EÚD:27/2021
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov,
konané dne 30. 3. 2021 v 18:00 hodin v sále OÚ Šimanov.
Místostarosta Tomáš Brambůrek jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva
v 18:00 hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.
Počet přítomných členů 7 – jmenovitě Ing. Miroslav Lev, Kateřina Varhaníková DiS.,
Jaromír Spudil, Marcela Baťová, Tomáš Brambůrek, Jiří Jeřábek a Petr Honsa.
Nepřítomni: 0
Počet návštěvníků: 4

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Na zapisovatele zápisu byla navržena paní Kateřina Varhaníková. Na ověřovatele zápisu byli
navrženi pan Jiří Jeřábek a pan Petr Honsa. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jiřího Jeřábka a pana
Petra Honsu. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Kateřinu Varhaníkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 215/2021 bylo schváleno.

2. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající Tomáš Brambůrek předložil ke schválení program patnáctého zasedání
zastupitelstva obce Šimanov v roce 2021, který rozšířil o bod č. 18 – Projednání žádosti o
odkoupení části pozemku 449/1 a dále o bod č. 19 – Faktura za stavbu oplocenek včetně
pletiva. Diskuze se posouvá na poslední bod č. 20
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Šimanov v roce 2020
4. Volba nového starosty
5. Schválení Výroční zprávy
6. Schválení prodeje části pozemku 443/19
7. Schválení prodeje části pozemku 443/4
8. Schválení záměru směny a prodeje pozemků 1025//9 a 77 za část pozemku 76
9. Projednání žádosti o pronájem pozemku 683/1
10. Projednání dalšího postupu prodeje pozemku p. č. 493/4 a části pozemku 493/1 v k. ú.
Šimanov na Moravě
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11. Radary informace
12. Změna územního plánu obce Šimanov
13. Prodej a vyřazení majetku
14. Schválení cenové nabídky plovoucího čerpadla pro JSDH Šimanov
15. Schválení cenové nabídky na hasičské čerpadlo pro JSDH Šimanov
16. Schválení cenové nabídky na rozšíření stání na tříděný odpad
17. Schválení cenové nabídky na zakoupení kontejnerů a popelnic na tříděný odpad
18. Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 449/1
19. Faktura za stavbu oplocenek včetně pletiva
20. diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený program s uvedenou změnou.
Doplnění o bod č. 18 - Projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 449/1 a dále o
bod č. 19 – Faktura za stavbu oplocenek včetně pletiva. Diskuze se přesouvá na poslední
bod č. 20.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 216/2021 bylo schváleno.

3. Kontrola plnění ze 14. zasedání zastupitelstva
Místostarosta Tomáš Brambůrek informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z
minulého zasedání zastupitelstva jsou průběžně plněna nebo byla splněna.

4. Volba nového starosty
Ing. Miroslav Lev odstoupil z funkce starosty ke dni 31. 12. 2020. Zastupitelé volí nového
starostu. Na starostu byl navržen pan Tomáš Brambůrek, který nyní vykonává funkci
místostarosty obce. Na funkci místostarosty byl navržen pan Jaromír Spudil.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují za starostu Obce Šimanov a příkazce operace pana Tomáše Brambůrka.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 – Tomáš Brambůrek

Usnesení č. 217/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují na funkci místostarosty a pokladníka pana Jaromíra Spudila.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 218/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se: 1 – Jaromír Spudil

5. Schválení Výroční zprávy
Obec Šimanov dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zákona o svobodném přístupu k informacím
(dále jen zákona) zveřejňuje tuto výroční zprávu za rok 2020 o své činnosti v oblasti
poskytování informací. Celkem bylo podáno 11 žádostí o poskytnutí informací, nebylo
vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nebylo podáno žádné odvolání proti
rozhodnutí, nebyl žádný rozsudek ve věci přezkoumání rozhodnutí povinného subjektu.
Výhradní licence dle § 18 odst. 1., písm. d) nebyla poskytována. Celkem bylo podáno 6
stížností podle § 16a zákona na postup při vyřizování žádostí o informace. Všechny stížnosti
byly vyřízeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 dle § 18 zákona č.
106/1999 Sb.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 219/2021 bylo schváleno.

6. Schválení prodeje části pozemku 443/19
Zastupitelstvo na 9 zasedání zastupitelstva 23. června 2020 schválilo usnesením č. 143/2020
záměr části pozemku č. 443/19 záměr byl vyvěšen po minimální dobu 15 dnů od 12. 7. 2020
do 29. 7. 2020. Na základě geometrického plánu č. 352-70/2020 ze dne19.9.2020
vyhotoveným panem Ing. Františkem Prknou, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava se z parcely z 443/19 odděluje parcela 443/21 o
výměře 189 m2. Na obec přišla pouze jedna žádost o odkoupení pozemku od pana doc.
RNDr. Petra Holuba, Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují prodej pozemku parc. č. 443/21 v k.ú. Šimanov na Moravě, o
výměře 189 m2 za cenu 250,-Kč/m2. Celková kupní cena tedy činí 47.250,-Kč (slovy:
čtyřicetsedmtisícdvěstěpadesát korun českých). Poplatek za vklad a kupní smlouvu bude
hradit kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 220/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se: 1 – Petr Honsa

7. Schválení prodeje části pozemku 443/4
Zastupitelstvo na 9 zasedání zastupitelstva 23. června 2020 schválilo usnesením č. 153/2020
záměr části pozemku č. 443/4 záměr byl vyvěšen po minimální dobu 15 dnů od 12. 7. 2020 do
29. 7. 2020. Na základě geometrického plánu č. 352-70/2020 ze dne19.9.2020 vyhotoveným
panem Ing. Františkem Prknou, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Vysočinu,
Katastrálním pracovištěm Jihlava se z parcely z 443/4 odděluje parcela 443/20 o výměře 166
m2. Na obec přišla pouze jedna žádost o odkoupení pozemku od pana Libora Navrátila a paní
Ludmily Navrátilové.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují prodej pozemku parc. č. 443/20 v k.ú. Šimanov na Moravě, o
výměře 166 m2 za cenu 250,-Kč/m2. Celková kupní cena tedy činí 41.500,-Kč (slovy:
čtyřicetjednatisícpětset korun českých). Poplatek za vklad a kupní smlouvu bude hradit
kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 – Petr Honsa

Usnesení č. 221/2021 bylo schváleno.

8. Schválení záměru směny a prodeje pozemků 1025//9, 1025/23 a 77/2
za část pozemku 76 a st. 41
Paní Dagmar Vašíčková zaslala žádost o směnu části pozemků zastavěná plocha 41 a p.č. 76
ve vlastnictví paní Vašíčkové a 77/2, 1025/23, 1025/9, k.ú. Šimanov na Moravě ve vlastnictví
obce Šimanov, o výměře 106 m2. Paní Vašíčková předkládá návrh směny pozemků – viz.
příloha k žádosti. Důvod směny je oprava a stavba nového oplocení zahrady, a to ve stávající
trase oplocení. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů. Paní Vašíčková má zaplocenou část
pozemků parc. č. 77/2, 1025/23, 1025/9, k.ú. Šimanov na Moravě ve vlastnictví obce
Šimanov a část pozemků ve vlastnictví paní Vašíčkové je součástí veřejného prostranství.
Geometrickým plánem budou upřesněny plochy směňovaných pozemků. Jednalo by se o
směnu pozemků stejné výměry a případný odprodej za 80,-Kč/m2, dle ceníku. Jedná se o
předschválení záměru, jelikož uběhla delší doba od schválení záměru a schválení prodeje
pozemku. Tímto se ruší předchozí záměr směny pozemku schválený na 6. Zasedání
zastupitelstva dne 12. Září 2018 usnesení č. 75 vyvěšený na úřední desce 8.1.0.2018 do 24.
10. 2019.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje záměr směny části pozemku zastavěná plocha č. 41 a
parc. č. 76 a 77/2, 1025/3, 1025/9, k. ú. Šimanov na Moravě, dle přiloženého nákresu za cenu
80,-Kč/m2. Kupní smlouvu a návrh na vklad bude hradit kupující. Zároveň se ruší záměr
směny pozemku schválený na 6. zasedání zastupitelstva 12. září 2018 usnesením č. 75.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 222/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

9. Projednání žádosti o pronájem pozemku 683/1
Na obec přišla žádost od Mgr. Jiřího Smejkala o pronájem části pozemku 683/1 přímo
sousedícího s jeho parcelou. O pronájem žádá na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 1. 4. 2023
s případnou možností prodloužení pronájmu. Žadatel uvedl, že záměrem pronájmu by byl
chov slepic a pěstování brambor pro osobní potřebu. Žádá o pronájem pozemku o rozměrech
5 x 10 m o celkové ploše 50 m2.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje záměr pronájmu části pozemku 683/1 o celkové ploše
50 m2 pro chov slepic a pěstování brambor pro osobní potřebu na dobu určitou od 1. 4. 2021
do 1. 4. 2023 za cenu 50,-Kč za rok. S tím, že si žadatel pro případné prodloužení smlouvy
požádá 6 měsíců před ukončením pronájmu.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 – Petr Honsa

Usnesení č. 223/2021 bylo schváleno.

10. Projednání dalšího postupu prodeje pozemku p. č. 493/4 a části
pozemku 493/1 v k. ú. Šimanov na Moravě
Na minulém zastupitelstvu se tento bod odložil s tím, že se věc předává k posouzení právnímu
zástupci. Vyjádření obec dostala od dvou právních zástupců. A to od právního zástupce obce
paní Mgr. Jitky Hronové, která vydala stanovisko, že Obec Šimanov postupovala v souladu se
zákonnou úpravou tak, jak jí stanoví zákon č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení). Pan
Ing. arch. Lukáš Holub předložil „Právní posouzení postupu obce při prodeji pozemků“
vyjádření advokáta pana Mgr. Luboše Zajíčka: Po provedené právní analýze Obec Šimanov
při dosavadním projednávání prodeje Pozemků splnila veškeré povinnosti, ukládané jí
právním řádem České republiky. Pokud bude prodej Pozemků řádně schválen na některém
z příštích zasedání zastupitelstva Obce Šimanov, je možné uzavřít příslušnou kupní smlouvu a
podat návrh na vklad vlastnického práva k Pozemkům ve prospěch kupujících.
Rovněž přišlo vyjádření od Ministerstva vnitra s tím, že zastupitelstvo cituji: s ohledem na vše
výše uvedené obec Šimanov dle názoru Ministerstva vnitra zveřejněním záměru na prodej
částí pozemku p.č. 493/1 a pozemku č. 493/4 obec Šimanov a k.ú. Šimanov na Moravě
nepostupovala v rozporu se zákonem. Závěrem Ministerstvo vnitra konstatuje, že s ohledem
na vše výše uvedené neshledalo v postupu obce Šimanov rozpor se zákonem. Není tedy dán
důvod k uplatnění dozorových oprávnění Ministerstva vnitra podle ustanovení § 124 zákona o
obcích. Pan Holub donesl Geometrický plán. Záměr byl vyvěšen po minimální dobu 15 dnů
od 21. 10. 2020 do 8. 11. 2020. Na obec přišla žádost od pana Lukáše Holuba. Druhý zájemce
o koupi pozemků odstoupil od záměru.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje prodej pozemku 493/4 o výměře 2132 m2 a části
pozemku 493/1 o výměře 1400 m2 dle geometrického plánu, za cenu 40,-Kč/m2 dle
znaleckého
posudku
za
celkovou
částku
141.280,-Kč
(slovy:
stočtyřicetjednatisícdvěstěosmdesát korun českých). Poplatek za vklad a kupní smlouvu bude
hradit kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0
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Zdržel se: 3 – Tomáš Brambůrek
– Miroslav Lev

– Marcela Baťová
Usnesení č. 224/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy (stezky a
cesty) kupujícímu po předem vyznačené obecní cestě k vnitřní části pozemku p.č. 493/1 a
pozemku č. 493/4 obec Šimanov a k.ú. Šimanov na Moravě za úplatu 5.000,-Kč (slovy:
pěttisíc korun českých).
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 3 – Tomáš Brambůrek
– Miroslav Lev
– Marcela Baťová

Usnesení č. 225/2021 bylo schváleno.

11. Radary informace
Pan Jaromír Spudil se na minulém zastupitelstvu nabídl, že kontaktuje městkou policii ČR
v Jihlavě a pokusí se dohodnout spolupráci. Policie bude v Obci Šimanov během roku
vykonávat aktivně měření rychlosti a dohlížet na bezpečnou dopravu v obci. Zastupitelé se
proto dohodli, že radary nyní do obce instalovat nebudou.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

12. Změna územního plánu obce Šimanov
Z magistrátu přišla žádost o posouzení změny a schválení územního plánu Šimanov.
Jedná se o:
1. Pozemky p. č. 354/43 a 354/40 v k.ú. Šimanov na Moravě plocha je požadována pro
stavbu rodinného domu (navrhovatelka Bc. Petra Sýkorová, Jihlava) – ÚÚP souhlasí
se zařazením do změny ÚP, pozemky jsou součástí zemědělské půdy v V. třídě
ochrany a navazují na zastavěné území. K žádosti byla doložena stanoviska KrÚ,
podle kterých nebude mít změna ÚP významný vliv na ochranu přírody a krajiny a
KrÚ nebude požadovat vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP.
Dále se jedná o:
2. Pozemky p.č. 493/1 v k.ú. Šimanov na Moravě, plocha požadována pro rodinnou
rekreaci (navrhovatel Obec Šimanov) – ÚÚP souhlasí se zařazením do změny ÚP,
pozemky jsou součástí zemědělské půdy ve III. Třídě ochrany a navazují na zastavěné
a zastavitelné území.
K žádosti byla doložena stanoviska KrÚ, podle kterých nebude mít změna ÚP významný vliv
na ochranu přírody a krajiny a KrÚ nebude požadovat vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP
na životní prostředí.
Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace za
obec bude starosta obce pan Tomáš Brambůrek.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují pořízení změny č. 1 Územního plánu Šimanov zkráceným
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postupem na základě ustanovení § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů a schvalují pana Tomáše
Brambůrka určeným členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 – Tomáš Brambůrek

Usnesení č. 226/2021 bylo schváleno.

13. Prodej a vyřazení majetku
Inventura majetku Obce Šimanov proběhla dle platných regulí v roce 2020. Na základě
inventury podal předseda inventarizační komise Tomáš Brambůrek návrh k prodeji míchačku
na maltu za cenu 3500,-Kč. Důvod prodeje: obec míchačku nevyužívá a je nepotřebná pro
obec Šimanov. Dále je k prodeji nefunkční křovinořez za cenu 100,-Kč na náhradní díly.
Pokud se přihlásí více zájemců o prodávaný majetek, rozhodující bude vyšší nabídka.
Míchačka na maltu a křovinořez bude vyvěšený na úřední desce po dobu 15 dnů, kdy se o
majetek můžou přihlásit případní zájemci. Po uplynutí 15 denní lhůty nebudou už žádné
nabídky přijímány. Ostatní nefunkční a poničený majetek navrhuje inventarizační komise
předat k fyzické likvidaci.
Majetek určený k likvidaci:
Proudnice - sada 100m překážek
rozdělovač soutěžný kulový
Ttiskárna HO color LaserJet 1312nfi
Vlajka obce 100x150 cm 100% PES
hrací prvky dětské hřiště
Sporotvní šipky
Externí HDD Verbatim 1000GB
Telefon Siemens Gigaset A510
Sunečník zelený 300cm
Akumulační kamna
Akumulační kamna
Židle čalouněná
Stůl bílý
Kanystl 20L
Kanystr 5l
Lopata
Krompáč
Savice 2,5 m
Hadice C52 20m
Hadice B75 20m
Proudnice C52
kabel prodlužovací SVGA 3m
Boty hasičské zásahové
token Aladin PKI Client

Majetek určený k prodeji.
Míchačka na maltu
Křovinořez
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Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s prodejem funkční míchačky za cenu 3500,-Kč a za cenu 100,-Kč
křovinořez na náhradní díly. S kupujícím bude sjednána kupní smlouva. Dále zastupitelé
souhlasí s vyřazením majetku, který je rozbitý a nefunkční ten bude zlikvidován do
velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 6 a 7. 4. 2021, který bude přistavený u
obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 227/2021 bylo schváleno.

14. Schválení cenové nabídky plovoucího čerpadla pro JSDH Šimanov
Obec obdržela dvě cenové nabídky na plovoucí čerpadlo pro JSDH Šimanov. První nabídka
od Jan Benda - požární služby za cenu 30.008,-Kč včetně DPH. A druhá nabídka od Požární
bezpečnost s.r.o. za cenu 30.008,-Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují cenovou nabídku na plovoucí čerpadlo pro JSDH Šimanov od Požární
bezpečnost s.r.o. za cenu 30.008,-Kč včetně DPH (slovy: třicettisícosmkorunčeských).
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 228/2021 bylo schváleno.

15. Schválení cenové nabídky na hasičské čerpadlo pro JSDH Šimanov
Cenové nabídky na hasičské čerpadlo pro JSDH Šimanov přišly opět dvě a to od pana Radka
Vinckera kompletní hasičské čerpadlo verze zásah za cenu 49.500,-Kč včetně DPH a druhá
nabídka od Válek Servis PS 12 s.r.o. za celkovou cenu 52.490,-Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují cenovou nabídku na hasičské čerpadlo pro JSDH Šimanov od Radek
Vincker kompletní hasičské čerpadlo verze zásah za cenu 49.500,-Kč včetně DPH (slovy:
čtyřicetdevěttisícpětsetkorunčeských).
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 229/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

16. Schválení cenové nabídky na rozšíření stání na tříděný odpad
Z důvodu nedostačující kapacity se v obci rozšíří stání na tříděný odpad. Obec obdržela 6
cenových nabídek od Rudolfa Čonka ………………352.938,85 Kč s DPH
Stavitelství MB, s.r.o. ……….305.040,91 Kč s DPH
Dopravní značení MŠ ………..261.960,16 Kč s DPH
Martin Oubrecht ……………..263.794,91 Kč s DPH
Kámen – Montáže, s.r.o. ….…450.769,77 Kč s DPH
Miroslav Bauer ……………...241.411,23 Kč s DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Šimanov schvalují cenovou nabídku na rozšíření stání na tříděný odpad od
firmy Miroslav Bauer za cenu 241.411,23 Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: Jiří Jeřábek,
Petr Honsa

Usnesení č. 230/2021 bylo schváleno

17. Schválení cenové nabídky na zakoupení kontejnerů a popelnic na
tříděný odpad
V souvislosti s rozšířením stání na tříděný odpad by se zakoupily i nádoby na tříděný odpad.
V současné době kontejnery obec pronajímá od SMJ. Obec by zakoupila 8 ks 1100 L v barvě
žluté, 8 ks 1100 L v barvě modré, 3 ks 240 L popelnic v zelené barvě a 7 ks 240 L popelnic
v barvě černé.
Cenovou nabídku máme od firmy NAODPAD a to za cenu 95.960,-Kč včetně DPH cena za
1100 L kontejner je 5.480,-Kč včetně DPH a za 240 L popelnici 828,-Kč včetně DPH. Na
celou akci rozšíření stání a nákupu nádob na odpad obec požádala o dotaci ve výši 100.000,Kč od Kraje Vysočina.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Šimanov souhlasí s nákupem 8 ks 1100 L kontejnerů v barvě žluté, 8 ks 1100
L kontejnerů v barvě modré, 3 ks 240 L popelnic v zelené barvě a 7 ks 240 L popelnic v barvě
černé za cenu 95.960,-Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 231/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

18. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 449/1
Na obec přišla žádost od pana Jozefa Šimko o odkup cca 40 – 45 m2 pozemku na parcele
449/1, za bývalou stodolou rodinného domu č. p. 24, stojící na parcele st.11. Odůvodnění
pana Šimko je, že v zimě při větším množství sněhu je sníh odklízecí technikou ve spodní
části objektu hrnut až na zeď objektu. Doposud byla zeď původní, kamenná, dokonce
poškozená, tak ji pan Šimko opravil. Šířka pruhu zamýšleného k odkupu je od 0,8 do 1,5 m,
podle toho, jak to situace dovoluje. Max. šířka je 1,5 m. Zvolena je s ohledem na případné
opravy domu kdy tento rozměr již umožňuje postavit úzké lešení bez zásahu do sousedícího
pozemku - (opravy okapů, fasády, a pod). V horní části uvažuje zřídit hospodářský prostor –
kompost pro ukládání trávy.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce Šimanov žádost o odkup pozemku p.č. 449/1 zamítá. Pan Šimko si má podat
žádost znovu až bude přeložený sloup elektrického vedení.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 232/2021 bylo schváleno.

19. Faktura za stavbu oplocenek včetně pletiva
Na obec přišla faktura za stavbu oplocenek včetně pletiva od pana Zdeňka Laciny na částku
63.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury za stavbu oplocenek včetně pletiva za cenu
63.000,-Kč pro pana Zdeňka Lacinu.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 233/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

20. Diskuze
Jako první si vzal v diskuzi slovo pan Jaromír Spudil, který oznámil, že pan Sovák nabídnul
hasičům práci v lese. Dále si vzala slovo paní Marcela Baťová, která poděkovala bývalému
starostovi Ing. Miroslavu Lvovi za jeho práci ve funkci starosty. Také poděkoval zastupitelům
pan Lukáš Holub za schválení prodeje pozemků.
Zasedání zastupitelstva ukončil pan Tomáš Brambůrek v 19:40 hod. poděkováním za účast
všem přítomným.
Zapsala:
Kateřina Varhaníková, DiS.

……………………………….
Ověřil:
Jiří Jeřábek

……………………………….

Petr Honsa
……………………………….
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