
Z á p i s   z 38.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. ledna 2022 

v 1630 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

Přítomni: Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková, Martina Junová, Michal Němec, Lukáš 

Horský, Martin Dvořák 

 

Omluveni: Martina Junová 

Neomluveni: 0 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1630 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 23.12.2021 do 

3.1.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 

1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 6 členů 

zastupitelstva, pan zastupitel Jiří Pleský zemřel), tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné 

(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

* * * 

 Bod č. I: Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu  Petru Humlíčkovou a Lukáše Horského, 

zapisovatelkou Renatu Bodlákovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

 

Návrh usnesení: 

 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou určuje zapisovatelku paní 

Renatu Bodlákovou, ověřovatele zápisu: paní Petru Humlíčkovou a pana Lukáše 

Horského. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1/ZO-38/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který je v souladu 

s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací 



zveřejněnou na úřední desce. Upozornil na rozšíření programu o jeden bod, a 

to bod č. 4 – Změna položky rozpočtové skladby. 

 

Návrh usnesení:  

 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program    

38. řádného zasedání: 

 

Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 37. jednání zastupitelstva obce. 

 3) Odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Brně. 

 4) Změna položky rozpočtové skladby. 

 5) Diskuze. 

                        6) Závěr. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

           Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje předložený program 

v podobě tak, jak byl přednesen. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2/ZO-38/2022 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 37. řádného zasedání zastupitelstva obce: 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 37. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 

němu vzneseny námitky. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. III: Odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Brně 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosta o dalším postupu ve věci soudního sporu: 

 

Dne 21.prosince 2021 byl Obci Fryšava pod Žákovou horou doručen rozsudek Městského 

soudu v Brně, kdy námi podaná žaloba byla zamítnuta, a to ze dvou důvodů, a to promlčení  a 

další důvod, že  rozhodnutí zastupitelstva nelze přičítat jedné osobě. Proti tomuto rozsudku je 

možno se odvolat do 15ti dnů. 

Advokátní kancelář, která naši obec zastupuje, doporučuje zastupitelům obce odvolání se proti 

tomuto rozhodnutí. S výkladem a doporučením adcokátní kanceláře byli zastupitelé seznámeni. 

 

 

 



     Návrh usnesení:  

 

      Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje podání odvolání proti 

rozsudku Městského soudu v Brně a dále podání žádosti o prominutí soudních poplatků. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3/ZO-38/2022 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. IV: Změna položky rozpočtové skladby 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosta o změně položky rozpočtové skladby, 

která mění číslo položky ve schváleném rozpočtu obce na rok 2022. 

Na základě novely vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, došlo s účinností od 

1.1.2022 ke zrušení položky rozpočtové skladby č. 1340 - Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Položka má nové číslo 1345, objem na položce se nemění. Bude provedena oprava do 

schváleného rozpočtu a oznámení na úřední desce a internetových stránkách obce. 

Zastupitelům na vědomí. 

 

     Návrh usnesení:  

 

Bez usnesení, na vědomí. 

 

* * * 

 

 

Bod č. IX: Diskuze 

 

- Starosta obce diskutoval s hostem na téma výše poplatku za rekreační nemovitost 

v obci. Z důvodu neustálého zdražování služeb (vývoz kontejnerů), došlo i ke zvýšení 

poplatku pro rekreační nemovitosti. Nový poplatek je stanoven ve výši 1200,-Kč/rok za 

rekreační objekt.  Při této ceně mohou všichni majitelé rekreačních nemovitostí využívat 

veškeré kontejnery v obci bez ohledu na to, jak dlouho a kolik osob se v nemovitosti 

zdržuje. Netýká se samozřejmě podnikatelů, kteří nemovitosti oficiálně pronajímají a 

mají uzavřené individuální smlouvy.  

- Starosta obce informoval o aktuální finanční situaci obce, kdy obec k 3.1.2022 

disponuje částkou Kč 10,854.840,-- na účtech, hotovost: Kč 4.314,--. 

- Starosta obce informoval o schváleném splátkovém kalendáři pro vratku odvodů a 

penále vyčíslené v souvislosti s kauzou kanalizace a ČOV v obci. Informoval o 

prominutí významné částky této vratky ze strany Generálního finančního ředitelství. 

Splácení je započato lednem 2022, skončí v červnu 2027. Zároveň je požádáno o další 

prominutí na částku, která se nyní začíná splácet. V případě kladného rozhodnutí budou 

splacené finanční prostředky vráceny obci. Tato situace – zahájení splácení dle 

splátkového kalendáře. 

- Starosta obce informoval o posunu v budování multifunkčního hřiště, kdy je již 

připravená vizualizace a bude se připravovat projektová dokumentace. 



- Starosta obce informoval o aktuální situaci ve věci nového územního plánu obce. 

 

 

Závěr: 16:55 hodin. 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

3) Pozvánka 

 

. 

Zápis byl vyhotoven dne: 5.1.2022 

 

Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 

 

 

     Ověřovatelé:             Petra Humlíčková        ověřila zápis dne ……………………. 

 

         Lukáš Horský    ověřil zápis dne …………..…………. 

 

Starosta:                   Mojmír Humlíček   podepsal zápis dne ………….……… 

 

 

 

Razítko obce: 

 


