Zápis č. 45
Šimonovice dne 28. února 2022
obce
Zastupitelstva
jednání
místnosti
Obecního
úřadu v Simonovicích
zasedací
v
.

z

e
e

e

o

Zasedání zastupitelstva se konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem obcích.
Na jednání zastupitelstva se vztahuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR
14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10.dubna 2021- specifická povinnost pro osoby účastnící se
zasedáníužít ochranu dýchacích cest "roušku" apod.) a je-li to možné, dodržovat rozestupy 2 metry.
Nevylučuje se ani veřejnost jednání (účast veřejnosti ve smyslu $ 93 odst. 3 zákona o obcích).

Začátek jednání: 18:00 hod.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
T. Kotrman, I. Kopecký, J. Pažoutová
Omluveni: Neomluveni: Hosté: -

L. Vránová, L.

Blahoutová, J. Kučera,

K. Pour,

J. Kaucký, O. Nosek,

Zahájení, usnášeníschopnost, ověřovatelé, zapisovatelka
Zasedání Zastupitelstva obce Šimonovice (dále též jako „zastupitelstva“) bylo zahájeno starostkou obce
Leonou Vránovou, která jako předsedající v úvodu přivítala přítomné.
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je 9 členů (z celkového
1)

počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ($ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu: L. Blahoutovou a T, Kotrmana, zapisovatelku L. Husineckou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimonovice určuje ověřovatele zápisu L. Blahoutovou a T. Kotrmana,
zapisovatelku L. Husineckou.
hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE:
Usnesení
1) bylo schváleno.

0

č.

Schválení programu
2)
Starostka obce seznámila přítomné
Program dnešního jednání

—

s

návrhem programu v souladu se zveřejněnou pozvánkou.

návrhy na doplnění:

— starostka obce Šimonovice:
Bod 6) MŠ Šimonovice
a) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
b) OZV č. 1/2022
0 hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje zařazení bodu 6)a) a 6)b) do dnešního jednání OZ.

Ing. L. Vránová

SE:

Ing. L. Vránová— starostka obce Šimonovice:

Bod 7) Obchod potravin v Šimonovicích — dodatek k nájemní smlouvě
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje zařazení bodu 7) do dnešního

Ing. L. Vránová

—

starostka obce Šimonovice:

jednání OZ.

Bod 8) Usnesení Okresního soudu v Liberci — smír v soudní kauze
hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE:
do
dnešního
Šimonovice
bodu
8)
zařazení
jednání OZ.
obce
schvaluje
Zastupitelstvo

0
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Ing. L. Vránová

—

starostka obce Šimonovice:

Bod 9) Pomoc Ukrajině
0 hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje zařazení bodu 9) do dnešního jednání OZ.

SE:

J. Kučera

—

zastupitel

Bod č. 10) Obecní technický dvůr
0 hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL
dnešního jednání OZ.
Šimonovice
do
zařazení
bodu
10)
schvaluje
Zastupitelstvo obce

SE:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje následující program dnešního zasedání:
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 13.5.2003 o zajištění výkonu přenesené působnosti
3)
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a obcí Šimonovice
Rozpočtové opatření č. 1/2022
4)
5)
Projekt stavby splaškové kanalizace — zadání průzkumu
6)

7)
8)
9)
10)
11)

MŠ Šimonovice

a) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
b) OZVě. 1/2022
Obchod potravin v Šimonovicích — dodatek k nájemní smlouvě
Usnesení Okresního soudu v Liberci — smír v soudní kauze

Pomoc Ukrajině
Obecní technický dvůr
Různé
a) BD 120, byt č. 9—
b) Dotaz zastupitele O. Noska na stav části komunikaci K Náhonu

9

hlasů, PROTI:
Výsledek hlasování: PRO:
Usnesení č. 2) bylo schváleno.
3)

0

hlasů, ZDRŽEL SE:

0

v k.ú. Dlouhý Most

hlasů

ze

dne 13.5.2003 o zajištění výkonu přenesené působnosti
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
uzavřené mezi statutárním městem Liberec a obcí Šimonovice

Na základě veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích Magistrát
města Liberec zaslal obci Šimonovice vyúčtování za rok 2021. Celkem se jednalo o 8 oznámených přestupků.
Sazba byla Kč 500,--/oznámený přestupek.
Dne 24.01.2022 vedení statutárního města Liberec odsouhlasilo záměr navýšení částky za výkon přenesené
působnosti na úseku přestupků. Nově bude obcím na základě uzavřeného dodatku k veřejnoprávní smlouvě,
týkající se přestupkové agendy, fakturována částka Kč 5.000,--/oznámený přestupek.
zjištěnými informacemi k přestupkové agendě a sazbami okolních
Následně starostka obce seznámila OZ
zajištění výkonu
měst a obcí za výkon této agendy. V současné době obec Šimonovice nemá jiné řešení
1
smlouvě ze
přestupkové agendy a proto se zastupitelé shodují na schválení Dodatku č. k Veřejnoprávní
dne 13.05.2003 o zajištění výkonu přenesené působnosti uzavřené mezi Statutárním městem Liberec
a obcí Šimonovice, kdy sazba činí Kč 5.000,--/oznámený přestupek.
Návrh usnesení:
dne
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 kveřejnoprávní smlouvě ze
obcí
Liberec
městem
a
Statutárním
mezi
13.05.2003 o zajištění výkonu přenesené působnosti uzavřené
Šimonovice.
:
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRZEL SE: 0 hlasů
Usnesení č.3 ) bylo schváleno.

se

k

č.

1/2022
Rozpočtové opatření
Účetní obce předložila OZ ke schválení Rozpočtové opatření č. 1/2022.

4)
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Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI:
Usnesení č. 4) bylo schváleno.
5)

hlasů, ZDRZEL SE:

0

Projekt stavby splaškové kanalizace

—

I

hlas (J.Kučera)

zadání průzkumu

Starostka obce předložila OZ cenovou nabídku firmy SIHAYA, spol. s r.o. na geofyzikální průzkum metodou
MRS (mělká refrakční seismika) a TDP (těžké dynamické penetrace) — zatřídění zemin a hornin v trase
výkopů dle těžitelnosti trasy plánované stavby kanalizace (cca 694 m v části Minkovice a 216 m v Části
Dlouhý Most) = 910 MRS + 4 body TDP pro nacejchování MRS. Celková cena průzkumu s DPH je Kč
122.033,90.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje provedení geofyzikálního průzkumu MRS pro zatřídění
hornin/zemin podle těžitelnosti v trase plánované stavby kanalizace. Jedná se o délku cca 694 m v Části
Minkovice a 216 m v části Dlouhý Most.
Výsledek hlasování: PRO: 2 hlasy (Vránová, Kopecký), PROTI: 2 hlasy (Kaucký, Pažoutová), ZDRŽEL
5 hlasů (Kotrman, Kučera, Nosek, Pour, Blahoutová)
Usnesení č. 5) nebylo schváleno.

SE:

Další informace:

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje vyhlásil dotační Program vodohospodářských akcí
pro rok 2022 v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje, díky kterému bude možné předkládat žádosti o
poskytnutí dotace v letošním roce v termínu od 28.03.2022 do 15.04.2022. Program je určen obcím do 4 000
obyvatel a dobrovolným svazkům obcí a lze z něho získat investiční dotaci až do výše 1,8 mil. Kč (max. 50%
způsobilých výdajů projektu) na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o tato
vodní díla: veřejné kanalizace, obecní ČOV, vodovody, vodojemy či zdroje pitné vody.
Zastupitelstvo obce Šimonovice bere na vědomí.

MŠ Šimonovice
Na minulém jednání OZ projednalo a schválilo dohodu s obcí Proseč pod Ještědem na umisťování dětí do
mateřské školy Šimonovice. Podle pokynu odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje je nutné, aby
zastupitelstva obou obcí schválily dva dokumenty:
6)

a) Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
Starostka obce zpracovala návrh výše uvedené dohody mezi obcí Proseč pod Ještědem a obcí Šimonovice
podle vzoru zaslaného odborem školství KŮÚLK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje uzavření dohody s obcí Proseč pod Ještědem: Dohody o

vytvoření společného školského obvodu spádové mateřskéškoly, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Šimonovice, příspěvková organizace, IČ: 10988122, se sídlem Malinová 482, 463 12 Šimonovice.

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI:
Usnesení č. 6) a) bylo schváleno.

0

hlasů,

ZDRŽEL

SE: 0 hlasů

b) Obecně závazná vyhláška č. 1/2022
stanoví část
Starostka obce zpracovala návrh Obecně závazné vyhlášky obce Šimonovice č. 1/2022, kterou
k
schválení.
OZ
mateřské
a
obvodu
projednání
školy, a předložila
společného školského
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Šimonovice č. 1/2022, kterou
se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL
Usnesení
6) b) bylo schváleno.

se

č.

SE:0
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Informace:
Ředitelka mateřské školy Šimonovice zaslala obci Šimonovice informace k zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Šimonovice. Kritéria pro přijímání dětí a postup k zápisu jsou zveřejněny na webových
stránkách MŠ. Zápis proběhne
středu 11. 05. 2022 od 10.00 do 16.00 hod..
Starostka obce dále informuje o vyhlášení velké výtvarné soutěže pro děti ze Šimonovic k účasti na projektu
Nakladatelství CBS a obce Šimonovice. Jedná se o „Cyklomapu liberecko dětem“. Součástí turistické
cyklomapy, malované ručně výtvarnými umělci, budou i obrázky dětí ze Šimonovic.
Zastupitelstvo obce Šimonovice bere na vědomí.

ve

7)

Obchod potravin v Šimonovicích

—

dodatek k nájemní smlouvě

Dne 27.03.2019 byla uzavřena Nájemní smlouva na provoz obchodu potravin v přízemí budovy obecního
úřadu č.p. 70 na dobu určitou do 31.03.2022. Z tohoto důvodu nyní starostka obce předkládá OZ ke schválení
Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 27.03.2019. Důvodem předmětu dodatku je prodloužení doby nájmu
o 6 měsíců, tj. do 30.09.2022. Během této doby je plánováno přestěhování obchodu potravin do nového
prostoru Domu služeb v Minkovicích, vedle Mateřské školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 27.03.2019.
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení č. 7) bylo schváleno.

EZB

Usnesení Okresního soudu v Liberci — smír v soudní kauze
Soudní jednání, které probíhá s panem
týká neuhrazených faktur za měsíce květen a červen
2016, na základě uzavřené příkazní smlouvy na inženýrskou činnost ve stavebnictví a výkonu dozoru stavby
„Stavební úpravy komunikace K Olympii a K Bříze“. Tyto faktury obec Šimonovice neuhradila z důvodu
jeho pochybení při dozoru stavby. Starostka obce informuje OZ o průběhu dnešního soudního jednání.
tím, že by
Pan
byl soudem znovu vyzván, zda by byl ochoten přistoupit na mimosoudní vyrovnání
mu obec Šimonovice uhradila 50 % z neuhrazených faktur. Návrh přednesla obec již v únoru 2019.
Závěr:
Účastníci se shodují, aby soud schválil smír tohoto znění: Žalovaná se zavazuje zaplatit žalobci částku Kč
20.439,—-, a to do 15 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru. Žádný z účastníků nemá právo na
náhradu nákladů řízení.
Návrh usnesení:
Obec Šimonovice schvaluje smír, kdy žalovaná obec Šimonovice se zavazuje zaplatit žalobci
ísíku Kč 20.439,-—-, a to do 15 dnů od právní moci usnesení o schválení smíru. Žádný
z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
hlas (O. Nosek)
Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL
Usnesení č. 8) bylo schváleno.
8)

(jší

mm
9)

s

(ji

SE:

Pomoc Ukrajině

1

Vzhledem k současné situaci na Ukrajině OZ projednalo možnosti případné pomoci. Po projednání OZ
navrhuje schválit poskytnutí věcné materiální pomoci vhodnotě Kč 20.000,-, a to prostřednictvím
Řeckokatolické farnosti v Liberci , která je v úzkém kontaktu s konzulem Ukrajiny. Pořízené věcné dary
budou předány na základě předávacího protokolu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Šimonovice schvaluje poskytnutí materiální pomoci v hodnotě Kč 20.000,--. Věcné
dary budou předány na základě předávacího protokolu Řeckokatolické farnosti v Liberci.
0 hlasů
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL
č.
Usnesení 9) bylo schváleno.

SE:
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10)

Obecní technický dvůr

Je nezbytné, aby Projekční kancelář Agora s.r.o., odevzdala v co nejkratším termínu obci Šimonovice
dokumentace
opravenou prováděcí dokumentaci na stavbu haly pro JSDH a TS (bylo nutné do projektové
ČR)
aktualizovaný rozpočet stavby.
zapracovat několik změn, aby byly splněny požadavky GŘ HZS
GŘ
HZS:
Informace o dalším postupu podle pokynů
«
Příjemce dotace předloží příslušnému HZS kraje nejpozději do 31.05.2022 projektovou dokumentaci

a

pro provádění stavby.
*
Vyjádření HZS kraje zašle obec společně s dalšími dokumenty přílohou žádosti o Registraci akce na
GŘ HZS. Nejzazší termín pro zaslání žádosti o „Registraci akce“ je do 30.06.2022.
e
Příjemce dotace nesmí zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele díla před vydáním dokumentu
„Registrace akce“.
Zastupitelstvo obce Šimonovice bere na vědomí informace k Obecnímu technickému dvoru.

11)

Různé

a) BD

120,

byt č. 9

—

llgšt

e-mail, ve kterém žádá o uvedení jako kupujícího pouze její
Obec Šimonovice obdržela od
osobu, a to za použití $ 2141 Občanského zákoníku č. 89/2012. Žádost odůvodnila informací, že s
došlo ke vzájemnému vypořádání cca před 20 lety.
Právní zástupce obce Šimonovice informuje, že ustanovení $ 2141 Občanského zákoníku se týká institutu
předkupního práva, nikoliv uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Uvedenou věc je
tedy třeba nejprve řešit uzavřením dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí, jehož obsahem bude vyvázání
GER ze smlouvy o smlouvě budoucí. Smluvními stranami tohoto dodatku budou obec Šimonovice,
nabyvatelem.
Následně může být uzavřena smlouva kupní pouze s
a
— bytový dům Buková
smlouvě
Šimonovice
ke
informace
vědomí
Kupní
bere
na
Zastupitelstvo obce
č.9.
120,

a

©

a

RB

p.

ko

b) Dotaz zastupitele O. Noska na stav části komunikaci K Náhonu v k.ú. Dlouhý Most
Obec Dlouhý Most je nyní vlastníkem p.p.č. 16/1 k.ú. Dlouhý Most. Na časti této komunikace je historicky
Potvrzení
postavena místní komunikace. Nyní je nutné projednat s obcí Dlouhý Most další postup pro tzv.
Katastru,
dělení
v
GP
zápis
pozemku,
dokumentů
zpracování
pro
stávajícího stavu, tzn. zajištění nezbytných
....a další. Starostka obce informuje, že jednání zatím neproběhla.

Konec jednání: 20:10 hod.
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Lenka Husinecká

L.

Blahoutová

TK Kotrman
.
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Ing. Leona
starostka obce Šimonovice
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