
Z á p i s   z 39.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2022 

v 1630 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

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

Horský, Petr Němec 

 

Omluveni: Martin Dvořák 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1635 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 19.1.2022 do 

27.1.2022. 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 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 Petru Humlíčkovou, 

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 Martinu Junovou a paní Petru 

Humlíčkovou. 

 

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

 

Usnesení č. 1/ZO-39/2022 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.  

 

Návrh usnesení:  



 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program    

39. řádného zasedání: 

 

Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 38. jednání zastupitelstva obce. 

 3) Doplnění ZO o náhradníka – složení slibu zastupitele obce. 

 4) Opravná vyhláška dle doporučení Ministerstva vnitra. 

 5) Schválení změnové vyhlášky 1/2022. 

 6) Rozpočtové opatření č. 10/2021 – na vědomí. 

 7) Příspěvek na knihovnickou službu.  

 8) Diskuze. 

                        9) 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-39/2022 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 38. řádného zasedání zastupitelstva obce: 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 38. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 

němu vzneseny námitky. 

 

 

* * * 

 

Bod č. III: Doplnění ZO o náhradníka – složení slibu zastupitele obce  
 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty, že tímto bodem jednání dojde ke složení 

slibu nového zastupitele, který nahradí zesnulého, pana Jiřího Pleského, a který je v počtu 

získaných hlasů v komunálních volbách první v pořadí náhradníků. Upozornil budoucího 

zastupitele, že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik 

mandátu (§55 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění). Přečetl slib, který je přílohou tohoto zápisu, a vyzval pana Petra 

Němce, který pronesl slova: „slibuji“ a podepsal se na arch s vytištěným slibem, aby se přesunul 

k jednacímu stolu zastupitelů. Zároveň informoval přítomné, že od této chvíle je zastupitelstvo 

obce zase sedmičlenné a pan Petr Němec má právo hlasovat. 

 

* * * 

 



 

Bod č. IV: Opravná vyhláška dle doporučení Ministerstva vnitra  
 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o výhradách Ministerstva vnitra 

k původně zastupiteli schválené vyhlášce o odpadech č. 2/2021. Z tohoto důvodu byla 

vypracovaná změnová obecně závazná vyhláška č. 1/2022, která je opravnou vyhláškou 

k vyhlášce č. 2/2021. Změnová vyhláška je přílohou tohoto zápisu, zastupitelé byli s jejím 

obsahem předem seznámeni. 

 

* * * 

 

Bod č. V: Schválení změnové vyhlášky č. 1/2022  

 

Předsedající vyzval ke schválení změnové vyhlášky č. 1/2022, která je přílohou vyhlášky č. 

2/2021, a přílohou tohoto zápisu 

 

     Návrh usnesení:  

 

        Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení č. 3/ZO-39/2022 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. VI: Rozpočtové opatření č. 10/2021 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o zveřejnění rozpočtového opatření č. 

10/2021 na elektronické úřední desce obce, v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři 

obecního úřadu. Zastupitelé byli s obsahem rozpočtového opatření č. 10/2021 předem 

seznámeni. Rozpočtové opatření č. 10/2021 je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

     Návrh usnesení:  

 

Na vědomí, bez usnesení. 

* * * 

 

Bod č. VII: Příspěvek na knihovnickou službu 

 
Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o smlouvě a o každoroční žádosti 

novoměstské knihovny o příspěvek ve výši Kč 12000,-- na nákup a zpracování literatury pro 

fryšavskou knihovnu pro rok 2022. 
 

Návrh usnesení: 

 

           Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje na základě 

„Smlouvy o poskytnutí knihovnických služeb profesionální knihovnou obecním 



knihovnám regionu Nové Město na Moravě“ příspěvek na nákup a zpracování 

literatury pro fryšavkou knihovnu pro rok 2022 ve výši Kč 12000,--. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0   Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4/ZO-39/2022 bylo schváleno. 

 
 

* * * 

 

Bod č. VI: Diskuze 

 

- Starosta obce informoval o jednání na Krajském úřadě v Jihlavě, odboru životního 

prostředí, které se týkalo územního plánu obce. Jednání se účastnila i pracovnice MěÚ 

NMnM, odboru stavebního, která má územní plán obce na starosti. Z tohoto jednání 

bude vypracován zápis, se kterým budou zastupitelé seznámeni. 

- Starosta obce diskutoval s přítomnými občany o stanovení poplatků za komunální 

odpad pro rok 2022. Informoval je, že 1 ks známky na popelnici stojí obec pro letošní 

rok Kč 1383,--. 

 

* * * 

 

Závěr: 17:10 hodin. 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

3) Pozvánka 

4) Změnová OZV obce č. 1/2022 

5) Rozpočtové opatření č. 10/2021 

6) Příspěvek na knihovnickou činnost 2022 

 

 

. 

Zápis byl vyhotoven dne: 31.1.2022 

 

Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 

 

 

     Ověřovatelé:             Martina Junová         ověřila zápis dne ……………………. 

 

         Petra Humlíčková    ověřil zápis dne …………..…………. 

 

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

 

 

 

Razítko obce: 


