
Z á p i s   z 31.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 16. května 2018 

v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 
 
Přítomni: Mojmír Humlíček, Martina Junová, Michal Němec, Jiří Pleský, Martin Dvořák, 
Lukáš Horský, Vlasta Petrová 
 
Omluveni: 0  
 
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 2.5.2018 do 
17.5.2018. 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-31/2018 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.  
 
 

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

 
 
Program:        1.   Zahájení. 

2.  Kontrola zápisu z XXX. jednání ZO. 
3. ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou – schválení účetní závěrky za rok 

2017. 
4. Rozpočtová opatření. 
5. Využití dotace z POV v roce 2018. 
6. Diskuze 
7. 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-31/2018 bylo schváleno. 
 
 
 

* * * 
 

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

* * * 
 
 

 
Bod č. III: ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou – schválení účetní závěrky za rok 2017 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s žádostí o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 
Fryšava pod Žákovou horou za rok 2017.  
 



 
Návrh usnesení: 
 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou schvaluje účetní závěrku příspěvkové 
organizace  ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou za rok 2017. 
 
               Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-31/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. IV: Rozpočtová opatření  
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2018, č. 4/2018 a č. 
5/2018. Jednalo se o navýšení příjmových i výdajových paragrafů rozpočtu: Prodej dřeva 
občanům, doplatek výdajů volby prezidenta ČR, daň z příjmu PO, materiál na opravu v ZŠ a 
MŠ, příspěvek na opravu věže kostela, nákup sekačky Rider Husqvarna R316 Ts AWD. 
            
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
3/2018, 4/2018 a 5/2018. 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 (V. Petrová) 

 
Usnesení č. 4/ZO-31/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. V: Využití dotace z POV v roce 2018 
 
Předsedající navrhl přítomným zastupitelům využití dotace POV pro rok 2018 na opravu nátěru 
střechy, rýn a svodů na budově ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou. Dále vyzval zastupitele 
k možnosti sdělení dalších návrhů na využití této dotace. Vzhledem k tomu, že se bude 
s nejvyšší pravděpodobností jednat o zakázku malého rozsahu, bude nutné zajistit cenové 
nabídky a uskutečnit výběrové řízení na tuto akci. 
 
     Návrh usnesení:  
 
                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou navrhuje využít dotaci POV 
pro rok 2018 na opravu nátěru střechy místní základní a mateřské školy. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 5/ZO-31/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 



 
Bod č. VI: Diskuze 
 

- Pan Dvořák seznámil přítomné s dalším vytyčováním optických sítí a další průběžnou 
opravou domovních vodovodních šoupat, se kterou budou souviset i krátkodobé 
uzávěry vody. O uzavírkách budou konkrétní občané včas informováni buď sms 
systémem, nebo lístečkem ve schránce dotčené nemovitosti. 

- Pan starosta doplnil sdělené informací, že po opravě domovních šoupat proběhne 
oprava cesty již zakoupeným vyfrézovaným asfaltem. Jedná se o cestu před č.p. 47,48. 

- Zastupitel pan Pleský diskutoval na téma opravy a změny přístřešku na horní 
autobusové zastávce. Pan starosta sdělil, že jsou již ve výrobě nové cedule na všechny 
autobusové zastávky v obci a zmiňovaný přístřešek se bude řešit. 

- Pan Dvořák informoval o dodání nových kontejnerů v červnu – červenci 2018. 
- Na téma „Fotbalové hřiště“ pan zastupitel Horský sdělil, že dojde v nejbližší době 

k jeho celkové renovaci tak, aby bylo opět plně funkční. 
- Přítomní hosté vznesli stížnost na provozování penzionu paní Zelenkové. Nejen o 

víkendech jsou obtěžováni jak hlukem, tak množstvím aut parkujících v okolí 
penzionu. Starosta obce přislíbil projednání stížnosti s majitelkou. 

- Další stížností přítomných hostů bylo pravidelné sypání trávy majiteli rekreační 
nemovitosti na posekaný obecní pozemek, který se poté musí znovu uklízet. 

- Starosta obce sdělil přítomným, že ještě do konce měsíce května 2018 bude otevřena 
prodejna potravin v prostorách bývalé pošty. Vzhledem k tomu, že se předpokládá 
vyšší provoz u této nemovitosti, je v plánu oprava kanálu a cesty.  

- Další naplánovanou akcí je zbudování vjezdu do prostor pod kulturním domem, kde 
bude zřízena garáž pro obecní stroje a techniku, aby došlo k jejich lepšímu 
zabezpečení, dokončilo se stěhování z prostor bývalého obecního úřadu a tato budova 
mohla být nabídnuta k prodeji. 

- K námitce hosta  na umístění kamenů před rekreační nemovitostí v zatáčce na horním 
konci obce bylo přítomnému hostu vysvětleno, že kameny se nachází na soukromém 
pozemku a majitel nemovitosti tím nic neporušuje. 

- K poškození vstupního schodu do kostela technikou společnosti Agro Měřín starosta 
obce sdělil přítomným, že firma má na žádost památkářů zajistit zhotovení totožného 
kamenného schodu. 

- Starosta obce informoval přítomné o prospěšnosti zbudování vodovodní přípojky na 
hřbitov, kdy vzhledem ke dvěma zdrojům (vodovod, studna) je nyní vody dostatek. 

- K prodeji vytěženého dřeva z vyvrácených stromů starosta obce sdělil, že i nadále 
obecní úřad přijímá žádosti občanů o odkup dřeva. Aby k vytěžení dřeva mohlo dojít, 
bylo investováno do zpevnění cesty. 

- V průběhu kalendářního roku by mělo dojít k opravám místních komunikací a jejich 
doasfaltování. V prostorách návsi by mělo dojít k osazení komunikace obrubníky. 

 
Závěr: 16:50 hodin. 
 
 
 
 Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 
3) Pozvánka 



4) Žádost ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou o schválení účetní závěrky za rok 2017 
5) RO č. 3/2018, 4/2018 a č. 5/2018 v plném znění 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17.5.2018 
 
Zapisovatelka: Renata Bodláková 
 
 
 

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

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

 
 
 

Razítko obce: 
 


	Z á p i s   z 31.  řádného zasedání ZO
	Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 16. května 2018

