
Z á p i s   z 27.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 29. ledna 2018 
v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 
Přítomni: Mojmír Humlíček, Martina Junová, Michal Němec, Jiří Pleský, Vlasta Petrová, 
Martin Dvořák 
 
Omluveni: Lukáš Horský  
 
Neomluveni: 0 
 
     
 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1600 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 15.1.2018 do 
29.1.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 
1) konstatoval, že přítomno je 6 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: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení č. 1/ZO-27/2018 bylo 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. Upozornil na rozšíření programu o dva body, a to bod č. 5 – Rozpočtové 
opatření 1/2018 (Volby), a bod č. 6 – Příspěvek na dopravu dětí MŠ Fryšava 
pod Žákovou horou na plavecký výcvik ve Žďáru nad Sázavou. 

 
Návrh usnesení:  
 
           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program    
27. řádného zasedání: 

 
 
Program:      1.   Zahájení. 

2.  Kontrola zápisu z XXVI. jednání ZO. 
3. Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství – odvolání obce Fryšava pod 

Žákovou horou proti platebním výměrům. 
4. Rozpočtové opatření 13/2017. 
5. Rozpočtové opatření 1/2018. 
6. Příspěvek obce na dopravu dětí MŠ Fryšava pod Žákovou horou na 

plavecký výcvik ve Žďáru nad Sázavou. 
7. Diskuze. 
8. Závěr. 

 
Návrh usnesení: 
 
           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje předložený program 
v podobě tak, jak byl přednesen. 

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

 
Usnesení č. 2/ZO-27/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 

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

* * * 
 

 
 
 



 
Bod č. III: Rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství – odvolání obce Fryšava pod 
Žákovou horou proti platebním výměrům 
 
Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty, že avizované rozhodnutí nebylo ke dni 
konání 27. zasedání zastupitelstva obce obci doručeno. Z tohoto důvodu tento bod nemůže být 
projednán. 
 

Návrh usnesení: 
 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou ruší projednání bodu č. III - Rozhodnutí 
odvolacího finančního ředitelství – odvolání obce Fryšava pod Žákovou horou proti 
platebním výměrům a odkládá tento bod k projednání až po obdržení rozhodnutí. 
 
               Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-27/2018 bylo schváleno. 

 
 
 

* * * 
 

 
Bod č. IV: Rozpočtové opatření 13/2017 
 
Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o rozpočtovém opatření č. 13/2017, které 
je v plném rozsahu k nahlédnutí na elektronické úřední desce a v listinné podobě v kanceláři 
obecního úřadu. 
            
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
13/2017. 
 

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

Usnesení č. 4/ZO-27/2018 bylo schváleno. 
 
 
 

* * * 
 

 
 
Bod č. V: Rozpočtové opatření 1/2018 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty s rozpočtovým opatřením č. 1/2018, které je 
v plném znění k nahlédnutí na elektronické úřední desce a v listinné podobě v kanceláři 
obecního úřadu. 
 



 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
1/2018. 

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

 
Usnesení č. 5/ZO-27/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 
Bod č. VI: Příspěvek obce na dopravu dětí MŠ Fryšava pod Žákovou horou na plavecký 
výcvik ve Žďáru nad Sázavou 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty s žádostí ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou 
horou o příspěvek na dopravu dětí MŠ na plavecký výcvik do Žďáru nad Sázavou. Jedná se o 
přibližnou částku ve výši Kč 2.500,--. 
            
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje příspěvek na dopravu dětí MŠ 
ve Fryšavě pod Žákovou horou na plavecký výcvik ve Žďáru nad Sázavou. Dopravné bude 
uhrazeno v plné výši po předložení jízdenek. 

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

 
Usnesení č. 6/ZO-27/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. VII: Diskuze 
 
S přítomnými hosty a zastupiteli proběhla diskuze na téma zpracování a prodeje dřeva 
z obecních lesů, konkrétně v lokalitě „Smrčina“. Z bezpečnostních důvodu a vzhledem 
k počasí a polomům není doporučena individuální těžba, ale odborné zpracování. 
 
Závěr: 16:10 hodin. 
 
 Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 
3) Pozvánka 
4) Rozpočtové opatření č. 13/2017 
5) Rozpočtové opatření č. 1/2018 
6) Žádost ZŠ a MŠ ve Fryšavě o příspěvek na dopravu dětí MŠ na plavecký výcvik v ZR. 



 
Zápis byl vyhotoven dne: 30.1.2018 

 
Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 
 
 

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

         Michal Němec    ověřil zápis dne …………..…………. 
 
Starosta:                   Mojmír Humlíček   podepsal zápis dne ………….……… 

 
 
 

Razítko obce: 
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