
Z á p i s   z 40.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 14. března 2022 

v 1700 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

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

Lukáš Horský, Martin Dvořák  

 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1705 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 3.3.2022 do 

15.3.2022. 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 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: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1/ZO-40/2022 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    

40. řádného zasedání: 

 

Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 39. jednání zastupitelstva obce. 

 3) Elektrická přípojka nemovitost č.p.12 – zřízení věcného břemene. 

 4) Prominutí místních poplatků uprchlíkům z Ukrajiny. 

 5) Válečný konflikt na Ukrajině – pomoc potřebným. 

 6) Diskuze. 

                        7) Závěr. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

           Zastupitelstvo obce Fryšavy 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-40/2022 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 39. řádného zasedání zastupitelstva obce: 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 39. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 

němu vzneseny námitky. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. III: Elektrická přípojka nemovitost č.p.12 – zřízení věcného břemene 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o žádosti o zřízení věcného břemene – 

elektrické přípojky k nemovitosti č.p.12, dotčený pozemek 783/10. Přípojka bude provedena 

protlakem pod silnicí. Předsedající požádal o schválení pověření k podpisu smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

 

     Návrh usnesení:  

 

     Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje zřízení věcného břemene na 

pozemku 783/10 v majetku obce pro přípojku elektriky k domu č.p.12 a pověřuje starostu 

obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 



     Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3/ZO-40/2022 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. IV: Prominutí místních poplatků uprchlíkům z Ukrajiny 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o dopise Ministerstva vnitra ČR, ve 

kterém je obec upozorněna na dodržování Zákona o odpadech v souvislosti s poskytováním 

ubytování v katastrálním území obce uprchlíkům z Ukrajiny a na možnost zrušení této 

povinnosti usnesením zastupitelstva obce. Jedná se o poplatek z pobytu, poplatek za komunální 

odpad a poplatek za psa. 

 

     Návrh usnesení:  

 

        Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje prominutí místních poplatků 

pro uprchlíky z Ukrajiny, a to poplatek za psa, z pobytu a komunální odpad, a to po dobu 

trvání válečného konfliktu na Ukrajině. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 4/ZO-40/2022 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. V: Válečný konflikt na Ukrajině – pomoc potřebným 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty, že v souvislosti s válečným konfliktem 

na Ukrajině bylo obcí nabídnuto a zaregistrováno na www.nasiukrajinci.cz ubytování pro 20 

osob. Jedná se o tzv. krátkodobé ubytování, které je možné nabídnout na dobu maximálně 30 

dní. Další možností a formou ubytování uprchlíků je ubytování dlouhodobé (byty, penziony, 

hotely) a provizorní (stany). Vše je řízeno a organizováno Krajským hasičským záchranným 

sborem v Jihlavě. 

 

     Návrh usnesení:  

 

        Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje bezplatné poskytnutí prostor 

budovy obecního domu pro uprchlíky z Ukrajiny, a to v počtu 20 osob. 

 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 5/ZO-40/2022 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

http://www.nasiukrajinci.cz/


Bod č. VI: Válečný konflikt na Ukrajině – pomoc potřebným II 

  

Na základě diskuze zastupitelů a hostů předsedající navrhl vyčlenit z rozpočtu obce Kč 10.000,- 

na operativní nákup nezbytných potravin a potřeb dle aktuální situace v okamžiku příchodu 

uprchlíků z Ukrajiny, kterým by bylo poskytováváno ubytování v Obecním domě. 

 

           Návrh usnesení:  

 

        Zastupitelstvo obce Fryšavy pod Žákovou horou schvaluje uvolnění finančních 

prostředků ve výši Kč 10.000,-- pro zajištění nezbytných potravin a potřeb pro přijetí 

uprchlíků z Ukrajiny. 

 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6/ZO-40/2022 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. VII: Diskuze 

 

- Starosta obce diskutoval s přítomnými zastupiteli a hosty o pomoci uprchlíkům před válečným 

konfliktem na Ukrajině. Poděkoval za vstřícnost a nabídnutou pomoc ze strany občanů obce. 

 

 

* * * 

Závěr: 17:45 hodin. 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

3) Pozvánka 

4) Dopis MVČR – poplatky 

5) Smlouva VB 

 

.Zápis byl vyhotoven dne: 16.3.2022 

 

Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Razítko obce: 


