
Z á p i s   z 33.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 20. srpna 2018 
v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

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

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1602 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 7.8.2018 do 
20.8.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 
1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové 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 Martina Dvořáka, 
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 pana Martina 
Dvořáka. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení č. 1/ZO-33/2018 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 rozhodnutí 
Odvolacího finančního ředitelství ze dne 7.8.2018, a usnesení Městského 
soudu v Brně k žádosti obce Fryšava pod Žákovou horou o osvobození od 
soudních poplatků. 
 

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

 
 
Program:      1.   Zahájení. 

2. Kontrola zápisu z XXXII. zasedání zastupitelstva obce. 
3. Rozpočtová opatření č. 7/2018 a č. 8/2018. 
4. Stavba komunikace na pozemcích č.751 a 4/14v k.ú. obce Fryšava pod Ž.h. 
5.  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 158/1. 
6.  Informování o výsledku hlavního líčení Okresního soudu ve Žďáru nad 

Sázavou ze dne 14.8.2018 ve věci sporu o výstavbu kanalizace a ČOV 
v obci Fryšava pod Žákovou horou. 

7.  Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 7.8.2018. 
8.  Usnesení Městského soudu v Brně k žádosti Obce Fryšava pod Žákovou 

horou o osvobození od soudních poplatků. 
9.  Provozní řád Autovrakoviště Zelený s.r.o. v obci Fryšava pod Žákovou 

horou. 
10. Diskuze. 
11. Závěr. 

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

 
Výsledek hlasování:   Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 2/ZO-33/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 

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

* * * 



Bod č. III: Rozpočtová opatření č. 7/2018 a č. 8/2018 
 
Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtových opatření č. 7/2018 a 8/2018, která byla 
zveřejněna na internetových stránkách obce a úřední desce. 

Návrh usnesení: 
 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018 a 
č. 8/2018. 
 
               Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-33/2018 bylo schváleno. 

 
 

* * * 
 

 
Bod č. IV: Stavba komunikace na pozemcích č.751 a 4/14 v k. ú. obce Fryšava pod Ž. h. 
 
Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o rozhodnutí Městského úřadu v Novém 
Městě na Moravě, č.j. MUNMNM/12995/2017/12 ze dne 21.5.2018, kdy bylo rozhodnuto o 
odstranění stavby komunikace na pozemcích parc. číslo 751 a 4/14 v k.ú. Fryšava pod Žákovou 
horou. Konstatoval, že správní orgán pochybil, pokud jde o určení vlastníka stavby. Poukázal 
v plném rozsahu na vyjádření obce ze dne 23.10.2017, kdy obec trvá na tom, že zpevnění 
příjezdové cesty k domu č.p. 191 nejenže bylo provedeno bez jakýchkoliv povolení, tak i 
s největší pravděpodobností bez souhlasů vlastníků dotčených pozemků, kdy došlo 
k manipulaci s geodetickým zaměřením a k posunutí geodetických bodů oproti původnímu 
zaměření v terénu! Ostatně o tomto byl správní orgán informován již v roce 2014, okamžitě 
poté, co bylo zahájeno zpevňování cesty. Zhotovitelem byla společnost COLAS, a.s., která by 
měla být vyzvána k předložení listin, z nichž bude patrno, kdo byl stavebníkem a investorem 
předmětného zpevnění. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje stanovisko obce v následující 
podobě: Správní orgán pochybil, pokud jde o určení vlastníka stavby – v tomto směru 
poukazujeme v plném rozsahu na naše vyjádření ze dne 23.10.2017. Trváme na tom, že 
zpevnění příjezdové cesty k domu č.p. 191 nejenže bylo provedeno bez jakýchkoliv povolení, 
tak i s největší pravděpodobností bez souhlasů vlastníků dotčených pozemků, když došlo 
k manipulaci s geodetickým zaměřením a k posunutí geodetických bodů oproti původnímu 
zaměření v terénu! Ostatně, o tomto byl správní orgán informován již v roce 2014, okamžitě 
poté, co bylo zahájeno zpevňování cesty. Zhotovitelem byla společnost COLAS, a.s., která by 
měla být vyzvána k předložení listin, z nichž bude patrno, kdo byl stavebníkem a investorem 
předmětného zpevnění. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

Usnesení č. 4/ZO-33/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 



Bod č. V: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku 158/1. 
 

Předsedající informoval přítomné hosty, že zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON na pozemku 158/1 v k.ú. obce 
Fryšava pod Žákovou horou v majetku obce Fryšava pod Žákovou. Jedná se o překop pozemní 
komunikace z důvodu položení zemního přívodu elektriky k nemovitosti č.p. 84. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje podepsání smlouvy o zřízení 
věcného břemene na pozemku č. 158/1 v k.ú. obce Fryšava pod Žákovou horou v majetku 
obce Fryšava pod Žákovou horou se společností E.ON Česká republika, s.r.o. 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 5/ZO-33/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. VI: Informování o výsledku hlavního líčení Okresního soudu ve Žďáru nad 
Sázavou ze dne 14.8.2018 ve věci sporu o výstavbu kanalizace a ČOV v obci Fryšava pod 
Žákovou horou 
 
Předsedající sdělil přítomným zastupitelům a hostům, že hlavní líčení naplánované na 14. srpna 
2018  u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou bylo z důvodu žádosti obhájce obžalovaného 
odročeno na pondělí 3. září 2018 v 9,00 hodin. 
 

* * * 
 
Bod č. VII: Rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 7.8.2018 
 
Předsedající informoval o zamítnutí žádosti obce Odvolacím finančním ředitelstvím o 
prominutí penále z platebního výměru č. 31/2018 a platebního výměru č. 32/2018 na penále za 
prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Aby bylo využito všech možností obrany 
obce před platbou penále, předsedající navrhl, aby obec prostřednictvím advokátní kanceláře 
Coufal, Georges a partners s.r.o. podala správní žalobu proti rozhodnutí Odvolacího finančního 
ředitelství. 
 
     Návrh usnesení:  
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí 
Odvolacího finančního ředitelství ze dne 7.8.2018, č.j. 35404/18/5000-10470-700290, kterým 
byla zamítnuta žádost o prominutí platebních výměrů č. 31/2018 a 32/2018 na penále za 
prodlení. Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou pověřuje zatupující advokátní 
kancelář Coufal, Georges a partners s.r.o. k podání této žaloby. 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 6/ZO-33/2018 bylo schváleno. 

* * * 



Bod č. VIII: Usnesení Městského soudu v Brně k žádosti Obce Fryšava pod Žákovou 
horou o osvobození od soudních poplatků 
 
Předsedající sdělil přítomným zastupitelům a hostům, že Městský soud v Brně svým usnesením 
ze dne 7. srpna 2018, č.j. 33C11/2018-27 rozhodl o zamítnutí žádosti obce o osvobození od 
soudních poplatků v žalobě o náhradu způsobené škody proti spol. Stamina s.r.o. a Ing. Josefu 
Fialovi. Ve věci navrhl využít 15 denní lhůtu na odvolání. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje, aby se obec Fryšava pod 
Žákovou horou prostřednictvím advokátní kanceláře Coufal, Georges a partners s.r.o. 
odvolala proti usnesení Městského soudu v Brně, č.j. 33C11/2018-27, o nepřiznání 
osvobození od soudních poplatků. 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 7/ZO-33/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. IX: Provozní řád Autovrakoviště Zelený s.r.o. v obci Fryšava pod Žákovou horou 
 
Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty, že Obec Fryšava pod Žákovou horou, 
jakožto účastník řízení, zaslala Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, 
dne 30.7.2018 své vyjádření k předloženému provoznímu řádu autovrakoviště. S obsahem 
vyjádření byli zastupitelé seznámeni. Zastupitelstvo obce trvá na svých připomínkách, bez 
jejichž odstranění nemůže obec dát souhlasné stanovisko. 
Při přípravě pozvánky na toto zasedání zastupitelstva obce byla zaslána pozvánka také 
vedoucímu provozu autovrakoviště ve Fryšavě pod Žákovou horou, panu Milanu Zelenému, 
odpadovému hospodáři, paní Kateřině Smolíkové, Dis., a odpovědné osobě autovrakoviště ve 
Fryšavě pod Žákovou horou, MUDr. Daně Zelené s tím, že bude zastupitelům obce sděleno 
možné řešení této situace. 
V den konání zastupitelstva pan Milan Zelený osobně doručil omluvu z účasti všech pozvaných 
za společnost Autovrakoviště Fryšava pod Žákovou horou, spolu se stanoviskem k vyjádření 
obce ze dne 30.7.2018. S tímto stanoviskem byli zastupitelé seznámeni. 
Ve stejném dni, tj. 20.8.2018, obdržela obec, coby účastník řízení, možnost znovu se vyjádřit 
k přiloženému provoznímu řádu. Vzhledem k nesrovnalostem, které provozní řád obsahuje, 
předsedající navrhl, aby bylo Krajskému úřadu kraje Vysočina zasláno nesouhlasné stanovisko 
k této podobě provozního řádu, který nebere v potaz skutečnost, že se obec nachází uprostřed 
chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, a skutečnost, že vjezd č. 2 do autovrakoviště ústí 
přímo na komunikaci vedoucí chráněnou alejí javorů stříbrných, vysázených v obci Fryšava 
pod Žákovou horou v 19. století. 
 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou nesouhlasí s podobou předloženého 
provozního řádu a pověřuje starostu obce k odeslání nesouhlasného stanoviska spolu 



s vyjádřením Obce Fryšava pod Žákovu horou Krajskému úřadu kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a zemědělství.  

 
Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 8/ZO-33/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. X. - Diskuze 
 

- Starosta obce informoval o proběhlých opravách v obci, kdy jednou z větších akcí 
byla, po loňské výměně oken, oprava a nátěr 600 m2 střechy budovy školy a školky, 
která je nyní barevně sjednocená s protější nově natřenou a opravenou střechou 
kostela. Co se týče plánů na zbudování chodníků od autobusové zastávky ke školce a 
škole, již existující projekt je třeba doplnit o zapracování odvodňovacího kanálu, 
dokončit výměnu dotčených pozemků. 

- K řešení velkého množství odpadků v době letních prázdnin, navrhl pan Dvořák na 
příští rok dojednat s technickými službami zápůjčku kontejnerů na toto období. 
V letošním roce byly sice zakoupeny nové, další kontejnery, v létě je však i tato 
kapacita nedostatečná, a v případě dalšího nákupu by v zimním období nedošlo 
k jejich využití. Starosta obce zmínil nutnost vypracování obecně závazné vyhlášky 
týkající se likvidace odpadů pro poskytovatele ubytování. 

- Přítomní hosté kladli dotazy k bodu č.4 tohoto jednání. Zajímali se o legálnost stavby 
plotu na hranici dotčených pozemků, správné zaměření pozemků a sporného úseku. 
K tomuto pan starosta podal vysvětlení průběhu celého sporu a informaci, že se čeká 
na vyjádření stavebního odboru v Novém Městě na Moravě. 

- Další letošní větší akcí byla oprava vodovodu, byl nalezen významný zdroj úniku 
vody. Díky tomu má nyní Fryšava vody dostatek, nedochází k výraznému poklesu 
tlaku vody. Pokles je zaznamenáván převážně o víkendu, kdy je zvýšený odběr vody, 
neboť jsou více využívány rekreační objekty ve Fryšavě a na Třech Studních. Pan 
Dvořák navrhl plnění vodojemu v noci, tím by se měl tlak vody ve dne zlepšit. Pan 
starosta připomněl nutnost omezení napouštění bazénů a všeobecné šetření vodou. I 
když mají obecní studny vody dostatek, přetrvává velké sucho, a např. studně 
společnosti Agro Měřín jsou na minimu potřeby vody. Další opravy vodovodu a 
kanalizace budou probíhat na podzim tohoto roku. 

 
Závěr: 16:32 hodin. 
 
 Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 
3) Pozvánka 
4) Pozvánky zástupcům společnosti Autovrakoviště Zelený s.r.o.(3x) 
5) Potvrzení o doručení a převzetí pozvánek zástupci společnosti Zelený s.r.o. 
6) Omluva zástupců společnosti Zelený s.r.o. z jednání ZO včetně stanoviska k vyjádření 
starosty obce ze dne 30.7.2018 
7) Vyjádření MěÚ NMnM, odbor stavební, Ing. Jamborová, k podaným odvoláním viz. bod 4 
 



 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.8.2018 

 
Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 
 
 

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

         Martin Dvořák    ověřil zápis dne …………..…………. 
 
Starosta:                   Mojmír Humlíček   podepsal zápis dne ………….……… 

 
 
 

Razítko obce: 
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