
Z á p i s   z 18.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. února 2020 

v 1930 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

Přítomni: Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková, Martina Junová, Michal Němec, Lukáš 

Horský, Martin Dvořák, Jiří Pleský 

 

Omluveni: --- 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1930 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 19.2.2020 do 

28.2.2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 

1) konstatoval, že přítomno je všech 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 Jiřího Pleského, 

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 Jiřího 

Pleského. 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1/ZO-18/2020 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 1 bod, a to bod č. 5 – Odpadové hospodářství – ubytovací zařízení, podnikatelé. 

 



           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program    

18. řádného zasedání: 

 

 

Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 17. jednání zastupitelstva obce. 

 3) Rozhodnutí Krajského soudu v Brně o osvobození Obce Fryšavy pod  

                            Žákovou horou od soudního poplatku ve výši 65% poplatkové povinnosti. 

 4) Městský soud v Brně – výzva k zaplacení soudních poplatků.  

 5) Odpadové hospodářství – ubytovací zařízení, podnikatelé. 

 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-18/2020 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 17. řádného zasedání zastupitelstva obce: 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 17. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 

němu vzneseny námitky. 

 

 

* * * 

 

Bod č. III: Rozhodnutí Krajského soudu v Brně o osvobození Obce Fryšavy pod  

 Žákovou horou od soudního poplatku ve výši 65% poplatkové povinnosti 

 

11. února 2020, dva dny po konání 17. řádného zastupitelstva obce, kde se problematika 

ohledně výstavby kanalizace a ČOV ve Fryšavě probírala na setkání s občany a následně na 

jednání zastupitelstva obce a byla přijata úsporná opatření pro obranu před finančním 

postihem, bylo obci doručeno rozhodnutí Krajského soudu v Brně o osvobození Obce Fryšavy 

pod Žákovou horou od soudního poplatku ve výši 65% poplatkové povinnosti. Původní 

výměr v částce Kč 894.442,-- byl snížen na Kč 313.055,--. 

Obec se žalobou domáhá proti 2 žalovaným subjektům o zaplacení částky Kč 17,888.823,70 

s příslušenstvím. 

 

     Návrh usnesení:  

 



Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí usnesení Krajského 

soudu v Brně, který svým rozhodnutím Obec Fryšavu pod Žákovou horou osvobozuje od 

soudního poplatku za žalobu ve výši 65% poplatkové povinnosti. 

 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 3/ZO-18/2020 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. IV: Městský soud v Brně – výzva k zaplacení soudních poplatků 

 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům a hostům, že v návaznosti na předchozí bod 

jednání dne 19. února 2020 byla obci doručena výzva k zaplacení soudního poplatku ve výši 

Kč 313.055,-- s 15 denní lhůtou na uhrazení těchto poplatků. Lhůta končí 5. března 2020. Po 

uhrazení soudního poplatku bude moci soud zasednout a rozhodnout. Předsedající doporučil 

bezodkladnou úhradu tohoto poplatku, aby nedošlo k jeho prodlení a následnému zastavení 

soudního řízení. V případě úspěchu by poplatek měl být obci uhrazen zpět. 

 

     Návrh usnesení:  

 

      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou souhlasí s uhrazením soudního poplatku 

a vyzývá starostu obce k provedení uvedené platby. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 4/ZO-18/2020 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. V: Odpadové hospodářství – ubytovací zařízení, podnikatelé 

 

Vzhledem k neutěšené situaci panující v oblasti odpadového hospodářství Obec Fryšava pod 

Žákovou horou rozeslala výzvu provozovnám v oblasti ubytování. Tato výzva je pojmenována 

„Kontrola plnění povinností při nakládání s odpady“ (Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech). 

Během března 2020 bude na jednání zastupitelstva obce předložena podoba nové Vyhlášky o 

odpadech, která nově nabídne podnikatelům a provozovnám s ubytováním možnost připojit se 

do systému místních poplatků. Předsedající upozornil, že právě provozovatelé ubytovacích 

zařízení si neuvědomují, že nelze spojovat místní poplatky s poplatkem za komunální odpad. 

Dle Zákona o odpadech každý podnikající subjekt a provozovna musí mít vyřešené odpadové 

hospodářství smluvně, a to buď se společností provádějící svoz odpadu, nebo přímo s obcí. 

V nově připravované obecní vyhlášce budou jasně stanovena kritéria pro podnikatele, kteří se 

rozhodnou uzavřít smlouvu s obcí. 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty s náklady na roční svoz a likvidaci 

komunálního odpadu v obci, a výší výnosů z ročních poplatků za osoby s trvalým pobytem 

v obci a za rekreační objekty včetně  podnikatelských subjektů, které mají s obcí již dlouholetou 

smlouvu. Hlavním důvodem, proč se nyní vedení obce zabývá odpadovým hospodářstvím, je 

skutečnost, že přes zdražování služeb v oblasti odpadového hospodářství obce by i tímto 



opatřením, kdy budou splněny povinnosti všech podnikatelských subjektů, mohla být udržitelná 

a zachována cena ročního poplatku místních občanů, která v okolních obcích výrazně stoupla. 

 

 

 

     Návrh usnesení:  

 

      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou souhlasí s postupem obce při řešení 

problematiky odpadového hospodářství u ubytovacích zařízení a podnikatelských subjektů. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 4/ZO-18/2020 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

 

Bod č. VI: Diskuze 

 

 - Starosta obce vedl diskuzi s hostem na téma odpadového hospodářství – že  neexistuje 

podnikatel, nebo živnostník, který neprodukuje ze své podnikatelské činnosti žádný 

odpad. Bylo mu vysvětleno, že může uzavřít smlouvu se společností provádějící svoz 

odpadu, nebo smlouvu s obcí na základě nově připravované Vyhlášky o odpadech 

v obci, pro podnikatele tohoto typu bude roční poplatek v řádech stokorun. 

Podnikatelský subjekt se bude muset rozhodnou jakou variantu zvolí. 

  

 - Hosté měli dotazy k soudnímu řízení, které by mělo v nejbližší době proběhnout, a ke 

kterému se vztahují poplatky projednávané v bodě 3 a 4. Starosta obce zopakoval a 

doplnil některé informace, které padly na setkání s občany dne 8.2.2020. Přes 

dataprojektor prezentoval přítomným finanční analýzu, ceny stočného dle této analýzy, 

smlouvu o dílo na výstavbu kanalizace, dodatek smlouvy o dílo, převzetí díla bez 

výhrad, podmínky dotace dle SFŽP. 

 

  

-Předsedající připomenul všem přítomným jednání ZO, že  dne 5.1.2010 byla uzavřena             

smlouva o technickém dozoru na částku Kč 1,648.150,--. Dne 26.9.2011 došlo 

k převzetí díla bez závad a nedodělků. V současné době obec ohrožují lhůty pro 

promlčení některých skutečností ve sporu. 

  

* * * 

 

 

Bod č. VII:  Závěr: 20:20 hodin. 

 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 



3) Pozvánka 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2020 

 

Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 

 

 

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

 

         Jiří Pleský    ověřil zápis dne …………..…………. 

 

Starosta:                   Mojmír Humlíček   podepsal zápis dne ………….……… 

 

 

 

Razítko obce: 

 


