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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011,
konaném dne 7. 3. 2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Starostka obce paní Lenka Procházková jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva
v 18:00 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

Počet přítomných členů 6 - jmenovitě Lenka Procházková, Daniela Hrůzová, Jiří Jeřábek,
Tomáš Brambůrek, Petr Honsa, Jan Sovák.

Omluveni: 1 – Petr Hlaváček
Neomluveni: 0
Počet návštěvníků: 19

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Hana Spudilová. Na ověřovatelé zápisu byli
navrženi pan Jan Sovák a pan Jiří Jeřábek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov určuje ověřovateli zápisu pana Jana Sováka a pana Jiřího
Jeřábka. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Hanu Spudilovou.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva

Předsedající paní Lenka Procházková předložila ke schválení program prvního zasedání
Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2011. Starostka obce upravila body programu dle logické
návaznosti a některé body upřesnila.

Navržený program :
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu.
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva.
4. Schválení oprav místních komunikací v roce 2011.
5. Schválení koupě nákladního automobilu AVIA pro SDH.
6. Schválení zpracování projektové dokumentace na opravu kanalizace.
7. Informace o schválení obecního znaku a zhotovení obecních symbolů.
8. Schválení zápisu do kroniky obce za rok 2010.
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 - Požární řád obce Šimanov.
10. Schválení rozpočtových změn 2011.
11. Žádost o možnosti parkování na obecním pozemku.
12. Informace o činnosti OÚ.
13. Diskuse.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje upravený program.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 32 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva

Starostka Lenka Procházková informovala všechny přítomné, že všechna plnění z 9. zasedání
zastupitelstva ze dne 21. 12. 2010 byla splněna.

4. Schválení oprav místních komunikací v roce 2011

I v letošním roce chce zastupitelstvo pokračovat v započatých opravách místních komunikací.
Předsedající Lenka Procházková navrhuje uskutečnit opravy u Fejtů, u Vránů a u Sochorů
nebo u Plevů, kde se bude pokládat elektrický kabel. Starostka navrhuje maximální částku na
opravy ve výši 350 000 Kč. Doplňuje, že obec bude žádat o dotaci na krajském úřadě, kdy
maximální možná dotace je ve výši 40 % z celkových nákladů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravy místních komunikací v roce 2011 v částce 350 tisíc Kč
k Fejtům, Vránům a Plevům.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 33 bylo schváleno.

5. Schválení koupě nákladního automobilu AVIA pro SDH

SDH Šimanov se obrátil na zastupitelstvo s žádostí o možnosti odkoupení požárního vozidla
AVIA A30 od obce Zámrsk. Cena vozidla je 20 000 Kč. Pan Radek Parva daroval na pořízení
tohoto vozidla částku 10 000 Kč. Zastupitel Jiří Jeřábek informuje o technickém stavu
zmiňovaného vozidla. Nákladní automobil bude parkovat buď pod přístřeškem jednoho
z členů SDH Šimanov, nebo po menších úpravách na vozidle přímo v hasičské zbrojnici SDH
Šimanov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluj nákup nákladního automobilu AVIA A30 v ceně 20 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 34 bylo schváleno.
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6. Schválení zpracování projektové dokumentace na opravu kanalizace

Starostka informovala o stavu kanalizace – do čistírny odpadních vod odchází velké množství
balastních vod, a proto nechala obec provést kamerové zkoušky ve vybraných úsecích
kanalizace. Zastupitel Petr Honsa identifikoval tři problémové úseky. Prvním je kanalizace u
Hunalů, kde teče nejvíce vody. Druhé místo je u Wiedmana, na jaře když taje sníh hodně
vody teče od Strážníku. A poslední místo je u Hrůzů, kde je prasklá skruž. Na základě
zjištěných skutečností je nutné opravit tyto problémové úseky. Tomu předchází zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace. Zpracovatelem bude Ing. Myslivec a do
31. 3. 2011 bude podána žádost na dotaci na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci  kanalizaci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace Ing. Myslivcem za cenu
95 000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 35 bylo schváleno.

7. Informace o schválení obecního znaku a zhotovení obecních symbolů

Starostka obce informuje, že dne 16. 2. 2011 byl parlamentem ČR schválen obecní znak obce
Šimanov. Krajský úřad otevřel nový dotační titul zaměřený na významná výročí a události
obcí, kde je možné žádat o úhradu nákladů na zhotovení obecního praporu a znaku.
Předsedající dává návrh na zhotovení těchto obecních symbolů v tomto roce. Výdaje na
prapor se pohybují v rozmezí 10 000 Kč. – 15 000 Kč. Cenová relace znaku je 4 000 Kč –
5 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení obecních symbolů obce.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 36 bylo schváleno.

8. Schválení zápisu do kroniky obce za rok 2010

Kronikářkou obce se stala paní Anna Fejtová, která provedla zápis do kroniky a předložila
zastupitelstvu zápis ke schválení. Zastupitelé byli s tímto zápisem seznámeni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2010.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 37 bylo schváleno.
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9. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 - Požární řád obce
Šimanov

Ve spolupráci se starostou SDH Šimanov byla vypracována Obecně závazná vyhláška (dále
jen OZV) – Požární řád obce Šimanov. OZV byla předložena ke konzultaci oddělení kontroly
ministerstva vnitra a také byla konzultována s Krajským hasičských záchranným sborem.
OZV byla dle doporučení doplněna a po schválení bude vyvěšena na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2011 – Požární řád obce Šimanov.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

10. Schválení rozpočtových změn 2011

Starostka obce Lenka Procházková navázala na výše zmíněné výdaje, se kterými budou
souviset i příjmy (získané dotace). Rozpočtové opatření se týká oprav místních komunikací –
z důvodu schválení oprav místních komunikací ve výši 350 000 Kč. Dále se změní rozpočet
na nákup drobného dlouhodobého majetku – AVIA. Příjmy se zvýší o hodnotu daru 10 000
Kč a výdaje narostou o 20 000 Kč. Další změna v rozpočtu je zvýšit výdaje o náklady na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci kanalizace ve výši 95 000 Kč. Poslední změna
v rozpočtu se týká výdajů a příjmů na zhotovení obecních symbolů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnami rozpočtu a souhlasí se schválením rozpočtového
opatření č. 1/2011.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 39 schváleno.

11. Žádost o možnosti parkování na obecním pozemku

Manželé Fréharovi podali dne 21. 2. 2011 žádost o možnosti parkování na obecním pozemku.
Zastupitel Dana Hrůzová přečetla žádost manželů Fréharových. Starostka vyzvala zastupitele,
aby se k žádosti vyjádřili. Proběhla diskuze s panem Holubem o daném pozemku. Starostka
vyzvala k hlasování o této žádosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje možnost parkování aut manželů Freharových na p. č. 354/85 a
uzavření pozemku branou.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 40 bylo schváleno.

12. Informace o činnosti OÚ

Starostka obce Lenka Procházková zahájila informací ohledně prořezávky, která právě
probíhá. Prořezávku provádí pan Petr Honsa společně s panem Miloslavem Fejtem.
Zastupitelstvo se s nimi dohodlo, že za provedenou práci si místo finanční odměny odeberou
dřevo z prořezávky.

Pokračoval pan Jan Sovák, který směřoval informace k probíhající těžbě. Probírka má
výchovný zásah a vykonává ji Pavel a Petr Dvořák, kteří používají k této činnosti traktor a
koně. Cílem je vytěžit 300 m3. Odběr vytěženého dřeva je zajištěn na pile Lukavec.
Obec Šimanov umožňuje svým občanům těžbu palivového dříví v obecním lese za stanovené
ceny viz. ceník palivového dříví. V ceníku jsou dvě kategorie dříví (dříví z prořezávek a
výchovných zásahů X palivové dříví z porostů).
Bude se i nadále pokračovat v prořezávce. Obec chce čerpat dotaci na ekologické používání
při těžbě a dotace na obnovu kultur.

Starostka obce se informovala na odboru kontroly ministerstva vnitra, zda činnost lesního
hospodáře může vykonávat zastupitel obce. Kladné zjištění interpretovala všem přítomným.

Zastupitel Daniela Hrůzová informovala občany o nutnosti revizní zprávy komínů, dle nového
zákona. Zpráva od Kominického družstva bude stát 360 Kč. Kontakt na kominíka bude
k dispozici na OÚ nebo internetových stránkách.

Další informace směřovala k žádosti o povolení soustavy třech rybníků. Sdružení STOP
černým skládkám vstoupilo do jednání.

Starostka Lenka Procházková se vrátila k informaci o dotacích. Obec požádala o dotaci při
významných výročí obce. V rámci dotace lze žádat na náklady na zhotovení praporu a
obecního znaku. V dotaci je zahrnut příspěvek na oslavu a žehnání znaku, které se uskuteční
v Želivském klášteře dne 24. 9. 2011.

Starostka pokračovala informacemi o opravě mlékárny, která bude využita jako sklad
zahradní techniky. Garantem opravy  bude pan Tomáš Brambůrek.

Dále je v plánu realizace malého dětského hřiště, kde by mělo být umístěno pár prolézaček,
malé pískoviště a lavičky. Pověřen touto akcí je pan Jiří Jeřábek.

Na žádost občanů ohledně odstranění kabelů k pevným telefonním linkám společnost
Telefónica  odpověděla, že kabely neodstraní, ale natáhnou aby nevisely.

Na úřední desce informace ohledně sčítání lidu.

Informací přispěl i pan Jaromír Spudil, který přiblížil občanům funkci preventisty na obci.
Obec má proškolené preventisty, kteří budou dohlížet na stav komínů v obci a budou
kontrolovat obecní budovy, které musejí mít preventivní prohlídky ze zákona.
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13 Diskuze

Starostka obce Lenka Procházková vyzvala občany k dotazům.

 Otázka pana Munducha, zda bude možné nahlížet do územního plánu obce.
Zastupitelé se vyjádřili, že územní plán bude k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

 Dotaz pana Munducha, ohledně jednání s paní Hronovou.
Zastupitelé jednali i s jiným právníkem, jednání s paní Hronovou je teprve v plánu.

 Prosba pana Munducha, zda by na oficiálních stránkách obce nemohlo být zveřejněno
zasedání zastupitelstva.
Zastupitel Daniela Hrůzová toto bere na vědomí a pokusí se v budoucnu zasedání
zastupitelstva dát nejen na úřední desku, ale i na úvodní webovou stránku.

 Starostka obce Lenka Procházková žádá SDH o vyproštění autovraku při sběru
železného odpadu, který se uskuteční 16. 4. 2011. A následné rozmístění cedulek se
zákazem skládek.

 Manželé Fejtovi mají připomínku, zda by se na hřiště nemohly umístit zábrany,
protože je hřiště rozježděné.
Zastupitelé vědí o tomto problému, ale prozatím nemají vhodné řešení.

Zasedání zastupitelstva ukončila v 19:15 hod. starostka poděkováním za účast všem
přítomným.

Zapsala: Hana Spudilová

Ověřil: Jan Sovák
Jiří Jeřábek

Zápis byl vyhotoven dne 8. 3. 2011

Lenka Procházková
    starostka obce Šimanov


