosta nejsem schopen  přesvědčit část zastupitelstva, že s etikou a morálkou nemá nic 
společného jakékoliv zvýhodňování různých skupin občanů na úkor obce, či na úkor ostatních občanů.
Smutné je, že značná část zvýhodňovaných se vždy rekrutuje z členů zastupitelstva nebo jejich 
kamarádů či příbuzných. V prostředí, kdy je mi vyčítáno , že jednomu kolegovi zastupiteli nevyhovím, 
s druhým nezatočím, kdy je mi naznačováno, že je třeba vyhovět všem, nebo že obec nic nepotřebuje, 
protože již všechno má (to je vodovod a kanalizace) nemohu dál působit jako starosta.

Funkci starosty jsem přijal protože, jsem chtěl za krátký čas posunout obec dopředu a tak dostihnout 
obce okolní. Na rozdíl od všech okolních obcí Šimanov dosud nemá územní plán, komplexní 
pozemkové úpravy, kulturní středisko, upravené centrum obce-náves, zrekonstruované místní 
komunikace, zrekonstruované obecní rybníky, zanedbané jsou i obecní lesy, na druhé straně se po 
letech zrealizovala komunikace k 7 RD,obec má slušně vybavený úřad s potřebným technickým 
vybavením, funguje služba Czech Point, máme vlastní internetové stránky, vydáváme informační 
občasník TRIANGL, máme provedenu pasportizaci obecních   komunikací, těsně před dokončením je 
rekonstrukce ČOV, v krátké době bude opravena další obecní komunikace.

Funkci starosty jsem přijal i proto, že jsem se domníval,  že na malých obcích se nejedná o funkci 
politickou. V Šimanově je zatím opak pravdou a protože nejsem politik, ale technokrat
odstupuji.

Závěrem bych chtěl poděkovat těm zastupitelům, kteří se chovali racionálně a popřát nově zvolenému 
starostovi hodně úspěchů.
                                                                                      Stanislav  Munduch


