Z á p i s z 28. řádného zasedání ZO
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. února 2018
v 1900 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.
Přítomni: Mojmír Humlíček, Martina Junová, Michal Němec, Martin Dvořák, Lukáš Horský,
Jiří Pleský, Vlasta Petrová
Omluveni: 0
Neomluveni: 0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1900 hodin starostou obce Mojmírem Humlíčkem
(dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Fryšava pod Žákovou
horou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 13.2.2018 do
22.2.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.
1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*
*
Bod č. I: Určení ověřovatelů a zapisovatele

*

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martinu Junovou a Michala Němce,
zapisovatelkou Renatu Bodlákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou určuje ověřovateli zápisu
Martinu Junovou a Michala Němce, zapisovatelkou Renatu Bodlákovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/ZO-28/2018bylo schváleno.

*

*

*

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující
program
28. řádného zasedání:
Program:

1. Zahájení.
2. Kontrola zápisu z XXVII. jednání ZO.
3. Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 12.2.2018 ve věci
platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně při realizaci akce:
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Fryšava pod Žákovou horou.
Sankce vyměřené obci Fryšava pod Žákovou horou:
- odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně,
- odvod do státního fondu za porušení rozpočtové kázně.
4. Schválení podání žaloby u správního soudu proti rozhodnutí odvolacího
finančního orgánu pro IV. část Rozhodnutí.
5. Schválení podání žádosti o prominutí a o posečkání na finanční úřad
z důvodů zabránění daňové exekuce odvodu z porušení rozpočtové
kázně na podkladě Platebních výměrů FÚ, které v důsledku rozhodnutí
odvolacího Finančního orgánu nabyly právní moci a vykonatelnosti.
6. Schválení udělení plné moci pro advokátní kancelář ke shora uvedeným
úkonům.
7. Diskuze
8. Závěr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje předložený
program v podobě tak, jak byl přednesen.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/ZO-28/2018bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. II: Kontrola zápisu z XXVII. řádného zasedání zastupitelstva obce:
Předsedající konstatoval, že zápis z XXVII. řádného zasedání ZO byl řádně ověřen a schválen
a nebyly proti němu vzneseny námitky.

*

*

*

Bod č. III: Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 12.2.2018 ve věci
platebních výměrů za porušení rozpočtové kázně při realizaci akce: Výstavba kanalizace
a ČOV v obci Fryšava pod Žákovou horou.
Sankce vyměřené obci Fryšava pod Žákovou horou:
- odvod do Národního fondu za porušení rozpočtové kázně,
- odvod do státního fondu za porušení rozpočtové kázně.
Předsedající přítomným zastupitelům a hostům krátce shrnul průběh kauzy, kdy obec dne
30.9.2016 obdržela platební výměr č. 200/2016 a 201/2016 za porušení rozpočtové kázně ve
výši Kč 15,307.865,--, proti kterému se dne 17.10.2016 odvolala. Dne 12.2.2018 Odvolací
finanční ředitelství rozhodlo o odvodu ve výši Kč 14,819.219,--, z toho Kč 13,995.908,-odvod do Národního fondu (dále jen NF), a Kč 823.311,--odvod do Státního fondu životního
prostředí (dále je SFŽP).
Předsedající dále seznámil přítomné se všemi čtyřmi kontrolními zjištěními, která jsou
popsána v odůvodnění Rozhodnutí:
1) Daňový subjekt (obec) nedodržel v letech 2013 a 2014 cenu stočného, která byla
stanovena finanční analýzou projektu. Částka odvodu u tohoto bodu:
- NF: Kč 1,171.851,25,
- SFŽP: Kč 69.108,89.
2) Daňový subjekt (obec) vykázal jako způsobilé výdaje ve výši Kč 1,942.078,70, které
nelze mezi způsobilé výdaje zařadit. Jedná se o vykázání nákladů do způsobilých
výdajů projektu v žádosti o platbu za práce, které nebyly ve skutečnosti provedeny
(stoka AJ) nebo jejich provedením nebyl naplněn účel (příjezdová komunikace k
ČOV), na který byla dotace poskytnuta. Odvod ve výši nezpůsobilých výdajů, částka
odvodu u tohoto bodu:
- NF: Kč 1,650.766,81,
- SFŽP: Kč 97.103,93.
3) Daňový subjekt nevedl analytickou účetní evidenci s vazbou na dotovaný projekt,
čímž došlo k neoprávněnému použití poskytnutých finančních prostředků. Nařízený
odvod ve výši 1% z celkové částky dotace, částka odvodu u tohoto bodu:
- NF: Kč 375.244,50,
- SFŽP: Kč 22.073,20.
4) Daňový subjekt uzavřel dne 10.10.2013 s vítězným uchazečem dohodu o změně
smlouvy o dílo, na základě které byla zkrácena délka záruky na provedené dílo. Délka
záruky byla jedním z hodnotících kritérií zadávacího řízení, na základě kterého byla
uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku. Odvod
ve výši 30% z částky dotace, částka odvodu u tohoto bodu:
- NF: Kč 11,256.564,75,
- SFŽP: Kč 662.150,85.
Zastupitelé byli s textem Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství seznámeni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou bere na vědomí text Rozhodnutí Odvolacího
finančního ředitelství, který byl obci doručen dne 13.2.2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3/ZO-28/2018bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. IV: Schválení podání žaloby u správního soudu proti rozhodnutí odvolacího
finančního orgánu pro IV. část Rozhodnutí
Předsedající seznámil přítomné se záměrem podání žaloby u správního soudu proti rozhodnutí
Odvolacího finančního ředitelství pro IV. část Rozhodnutí, a civilní žaloby na bývalého
starostu obce.
Návrhusnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje podání žaloby u správního
soudu proti rozhodnutí Odvolacího Finančního ředitelství pro IV. část rozhodnutí, a podání
civilní žaloby na bývalého starostu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/ZO-28/2018bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. V: Schválení podání žádosti o prominutí a o posečkání na finanční úřad z důvodů
zabránění daňové exekuce odvodu z porušení rozpočtové kázně na podkladě Platebních
výměrů FÚ, které v důsledku rozhodnutí odvolacího Finančního orgánu nabyly právní
moci a vykonatelnosti
Na základě výše uvedeného předsedající navrhl usnesení ve znění:
Návrhusnesení:
ZastupitelstvoobceFryšavapod Žákovou schvaluje podání žádosti o prominutí a o posečkání
na finanční úřad z důvodů zabránění daňové exekuce odvodu za porušení rozpočtové kázně
na podkladě Platebních výměrů FÚ, které v důsledku rozhodnutí Odvolacího finančního
ředitelství nabyly právní moci a vykonatelnosti.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/ZO-28/2018bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. VI:Schválení udělení plné moci pro advokátní kancelář ke shora uvedeným
úkonům.
Na základě výše uvedeného předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty se záměrem
udělit plnou moc advokátní kanceláři Coufal, Georges a partners s.r.o., ve věci zastupování
Obce Fryšava pod Žákovou horou v záležitostech projednávaných a schválených v bodech IV
a V programu zasedání zastupitelstva obce.
Návrhusnesení:
ZastupitelstvoobceFryšavapod Žákovou schvaluje udělení plné moci pro advokátní
kancelář Coufal, Georges a partners s.r.o. ve výše projednávaných záležitostech.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/ZO-28/2018bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. VII: Diskuze
Přítomný host vznesl dotaz na zopakování částek odvodu za porušení rozpočtové kázně,
projednávané na dnešním zasedání ZO. Starosta obce tyto částky zopakoval a uvedl rozdíl
mezi původně vyměřenou částkou odvodu a částkou poníženou na základě odvolání. Rozdíl
činí cca Kč 489.000,--. Sdělil přítomným, že do 14 dnů by ještě mělo být vyměřeno penále ve
výši projednávaného odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelé vysvětlovali
přítomným hostům situaci, kdy nebylo možné vzniklé nesrovnalosti přehlížet, obec
v pravidelných intervalech vyplňuje různá hlášení, např. pro SFŽP, na základě kterých by tak
jako tak došlo k odhalení nesrovnalostí kolem zbudování kanalizace a ČOV. Následky pro
obec by pak byly ještě závažnější.
Na další dotaz ohledně technického dozoru nad stavbou starosta přítomné seznámil se
skutečností, že firma odpovídající za stavební dozor byla soutěžena a obec zaplatila cca Kč
1,800.000,--.Stavební dozor měl být vykonáván intenzivně dle harmonogramu prací, ne jen
občasně. Z tohoto důvodu budou podány civilní žaloby jak na stavební dozor, tak na bývalého
starostu. Čekalo se jen na vyčíslení škody vůči firmě. Obec zaslala společnosti INSTA, která
dílo zbudovala, 5 výzev na odstranění vad na díle, kterých bylo odhaleno 28, firma v létě
2017 odstranila 2 lehké závady. Vzhledem k tomu, že firma již nereaguje, a obec se nachází
v situaci, kdy dochází k uplynutí zkrácené záruční lhůty na dílo, bude v nejbližší době
uskutečněno výběrové řízení na dodělání. Poté bude částka vymáhána po společnosti INSTA.
Na dotaz, proč a jak je možné, že firma nereaguje, starosta uvedl, že nejdříve reagovala a
odstranila 2 závady, nyní ale končí zkrácená lhůta záruky na dílo. Důvodem byl údajný návrh
firmy, kdy za provedené vícepráce mohla obec buď zaplatit, nebo zkrátit lhůtu na záruku.
Tento dodatek současné zastupitelstvo považuje za neplatný a soudně rozporuje.
Vzhledem k vleklým každodenní problémům s ČOV, např. z důvodu vysokých nátoků vody,
starosta zmínil potřebu udržet si i v této složité době zaměstnance obce, kteří se starají nejen o
údržbu obce, ale právě i o chod ČOV, kdy musí kontrolovat a odstraňovat vyvolané poruchy i
v časech svého pracovního volna (víkendy, svátky, noc).

Další dotaz hosta zněl na financování sankcí. Starosta obce vysvětlil přítomným právě
nezbytnost podání odvolání, případně žádost o splátkový kalendář. Obec v loňském roce
hospodařila s přebytkem, ušetřené prostředky budou použity na krytí sankcí. Vysvětlil i krajní
možnost převzetí vedení obce státní správou, kdy by stejně musely být zajištěny prostředky na
chod obce. Dalším způsobem, jak obec neparalyzovat, je např. žádost o prominutí soudních
poplatků, které činí 4% z žalované částky. Jedná se o statisíce.
K dotazu na vrácení peněz za nezhotovené části díla starosta vysvětlil nezbytnost podání
žaloby na firmu INSTA a nutnost oprav vad na díle zajistit jinou firmou, na kterou musí
proběhnout výběrové řízení nejméně ze tří uchazečů. Obec bude muset tyto opravy uhradit ze
svých prostředků a následně částku soudně vymáhat.
Ke složité finanční situaci obce sdělil, že ČOV ještě není zcela splacena, pro letošní rok bude
celková splátka i s úroky činit cca Kč 512.000,--, poslední splátka, doplatek, budev březnu
2020.
Na dotaz hosta na způsob napojení občanů na splaškovou kanalizaci a % rozdíl nátoku vody
do ČOV v suchý a deštivý den pan Dvořák uvedl, že je problém se spodní vodou, denní nátok
je cca 100 – 120m3, za deště cca 150m3, kdy dochází právě k vzestupu spodních vod a do
ČOV vtéká i tzv. balastní voda. Bylo zjištěno 11 míst nátoku balastní vody, provedené
kamerové zkoušky odhalily další závady v celkovém počtu 28. Kamerové zkoušky dále
odhalily, že jsou v obci úseky, kde je vodovodní potrubí položeno v protispádu. Tato zjištění
byla u firmy opakovaně reklamována, a to ještě v době záruky.
K dotazu na vysoký nátok bylo ještě panem Dvořákem sděleno, že problém je také způsoben
napojením nemovitostí bez patřičného stavebního dozoru. Kontrola je podmíněna souhlasem
majitele nemovitosti, správnost napojení lze ověřit testem tzv. vykuřování.
Přítomný host zmínil nutnost plnění plánu obnovy. Starosta obce s panem Dvořákem
připomněli nedávnou výměnu vodovodních šoupat v obci, tak aby mohlo docházet
k uzavírkám jednotlivých větví vodovodu, případně jednotlivých nemovitostí. Z těchto
důvodů byl také zakoupen detektor kovů, který hledání vodovodních šoupat a potrubí
usnadňuje.
K dotazu na aktuální nízký tlak vody v některých nemovitostech, pan Dvořák uvedl, že může
být způsoben plnou kapacitou hotelů v obci Tři Studně, která odebírá vodu
z fryšavskýchobecních studní. Zároveň uvedl, že tento odběr je žádoucí, neboť nedochází ke
stojatosti a následné kazivosti vody ve vodojemu.
Protože již nebyly jiné dotazy, starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za
účast a jednání 28. řádného ZO ukončil.
Závěr: 19:55 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů
3) Pozvánka
4) Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství.
Zápis byl vyhotoven dne: 22.02.2018
Zapisovatelka: Renata Bodláková

Ověřovatelé:

Starosta:

Martina Junová

ověřila zápis dne …………………….

Michal Němec

ověřil zápis dne …………..………….

Mojmír Humlíček

podepsal zápis dne ………….………

Razítko obce:

