
Z á p i s   z 3.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 4. února 2019 
v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 
Přítomni: Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková, Martina Junová, Michal Němec, Lukáš 
Horský, Jiří Pleský 
  
Omluveni: Martin Dvořák 
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 22.1.2019 do 
4.2.2019. 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 zapisovatelku paní 
Renatu Bodlákovou, ověřovatele zápisu: paní Martinu Junovou a pana Michala 
Němce. 
 

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

Usnesení č. 1/ZO-3/2019 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. 4 – Výměna 
venkovního osvětlení budovy kostela, a bod č. 11. – příspěvek na dopravu dětí 
na plavecký výcvik. 
 

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

 
 
Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 2. jednání zastupitelstva obce. 
     3) Výměna veřejného osvětlení podél komunikace II/353. 
 4) Výměna venkovního osvětlení budovy kostela. 

5) Pověření starosty obce ke zveřejnění zakázky na výměnu veřejného 
osvětlení podél komunikace II/353, a dále výměna osvětlení budovy 
kostela. 

6) Územní plán obce – pověření starost obce ke zveřejnění zakázky na 
zhotovitele nového územního plánu obce Fryšava pod Žákovou horou. 

7) Přestavba sklepních prostor v budově KD. 
8) Pověření starosty obce k zadání projektu na přestavbu sklepních prostor 

v budově KD č.p.9. 
9) Rozpočtové opatření č. 13/2018. 
10) TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě – dodatek ke smlouvě. 
11) MŠ Fryšava – příspěvek na dopravu dětí na plavecký výcvik. 
12) Diskuze. 
13) 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-3/2019 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce: 
 
Předsedající konstatoval, že zápis z 2. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 
němu vzneseny námitky. 
 
 

* * * 



Bod č. III: Výměna veřejného osvětlení podél komunikace II/353. 
 
Z důvodu bezpečnosti chodců v nočních hodinách, předsedající přednesl přítomným 
zastupitelům a hostům návrh na realizaci výměny lamp veřejného osvětlení podél komunikace 
II/353, a to po celé délce obce, od Smrčiny po točnu směrem Kadov. Je plánováno vyměnit 
celkem 29-30 kusů lamp. Podle vyhodnocení spokojenosti občanů a úspory elektriky by se 
pokračovalo ve výměně dalších lamp v obci. Součástí výměny by byla i výměna dvou halogenů 
osvětlujících místní kostel. 
 

Návrh usnesení: 
 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou schvaluje výměnu lamp veřejného osvětlení 
podél komunikace II/353. 
 
               Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-3/2019 bylo schváleno. 

 
 

* * * 
 

 
Bod č. IV: Výměna venkovního osvětlení budovy kostela  
 
V návaznosti na předchozí bod předsedající zopakoval plán výměny 2 ks 400W reflektorů 
osvětlujících místní kostel za 1-2 úsporná svítidla, a to v závislosti na nabídku. Zde by se také 
jednalo jednak o úsporu energie, kterou hradí obec, jednak o odstranění nepříjemného 
nočního oslňování okolo projíždějících řidičů. Předsedající také zmínil novou pasportizaci 
veřejného osvětlení, která zahrnuje 76 lamp v obci. Tato pasportizace bude součástí zadávací 
dokumentace. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje provedení výměny osvětlení 
budovy kostela za úspornější světla. 
 

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

Usnesení č. 4/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. V: Pověření starosty obce ke zveřejnění zakázky na výměnu veřejného osvětlení 
podél komunikace II/353, a dále venkovního osvětlení budovy kostela. 
  
Vzhledem k tomu, že plánovaná výměna lamp veřejného osvětlení bude zakázka malého 
rozsahu, je třeba, aby proběhlo výběrové řízení, kde budou upřesněny požadavky zadavatele – 
obce (např. montáž, délka záruky, pozáruční servis, recenze). Informace k výběrovému řízení 
budou zveřejněny na www stránkách obce a na elektronické úřední desce obce. Výběrové řízení 
proběhne obálkovou metodou. 



 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje pověřuje starostu obce ke 
zveřejnění zakázky na výměnu veřejného osvětlení podél komunikace II/353, a dále 
venkovního osvětlení kostela. 
 

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

 
Usnesení č. 5/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. VI: Územní plán obce – pověření starosty obce ke zveřejnění zakázky na zhotovitele 
nového územního plánu obce Fryšava pod Žákovou horou 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty s přípravami na pořízení nového územního 
plánu obce. Územní plán bude v souladu se současnou platnou legislativou a aktuálními 
potřebami obce. Pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Nové Město na Moravě. 
Obec Fryšava pod Žákovou horou je jednou ze 14 dalších obcí, které se přidaly k pořizovateli. 
Jakmile bude známo zadání pro nový územní plán, bude zveřejněna zakázka na jeho 
zhotovitele. Občané budou včas informováni, budou se k tomu moci vyjádřit, vznést 
připomínky. Zástupcem za Obec Fryšavu pod Žákovou horou pro spolupráci s pořizovatelem 
byl usnesením č. 5/ZO-1/2018 ze dne 16.11.2018 pověřen místostarosta obce, pan Michal 
Němec. 16.112018 bylo také usnesením č. 4/ZO-1/2018 schváleno pořízení nového územního 
plánu a usnesením č. 6/ZO-1/2018 určeno, že pořizovatelem nového ÚP bude Městský úřad 
Nové Město na Moravě. Platnost současného územního plánu je prodloužena do roku 2022, 
v roce 2019 je ale možné získat dotaci na jeho pořízení. 
 
      Návrh usnesení:  
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou pověřuje starostu obce, aby po obdržení 
zadání z MěÚ v Novém Městě na Moravě zveřejnil zakázku na zhotovitele nového územního 
plánu. 
 

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

Usnesení č. 6/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. VII: Přestavba sklepních prostor v budově KD 
 
Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o záměru přestavby sklepních prostor 
kulturního domu. Zatím jsou zde využívány 2 místnosti pro archiv obce, nově by mělo 
vzniknout zázemí pro zaměstnance – WC, sprchy, šatny, dílna a garáž. Budou instalovány 
garážová vrata, zbudován vjezd navazující na komunikaci. Budova č.p. 80 bývalý obecní úřad, 
která nyní ještě slouží jako dílna, bude kompletně vystěhována. Následně se rozhodne o jejím 



dalším využití – přestavba nebo prodej. 
 
     Návrh usnesení:  
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje přestavbu sklepních prostor 
budovy kulturního domu, kdy zde bude vybudováno zázemí pro uskladnění nářadí a techniky, 
dále sociální zázemí a šatny pro zaměstnance. 

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

 
Usnesení č. 7/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. VIII: Pověření starosty obce k zadání projektu na přestavbu sklepních prostor 
v budově kulturního domu č.p. 9 
 
Předsedající požádal přítomné zastupitele o hlasování o pověření jeho osoby k zadání projektu 
na přestavbu sklepních prostor v budově kulturního domu. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou pověřuje starostu obce k zadání projektu 
na přestavbu sklepních prostor v budově kulturního domu č.p.9. 

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

 
Usnesení č. 8/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. IX: Rozpočtové opatření č. 13/2018 
 
Předsedající oznámil přítomným zastupitelům a hostům, že rozpočtové opatření č.13/2018 je 
tzv. na vědomí, a je zveřejněno na elektronické úřední desce obce, k nahlédnutí v tištěné podobě 
v kanceláři obecního úřadu. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
13/2018. 

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

Usnesení č. 9/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. X: TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě – dodatek ke smlouvě 
 



Předsedající seznámil přítomné s dodatkem smlouvy společnosti TS služby s.r.o. Nové Město 
na Moravě týkající se zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu v obci. Vzhledem k tomu, že 
v okolí není jiný poskytovatel této služby, obci nezbývá, než podmínky akceptovat. 
Jen pro informaci přítomným bylo sděleno, že cena za komunální odpad v obci pro rok 2019 
zůstává neměnná, tzn. Kč 450,--/občan s trvalým bydlištěm, Kč 550,--/ rekreační nemovitost. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí obsah dodatku ke 
smlouvě se společností TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě na svoz odpadů. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. XI: MŠ Fryšava – příspěvek na dopravu dětí na plavecký výcvik 
 
Předsedající sdělil přítomným, že prostřednictvím vedoucí učitelky MŠ ve Fryšavě pod 
Žákovou horou, paní Mgr. Jany Fajmonové, obdržel žádost o příspěvek na dopravu dětí na 
plavecký výcvik v městském bazénu ve Žďáru nad Sázavou. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uhradit náklady na dopravu 
dětí MŠ Fryšava pod Žákovou horou na plavecký výcvik. 

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

 
Usnesení č. 11/ZO-3/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. XII: Diskuze: 
 

- Starosta obce se vrátil k tématu výměny lamp veřejného osvětlení. Zmínil instalaci 30. lampy 
v úseku kopce „Šabarťák“, kde je hluché místo. Na výměnu je plánována 50% dotace 
z Programu obnovy venkova. Termín výměny je rok 2019, co nejdříve. 

* * * 
 

 
 
Závěr: 16:35 hodin. 
 
 
 
 Přílohy zápisu: 

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



3) Pozvánka 
4) Rozpočtové opatření č. 13/2018 
5) TS služby s.r.o. - Dodatek ke smlouvě 
6) MŠ Fryšava pod Žákovou horou – žádost o příspěvek na dopravu dětí na plavání. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 5.2.2019 

 
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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