Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov,
konané dne 16. 12. 2020 v 19:00 hodin v sále OÚ Šimanov.
Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva v 19:00
hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.
Počet přítomných členů 6 - jmenovitě Ing. Miroslav Lev, Kateřina Varhaníková DiS.,
Jaromír Spudil, Tomáš Brambůrek, Jiří Jeřábek a Petr Honsa.
Jednání je s rouškami a dodržením rozestupů. Z důvodu nařízení vlády, kdy je stanoven
omezený počet 10 osob v místnosti probíhalo 13. zasedání zastupitelstva ve dvou
místnostech, a to v sále OÚ Šimanov a v předsálí OÚ Šimanov.
Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva, Marcela Baťová - omluvena
Počet návštěvníků: 5

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Kateřina Varhaníková. Na ověřovatele zápisu byli
navrženi Jiří Jeřábek a Petr Honsa. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jiřího Jeřábka a Petra
Honsu. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Kateřinu Varhaníkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 185/2020 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající Ing. Miroslav Lev předložil ke schválení program třináctého zasedání
zastupitelstva obce Šimanov v roce 2020.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Šimanov
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2022, 2023

5. Projednání dalšího postupu prodeje pozemku p. č. 493/4 a části pozemku 493/1 v k. ú.
Šimanov na Moravě
6. Zpevnění pozemku 1027/1
7. Stanovení poplatku za odpady na rok 2021
8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 1030/3 a 1023 v k ú. Šimanov na
Moravě
9. Projednání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 1024/1 a 1073/5 v k ú. Šimanov na
Moravě
10. Novostavba skladu zahradního nářadí a techniky vč. příjezdové komunikace na
pozemních p. č. 1 a 3 v k. ú. Šimanov na Moravě
11. Uzavření smlouvy č. 1030056727/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemcích 449/1, 1045/1, 1025/1, 1025/32 a 8/2 v k. ú. Šimanov na Moravě
12. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Jihlavy
13. Odměny spolkům
14. Inventarizační komise, plán inventur
15. Dodatek ke smlouvě o veřejných službách – ICOM transport a.s.
16. Žádost o souhlas s rozšířením stávajícího napojení na pozemek 1025/1 v k. ú. Šimanov
na Moravě
17. Informace
18. Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program beze změn.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 186/2020 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění z 12. zasedání zastupitelstva
Starosta Ing. Miroslav Lev informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva jsou průběžně plněna nebo byla splněna.

4. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022, 2023
Starosta obce předložil k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2022, 2023, který společně zpracoval s účetní obce. Příjmy obce
pro rok 2021 jsou naplánovány ve výši 5.577.300,-Kč a výdaje ve výši 6.614.000,-Kč.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje rozpočet obce na rok 2021 a výhled na rok 2022 a
2023 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 187/2020 bylo schváleno.

5. Projednání dalšího postupu prodeje pozemku p. č. 493/4 a části
pozemku 493/1 v k.ú. Šimanov na Moravě
Projednání dalšího postupu prodeje pozemku p. č. 493/4 a části pozemku 493/1 v k. ú.
Šimanov na Moravě. Žádosti o odprodej pozemku ve vlastnictví obce podali dva zájemci.
Z důvodu nejasností v prodeji se členové zastupitelstva dohodli odložit daný bod na další
zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce odkládají tento bod na další zasedání zastupitelstva s možností dořešení
prodeje.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 188/2020 bylo schváleno.

6. Zpevnění pozemku 1027/1
V minulém zasedání zastupitelstva zastupitelé souhlasili se zpevněním pozemku p. č. 1027/1
v k. ú. Šimanov na Moravě. Nyní zastupitelé řešili, kdo bude daným investorem akce.
Investor bude muset uhradit celkovou částku včetně DPH 95.175,-Kč dle předloženého
rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují, že investorem pro zpevnění pozemku 1027/1 bude Obec Šimanov
dle předloženého rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2

Usnesení č. 189/2020 bylo schváleno.

7. Stanovení poplatku za odpady na rok 2021
V roce 2019 byly příjmy za svoz komunálního odpadu 136 821Kč a příjmy za tříděný
komunální odpad byly 41 044Kč .
Výdaje za sběr a odvoz nebezpečných odpadů, komunálních odpadů a ostatních odpadů činili
220 485Kč.
Zastupitelé obce Šimanov se dohodli, že poplatky za odpady na rok 2021 zůstanou stejné jako

doposud.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují ponechání poplatku za odpady na rok 2021 v obci Šimanov za stejnou
cenu jako doposud, a to 560,- Kč za osobu a rok nebo rekreační objekt, úlevy jsou poskytnuty
dle vyhlášky č.1/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.190/2020 bylo schváleno.

8. Projednání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 1030/3 a 1023 v k. ú.
Šimanov na Moravě
Pan Josef Honsa, Srázná 14, 58601 Jihlava zaslal na obec žádost o odkoupení pozemku p. č.
1030/3 a 1023 v k. ú. Šimanov na Moravě. Účel prodeje: Narovnání pozemku dle skutečnosti.
Jedná se o požadovanou výměru cca 68 m2 a 60 m2. Dle sdělení zastupitelů obce prodej
nebude bránit údržbě sousední komunikace,
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1030/3 v k. ú.
Šimanov
na
Moravě
za
obvyklou
cenu
5.440,-Kč
(slovy:
pěttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských). Náklady na zpracování geometrického plánu, smlouvu a
poplatek za vklad bude hradit žadatel. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obce. Pozemek p.
č. 1023 v k. ú. Šimanov na Moravě není narovnáním majetkoprávních vztahů, proto se ho
zastupitelé rozhodli neprodat.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 191/2020 bylo schváleno.

9. Projednání žádosti odkoupení části pozemků p, č, 1024/1 a 1073/5
v k. ú. Šimanov na Moravě
Pan Josef Honsa, Srázná 14, 58601 Jihlava zaslal na obec žádost o odkoupení části pozemků
p. č. 1024/1 a 1073/5 v k. ú. Šimanov na Moravě. Účelem prodeje je narovnáním
majetkoprávních vztahů pozemků dle skutečnosti průběhu oplocení. Jedná se o požadovanou
výměru cca 66 m2 a 10,5 m2. Dle sdělení zastupitelů obce prodej nebude bránit údržbě
sousední komunikace.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1024/1 v k. ú.
Šimanov na Moravě za obvyklou cenu 80,-Kč/m2 (slovy:osmdesátKč/m2) a s prodejem části
pozemku p. č. 1073/5 v k. ú. Šimanov na Moravě za obvyklou cenu 80,-Kč/m2 (slovy:
osmdesátKč/m2). Náklady na zpracování geometrického plánu, smlouvy a poplatek za vklad

bude hradit žadatel. Záměr bude vyvěšen na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 192/2020 bylo schváleno.

10. Novostavba skladu zahradního nářadí a techniky vč. příjezdové
komunikace na pozemcích p. č. 1 a 3 v k. ú. Šimanov na Moravě
Pan Pojer, Chelčického 340/12, 58601 Jihlava poslal na obec žádost ohledně novostavby
skladu zahradního nářadí a techniky vč. příjezdové komunikace na pozemcích p.č. st. 1 a 3
v k.ú. Šimanov na Moravě.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov souhlasí se stavbou novostavby skladu zahradního nářadí a
techniky na stavení parcele č. 1 a 3 v k. ú. Šimanov na Moravě. Dále zastupitelstvo souhlasí s
napojením příjezdové komunikace k pozemku 354/1 včetně umístění elektropřípojky nízkého
napětí.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 193/2020 bylo schváleno.

11. Uzavření smlouvy č. 1030056727/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemcích 449/1, 1045/1, 1025/32 a 8/2 v k. ú. Šimanov
na Moravě
Uzavření smlouvy č. 1030056727/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích 449/1, 1045/1, 1025/32 a 8/2 v k. ú. Šimanov na Moravě. Návrh o smlouvě
budoucí vysel na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Šimanov schvalují uzavření smlouvy č. 1030056727/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemcích 449/1, 1045/1, 1025/32 a 8/2 v k. ú. Šimanov na
Moravě s umístěním kabelu nízkého napětí do země a se zvláštním užíváním místní
komunikace k umístění NN sítí. Z důvodu vedení vodovodu a kanalizace včetně přípojek
bude zřízení nového kabelu NN překopem.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 194/2020 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Jihlavy
V soulu s ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
budou orgány Statutárního města Jihlava – Magistrátu města Jihlava namísto orgánů obce
Šimanov vykonávat následující úkony:
a) orgány Statutárního města Jihlava budou zapisovat údaje vedené v informačním
systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o evidenci
obyvatel“) týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování
písemností, počátku trvalého pobytu, popřípadě zrušení údaje o místu trvalého pobytu
nebo data ukončení trvalého pobytu na území České republiky, a v rozsahu § 10b
zákona o evidenci obyvatel, podle kterého se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese
pro doručování písemností a její změně nebo zrušení.
b) orgány obce Šimanov budou údaje podle Čl. II písm. a) této smlouvy, získané od
občanů obce, předávat orgánu Statutárního města Jihlava, a to vždy nejpozději
následující pracovní den od jejich obdržení a orgány Statutárního města Jihlava jsou
povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel
nejpozději následující pracovní den od jejich obdržení.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Šimanov schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města
Jihlava.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 195/2020 bylo schváleno.

13. Odměny spolkům
Projednání odměn pro spolky za odpracované hodiny ve prospěch obce Šimanov za II.
pololetí 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvalují proplacení odměn spolkům za II. pololetí:
Sboru dobrovolných hasičů Šimanov za vykonanou práci v celkovém počtu 124 hodin,
odměnu ve výši 16.120,-Kč (slovy: šestnácttisícstodvacetkorunčeských) a hudební
produkci za rok 2020 ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských).
Spolku Šimanov z.s. za brigádnické hodiny v celkovém počtu 19 h. ve výši 2.470,-Kč
(slovy: dvatisícečtyřistasedmdesátkorunčeských).

Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 196/2020 bylo schváleno.

14. Inventarizační komise, plán inventur
Starosta obce jmenoval inventarizační komisi k provedení inventarizace v roce 2020 a to ve
složení: Jaromír Spudil, Tomáš Brambůrek, Petr Honsa a Miroslav Lev.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

15. Dodatek ke smlouvě o veřejných službách – ICOM transport a.s.
Starosta obce informuje o dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách – ICOM transport,
a.s. z důvodu dotovaného spoje 760690-29 od 1. 1. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách s firmou
ICOM transport, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 197/2020 bylo schváleno.

16. Žádost o souhlas s rozšířením stávajícího napojení na pozemek
1025/1 k. ú. Šimanov na Moravě
Pan Ing. Milan Palán zaslal na obec Žádost o souhlas s rozšířením stávajícího napojení na
pozemek 1025/1 v k. ú. Šimanov na Moravě z důvodu zřízení krytého parkovacího stání a
napojení dešťových vod z přístřešku parkovacího stání do obecní kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Šimanov bod č. 16 odkládají do doby, než bude zastupitelům předložena
projektová dokumentace a situace stavebního záměru.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 198/2020 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

17. Informace
Starosta obce Ing. Miroslav Lev informoval přítomné ohledně svozu odpadů s výhledem na
další rok, kdy se s největší pravděpodobností budou muset poplatky za svoz navýšit. Dále
zmínil, že obec Šimanov má nové webové stránky. Změna není jen v designu, ale hlavně
v celkové úpravě stránek, které nyní mohou číst i hendikepovaní občané.
A poslední informace se týká všech občanů. Pokud se projednává jakákoli žádost, kterou si
občan přeje projednat, měl by se daného zasedání zastupitelstva zúčastnit osobně, nebo poslat
zástupce. Zastupitelé obce někdy potřebují záměr ujasnit – upřesnit. Tím se předejde
zbytečnému odkládání žádostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

18. Diskuze
Zasedání zastupitelstva ukončil pan starosta ve 20:35 hod. poděkováním za účast všem
přítomným a popřál veselé vánoce a hodně spokojenosti a zdraví v novém roce.

Zapsala:
Kateřina Varhaníková, DiS.
……………………………….
Ověřil:
Jiří Jeřábek
……………………………….

Petr Honsa
……………………………….

Zápis byl vyhotoven dne 23. 12. 2020
Ing. Miroslav Lev
starosta obce Šimanov

