
Z á p i s   z 2.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 9. prosince 2018 

v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 
 
Přítomni: Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková, Michal Němec, Martin Dvořák, Lukáš 
Horský, Jiří Pleský 
  
Omluveni: Martina Junová 
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 27.11.2018 do 
9.12.2018. 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 Petru Humlíčkovou a Michala Němce, 
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 Petru Humlíčkovou a pana Michala 
Němce. 
 

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

Usnesení č. 1/ZO-2/2018 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 jeden bod, a to rozpočtové opatření 
č. 12/2018, na vědomí. 
 

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

 
 
Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 1. jednání zastupitelstva obce. 
     3) Schválení rozpočtu obce na rok 2019. 
 4) Schválení rozpočtu PO Čistá Fryšávka na rok 2019. 

5) Schválení rozpočtu PI ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou na rok 2019. 
6) Schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro ZŠ a MŠ Fryšava 

pod Žákovou horou. 
7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Fryšava pod Žákovou horou 

na období 2020 až 2023. 
8) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu PO Čistá Fryšávka na období 

2020 a 2021. 
9) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Fryšava pod 

Žákovou horou na období 2020-2021. 
10) Jmenování inventarizační komise. 
11) Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019. 
12) Rozpočtové opatření č. 12/2018. 
13) Diskuze. 
14) 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-2/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce: 
 
Předsedající konstatoval, že zápis z 1. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 
němu vzneseny námitky. 
 
 

* * * 



Bod č. III: Schválení rozpočtu obce na rok 2019 
 
Předsedající zkonstatoval, že návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl k nahlédnutí v tištěné 
podobě v kanceláři obecního úřadu, dále  zveřejněn na www stránkách obce, stacionární úřední 
desce a elektronické úřední desce, a to od 22. listopadu 2018, tj. ve lhůtě minimálně 15 dní před 
jeho projednáním zastupiteli obce. 
 

Návrh usnesení: 
 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou schvaluje návrh rozpočtu obce Fryšava pod 
Žákovou horou na rok 2019 bez výhrad. 
 
               Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-2/2018 bylo schváleno. 

 
 

* * * 
 

 
Bod č. IV: Schválení rozpočtu PO Čistá Fryšávka na rok 2019  
 
Předsedající zkonstatoval, že návrh rozpočtu PO Čistá Fryšávka na rok 2019 byl k nahlédnutí 
v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu, dále zveřejněn na www stránkách obce a 
elektronické úřední desce, a to od 22. listopadu 2018, tj. ve lhůtě minimálně 15 dní před jeho 
projednáním zastupiteli obce. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje rozpočet PO Čistá Fryšávka na 
rok 2019 bez výhrad. 
 

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

Usnesení č. 4/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. V: Schválení rozpočtu PO ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou. 
  
Předsedající zkonstatoval, že návrh rozpočtu PO Čistá Fryšávka na rok 2019 byl k nahlédnutí 
v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu, dále zveřejněn na www stránkách obce a 
elektronické úřední desce, a to od 22. listopadu 2018, tj. ve lhůtě minimálně 15 dní před jeho 
projednáním zastupiteli obce. Provozní transfer pro organizaci v roce 2019 zůstane ve stejné 
výši, jako v minulých letech, Kč 366 tis., výdajový paragraf  3113 zůstane v navržené výši Kč 
570 tis. Je zde rozpočtována částka na oplocení areálu ZŠ a MŠ, ta je již zohledněna v rozpočtu 
zřizovatele. 
 
 
     Návrh usnesení:  



 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ Fryšava 
pod Žákovou horou bez výhrad. 
 

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

 
Usnesení č. 5/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. VI: Schválení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro ZŠ a MŠ Fryšava pod 
Žákovou horou 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem závazných ukazatelů na rok 2019 pro ZŠ 
a MŠ ve Fryšavě pod Žákovou horou na rok 2019. Provozní transfer pro rok 2019 ve výši Kč 
366 tis. bude mít závazný ukazatel pro energie ve výši Kč 230 tis., OPPP Kč 60 tis., ostatní    
Kč 76 tis. 
 
      Návrh usnesení:  
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje závzné ukazatele na rok 2019 
pro ZŠ a MŠ ve Fryšavě pod Žákovou horou bez výhrad. 
 

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

Usnesení č. 6/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. VII: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Fryšava pod Žákovou horou 
na roky 2020 až 2023 
 
Předsedající zkonstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Fryšava pod 
Žákovou horou na rok 2019 byl k nahlédnutí v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu, dále 
zveřejněn na www stránkách obce a elektronické úřední desce, a to od 22. listopadu 2018, tj. 
ve lhůtě minimálně 15 dní před jeho projednáním zastupiteli obce. 
 
     Návrh usnesení:  
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
obce Fryšava pod Žákovou horou na roky 2020 až 2023 bez výhrad. 

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

 
Usnesení č. 7/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 



Bod č. VIII: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu PO Čistá Fryšávka na období 
2020 a 2021 
 
Předsedající zkonstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO Čistá Fryšávka na rok 
2019 byl k nahlédnutí v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu, dále zveřejněn na www 
stránkách obce a elektronické úřední desce, a to od 22. listopadu 2018, tj. ve lhůtě minimálně 
15 dní před jeho projednáním zastupiteli obce. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
PO Čistá Fryšávka na roky 2020 a 2021 bez výhrad. 

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

 
Usnesení č. 8/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. IX: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ ve Fryšavě na roky 
2020 a 2021 
 
Předsedající zkonstatoval, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO ZŠ a MŠ Fryšava pod 
Žákovou horou na rok 2019 byl k nahlédnutí v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu, dále 
zveřejněn na www stránkách obce a elektronické úřední desce, a to od 22. listopadu 2018, tj. 
ve lhůtě minimálně 15 dní před jeho projednáním zastupiteli obce. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 
PO ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou na roky 2020 a 2021 bez výhrad. 

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

 
Usnesení č. 9/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. X: Jmenování inventarizační komise 
 
Předsedající sdělil, že inventarizace proběhne v době od 2. ledna 2019 do 31.1.2019. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou navrhuje provést inventuru majetku 
v období 2.1. – 31.1.2019 ve složení: předseda inventarizační komise: Martina Junová, 
členové: Petra Humlíčková, Jiří Pleský, Michal Němec, Martin Dvořák, Lukáš Horský, 
Renata Bodláková a Mojmír Humlíček. 
 



Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. XI: Schválení kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2019 
 
Kalkulace cen vodného a stočného byla vyvěšena a zveřejněna na elektronické úřední desce a 
www obce dne 22.11.2018. Nově vypočtená částka je Kč 25,-- pro vodné/m3, Kč 62,-- pro 
stočné/m3, celkem Kč 87,--/m3. Výpočet ceny vody předané (Tři Studně) je Kč 15,22/m3 bez 
DPH, 17,50/m3 s DPH. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje kalkulaci vodného a stočného 
na rok 2019 bez výhrad.. 

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

 
Usnesení č. 11/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. XII: rozpočtové opatření č. 12/2018, na vědomí 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12/2018 ze dne 
7.11.2018, pro zastupitele na vědomí. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
12/2018. 

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

 
Usnesení č. 12/ZO-2/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Vyjádření pana starosty a pana Martina Dvořáka, ředitele PO Čistá Fryšávka, 
k provozu vodovodu:  

- v roce 2018 nebyl překročen limit odběru podzemní vody ve výši 35000m3, 
- z toho dodaná voda pro odběratele obec Tři Studně 12000m3. 

Díky vydatnosti obecních studní bylo do současné doby každému žadateli o připojení na obecní 
vodovod s pitnou vodou vyhověno. Z důvodů ochrany zdroje pitné vody a všeobecně známému 
nedostatku pitné vody v celé republice jsou  občané opakovaně vyzýváni k šetření s vodou, 
která by neměla být používána k napouštění bazénů a zalévání zahrad. Díky tomuto je vody 
dostatek a připojení nových odběratelů bylo a je v zájmu obce. Jedná se mimo jiné o finanční 
přínos pro  provozovatele vodovodu v obci a vytváření fin. p rostředků na jeho údržbu.  

 



* * * 
Bod č. XIV: Diskuze: 

- Starosta obce sdělil zastupitelům, že je prostřednictvím zastupitele, pana Lukáše Horského, 
v jednání s projektantem a statikem ohledně řešení problému s chátrající budovou č.p. 80 
(bývalý obecní úřad). 

- Dále chce oslovit firmu Vialit, která již v minulosti v obci realizovala opravu místních 
komunikací, ve věci opravy pozemní komunikace z Fryšavy k hotelu Medlov. V této souvislosti 
chce kontaktovat i majitele výsadby podél této komunikace, aby provedl údržbu zeleně 
zasahující do cesty. Zároveň chce také vyzvat společnost Agro Měřín k finanční spoluúčasti na 
této opravě. 
 

* * * 
 

 
 
Závěr: 16:35 hodin. 
 
 
 
 Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 
3) Pozvánka 
4) Návrh rozpočtu obce, návrh SVR obce 
5) Návrh rozpočtu PO Čistá Fryšávka, návrh SVR PO ČF 
6) Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou, návrh SVR PO ZŠ a MŠ 
7) Závazné ukazatele PO ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2018 

 
Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 
 
 

     Ověřovatelé:             Petra Humlíčková         ověřila zápis dne ……………………. 
 

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

 
 
 

Razítko obce: 
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