EÚD/053/2022

Zápis z 8. zased ání Zastapitelstva obce Šimanov,
konané dne 17. 08.2022 v 19:03 hodin v zasedací místnosd OÚ Šimanov.
Starosta obce Tomáš Brambůrek jako předsedající zahájl| zasedání zastupitelstva
hodin. Hlasování je, není-li uvedeno jinak, veřejné prováděné zdvihnutím ruky.

v

19:03

Počet přítomných členů7 - jmenovitě Tomáš Brambůrek, Ing. Miroslav Lev, Kateřina
Varhaníková DiS., Jaromír Spudil, Ing. Hana Spudilová Jiří Jeřábek a Marcela Baťová
Nepřítomňi - omluveni: 0
Počet návštěvníků: 3

1".

určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu

Na zapisovatele zápisu byla navňena paní Kateřina Varhaníková DiS. Na ověřovatele zápisu
byli nawženi paní Marcela Baťová apaí Ing. Miroslav Lev. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.

Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanovschvaluje za ovéřovatele zápisu paní Marcela Baťová a pana
Ing. Mirosl avaLva. Za zapisovatele zápisu zastupitelstvo určuje paní Kateřinu Varhaníkovou
DiS.
Výsledek hlasoviání: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:.0

Usnesení č. 9712022 b}rlo schváleno.

2. schválení programu zastupitelsfva
Starosta předložil ke schválení program 8. zasedini zastupitelstva obce Šimanov a nawhl
progIam rozšífit o bod č. 10 - Schválení prodeje části pozemku parc. ě. I04I1I a části
pozemku I041l5 v k.ú. Šimanovna Moravě, o bod č. 11 - Schválení zakoupení části pozemku
parc. č. 432119 a části pozemku 432146 v k.ú. Šimanov na Moravě. Dále o bod ě. 12 Schválení zakoupení části pozemku parc. č.4716 vk.ú. Šimanovna Moravě, bod č. 13 Zrušeníusnesení ě. I0l2019, bod č. 14 - Vrácení finančníčástky panu Miloši Kupcovi.
Diskuse se odkládá na bod č. 15.

Navržený program:

1.

2.
3.
4.

Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze 7 . zasedáni zastlryítelstva obce Šimanov v roce 2022
Plán financovéníaobnovy ČOV + VODA

5.
6.
7.
8.
9.

Brigádnické hodiny spolkům za 1. pololeti2022
Projednání dohody o provedenípráce
Projednání zakoupení kontejneru na BIO odpad
Projednání zétméruprodeje pozemku 37615 v k.ú Šimanovna Moravě
Projednání zltměruprodeje pozemku 44314 v k.ú. Šimanovna Moravě Projednání cenové nabídky na měření rychlosti a statistiky v obci
10. Schválení prodeje části pozemku parc. č. |04IlI a části pozemku IO4ll5 v k.ú. Šimanov na Moravě
11. Schválení zakoupení části pozemku parc. č. 432l19 a části pozemku 432146 v k.ú.
šimanov na Moravě
12. Schválení zakoupení části pozemku parc. č. 4716 v k.ú. Šimanovna Moravě
13. Zrušeni usnesení ě. 1I l20l9 a 293 l202I
14. Vrácení finančníčástky panu Miloši Kupcovi
15. Diskuze

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje předložený progrcm s uvedenou změnou. Doplnění o
bod č. 10 - Schválení prodeje části pozemku parc. č. I04llI a části pozemku I04I/5 v k.ú.
Šimanovna Moravě, o bod č. 11 - Schválení zakoupení části pozemku parc. č. 432lI9 a části
pozemku 432146 v k.ú. Šimanov na Moravě. Dále o bod č. 12 - Schválení zakoupení části
pozemku parc. č. 4716 v k.ú, Šimanov na Moravě, bod ě. 13 - Zrušeru usnesení ě. I0l2O19,
bod č. 14 -Yráceín finančníčástky Miloši Kupcovi. Diskuse se odkládá na bod č. 15.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se 0

Usnesení ě. 9812022 bylo schváleno.

3.

kontrola plnění ze

7. zasedání zastupitelstva

Pan Tomáš Brambůrek informoval všechny přítomné, že všechna usnesení z minulého
zaseďári zastupitelstva jsou pruběžně plněna nebo byla splněna.

4.

Plán íinancovánía obnow COV

+

VODA

Na obec přišla ýzxa vlastníkům vodovodů akanalizací k doloženískutečnostík péčio majetek. V roce 2018 byla obec vyzvána ke sjednání néryravy. Po porovnání všech položek rrypoětu za vodné a stočnévy,plynulo, že za rok 2019 je tvorba prostředků v nedostatečnévýši.
V současnosti se na vodu odkládá 69.900, -Kč/rok a na kanalizaci 60.386, -Kč/rok. Potřeba
finančníchprostředků je zdalekavyšší,a to na voúl232.000, -Kč/rok a na kanalizaci 435.000,
-Kč/rok. Starosta obce nawhuje ukládat na vodné ročně 100.000, -Kč a nakanalizaci ročně
100.000, _Kč.

Náwh usnesení:

Zastupitelstvo obce Šimanovschvaluje navýšení prostředků na vodu ročně 100.000, -Kč a
kanalizaci ročně 1 00.000, -Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 0

Proti: 4

Zdržel se:3

Usnesení č. 9912022 nebylo schváleno.

5.

Brigádnické hodinv spolkům za

1,.

pololetí 2022

Spolek SDH Šimanov odpracoval brigádnické hodiny za 1. pololeti2022 vpočtu 306 hodin x
130,-Kč za hodinu v celkové \.ýši 39.780, -Kč. Spolek Šimanov odpracoval brigádnické hodiny za 1. pololetí 2022vpočtu 189 hodin x 130,-Kč zahodinu vcelkové wši24.570, -Kč.
Spolky odpracovaly brigádnické hodiny za práce v lese, úklid obecního uřadu, mytí oken na
obecním úřadě atd..

Náwh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanovschvaluje proplacení brigádnických hodin SDH Šimanovve výši
39.780,-Kč a Spolku Šimanovve výši 24.570, -Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti:0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10012022 bylo schváleno.

6.

proiednání dohodv o provedení práce

Starostaa návrhl dohodu o provedenípráce pro volby do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu

Parlamentu Českérepubliky. Pro paní Kateřinu Peschoutovou, Ing. Hanu Spudilovou, Ivu
Moravcovou a Blanku Vodičkovou. Jedná se o pracovní úkoly - úklid volební místnosti,
kompletace aroznáška volebních lístků,člen volební komise. Rozsah dohody nepřekročí 150
hodin v roce 2022. Odměna činí130,-Kč/hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje uzavŤení.dohody o provedení práce pro volby do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu Parlamentu Ceské republiky s paní Kateřinou Peschoutovou, Ing. Hanou Spudilovou, Ivou Moravcovou a Blankou Vodičkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení ě. I0I 12022 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se:0

7.

proiednání zakoupení konteinerů na BIo odpad

Obec poptala firmu MEVA TEC s.r.o. k zakoupení 2 ks kontejnerů na BIO odpad o objemu
t2 m3. Kontejnery mají sklopné bočnice s dvoukřídlými vraty. Firma MEVA TEC poslala
cenovou nabídku na 2 ks kontejneru za cenu 153.400, -Kě bez DPH.

Náwh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 2 ks kontejnerů na BIO odpad za cenů 153.400,-Kě
bez DPH od firmy MEVA TEC s.r.o..
Výsledekhlasování: Pro:
Lev)

6

Proti:

0

Zdržel se:

1

(Miroslav

Usnesení č. 102/2022 bylo schváleno.

8. Proiednání záměru prodeie pozemku parc. č. 37615 v k.ú. Šimanov

na Moravě

Pan Petr Jeřábek donesl na obec žádost na odkoupení pozemku parc. č. 37615 v k.ú. Šimanov
na Moravě. Pozemek by rádvyužíval k parkování osobního automobilu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Šimanov schvaluje zátmér prodeje pozemku parc. č. 37615 v k.ú. Šimanov
na Moravě za cenu 250,-Kělm2.
Výsledek hlasování: Pro: 1

(Spudil)

Proti: 1

(Spudilová)

Zdržel se:

5

Usnesení č. 103/2022 nebylo schváleno.

9. Proiednání záměru prodeie pozemku parc. č. 44314 v k.ú. Simanov

na Moravě

Pan Aleš Spudil přinesl žádost o odkoupení pozemku parc. č. 44314 v k.ú. Šimanovna Moravě. Pro účelyvybudování chaty.

Návrh usnesení
Zasfupitelstvo obce Šimanovodkládá daný bod na dalšízasedáni zastupitelstva.

104115

hválení orodeie části
v k.ú. Simanov na Moravě

Na 4. zasedáni zastupitelstva obce Šimanovbyl schválený zámér prodeje části pozemku parc.
č. 104Il1a části pozemku I04Il5 v k.ú. Šimanovna Moravě - usnesením ě. 59l2O22. Zámér
byl vyvěšený na úřední desce umožňujícídálkorný přístup od 9.4.2022 do 26.4.2022. Na
vyvěšený zámér se přihlásil jediný zájemce, atopam Kateřina Benáková. Na základě GP 383I89I3l2022 byl zpozemku parc. č. I04Il1 oddělen pozemek parc. č. 104116 o qiměře 171
m2 azpozemku parc. č. I04Il5 byl oddělen pozemek parc. č. 104117 o qýměře 72m2.

Náwh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. l04IlI a části pozemku I041l5 o
celkové výměře I83 m2 paní Katefině Benákové za cenu 80,-Kčlm2 v celkové Ýši 14.640, Kč, kterou kupujícíuhradí při podpisu smlouly. Kupní smlouvu a náwh na vklad hradí
kupující.

Proti:0

Výsledek hlasování: Pro: 7

Zdržel se:.0

Usnesení ě. 10412022 bylo schváleno.

11. Proiednání odkou
č. 432146 v k.ú. Simanov na

Moravě

Na 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov byl schválený záměr odkoupení části pozemku
parc. č. 432lI9 a části pozemku 432146 v k.ú. Šimanov na Moravě - usnesením č. 5312022.
Zámér byl ryvěšený na uřední desce umožňujícídálkový přístup od 9.4.2022 do 26.4.2022.
Na zakladě GP 384-1890212022 byl zpozemku parc. č. 432119 a pozemku parc. č. 432146
oddělen pozemek parc. č. 432167 o celkové wýměře 38 m2.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 432lI9 a části pozerrrku
432146 o celkové wýměře 38 m2 za cerru 271,-Kčlm2 v celkové \úši10.298,-Kč, kterou
kupující obec Šimanov uhradí při podpisu smlouvy. Kupní smlouvu a návrh na vklad hradí
kupující.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení ě. 10512022 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se:0

12. Proiednání odkoupení části pozemku 4716
Moravě

v

k.ú. Simanov na

Na 4. zasedání zastupitelstva obce Šimanov byl schválený zámér odkoupení části pozemku
parc. č. 4716 v k.ú. Šimanovna Moravě - usnesením č. 5012022. Zámér byl vyvěšený na
úřednídesce umožňujícídálkový přístup od 9.4.2022 do 26.4.2022. Na základě GP 3821890912022 byl z pozemku parc. č. 4716 odděIen pozemek parc, ě. 47lI0 o celkové výměře 69
m2.

Náwh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 4716 o celkové výměře 69 m2
za ceíIu 250,-Kělm2 v celkové \.ýši 17.250, -Kč, kterou kupujícíobec Šimanov uhradí při
podpisu smlour,y. Kupní smlouvu anávrhna vklad hradí kupující.
Výsledek hlasování: Pro:

J

Proti:

0

Zdržel se:O

Usnesení č. I06l2022by1o schváleno

13. Zrrušeníusnesení č. 11l20t9 a 293 l 2021,

Na 1.

zasedáni zastupitelstva obce Šimanovvroce 2019 bylo schválené usnesení
zastupitelstva č. 1Il2019 ohledně nákladů spojených s poruchou vodovodu ve qiši 3.001, -Kč
včetně DPH. Na 19. zasedáni zastupitelstva obce Simanov vroce 2021 bylo schválené
usnesení zastupitelstva ě. 29312021 k prověření skuteěností, kde havárie vznikla a kdo havárii
opravoval.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušeníusnesení č. I1l2019 a293l2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5
(Jiří Jeřábek, Ing. Miroslav Lev)

Proti:

0

Zdržel se: 2

Usnesení ě. I0712022 bylo schváleno

14.

vrácení íinančníčástkv panu Miloši kupcovi

Zastupitelstvo obce se rozhodlo íinančníčástku ve qiši 3.001,-Kč, kterou pan Miloš Kupec
obci Šimanovuhradil za poruchu a souvisejí cí práce s poruchou vodovodu vráttt. Jelikož do
dnešníhodne nebylo prokizáno, žeby poruchu vodovodu pan Miloš Kupec způsobil.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení finančníčástky 3.001, -Kč panu Miloši Kupcovi.
Výsledek hlasování: Pro:

5

Proti:

Usnesení č. I08l2022by1o schváleno

0

Zdržel se: 2 (Jiří Jeřábek, Ing Miroslav Lev)

15. Diskuze
Zasedání zastupitelstva pan starosta ukončil ve 20:05 hod. poděkováním za uěast všem
přítomným.

Zapsala:

kateřina varhaníková Dis.

Ověřil:
Marcela Baťová

Ing.

Miroslav Lev

/

tr
oBEo štuaruov
Zápis byl vyhotoven dne 25.8.2022

Vyvěšeno: 29. 8. 2022
Sejmuto: 15.9.2022

Šimanov 58, 5BB 42 Vetrný Jeníkov
lČ: 003 73 940

,Y

Tomáš Brambůrek
starosta obce Šimanov

