
Z á p i s   z 5.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 18. března 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 10.3.2019 do 

18.03.2019. 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-5/2019 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. 8 – Smlouva o 

pronájmu multifunkčního zařízení se společností Reproservis, bod č. 9 – 

Rozpočtové opatření č. 1/2019, na vědomí zastupitelům. 

 

Návrh usnesení:  

 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program    

5. řádného zasedání: 

 

 

Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 4. jednání zastupitelstva obce. 

     3) Schválení zadávací dokumentace pro akci: Výměna oplocení areálu školní  

                            zahrady ve Fryšavě pod Žákovou horou. 

 4) Smlouva o výpůjčce se svazkem obcí Mikroregion Novoměststko –  

                            kontejnery a nádoby na odpad. 

5) Smlouva o zřízení věcného břemene se spol. E.ON Distribuce. 

6) Záměr opravy komunikace na pozemku 766/1 v k.ú. obce Fryšava pod 

Žákovou horou – komunikace na Medlov. 

7) Pohyb chodců v obci – úprava dopravního značení. 

8) Smlouva o pronájmu multifunkčního zařízení se společností Reproservis. 

9) Rozpočtové opatření č. 1/2019 – na vědomí zastupitelům. 

10) Diskuze. 

11) 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-5/2019 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 4. řádného zasedání zastupitelstva obce: 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z 4. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 

němu vzneseny námitky. 

 

 

* * * 

 

Bod č. III: Schválení zadávací dokumentace pro akci: Výměna oplocení areálu školní 

zahrady ve Fryšavě pod Žákovou horou 
 



Předsedající požádal zastupitele o schválení zadávací dokumentace. Informoval přítomné 

zastupitele a hosty, že na minulém 4. řádném zasedání ZO, usnesením č. 5/ZO-4/2019, byl 

schválen záměr výměny oplocení areálu školní zahrady. Původní oplocení je z roku 1975. 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti dětí byla odsouhlasena jeho výměna. Bude se jednat o 191m 

obvodu zahrady, oplocení bude osazeno pletivovými bloky, novou bránou pro vjezd a malou 

brankou pro vstup. Realizace v době letních prázdnin, kdy není zahrada využívána dětmi MŠ a 

žáky školy. 

 

Návrh usnesení: 

 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou schvaluje podobu zadávací dokumentace pro 

akci: Výměna oplocení areálu školní zahrady ve Fryšavě pod Žákovou horou. 

 

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

 

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

 

* * * 

 

 

Bod č. IV: Smlouva o výpůjčce se svazkem obcí Mikroregion Novoměstsko – kontejnery 

a nádoby na odpad.  

 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty se smlouvou o výpůjčce kontejnerů, kdy již 

v měsíci únor bylo přivezeno 5 nádob na tříděný odpad a 20 biopopelnic. Kontejnery budou 

umístěny na obvyklá místa v obci, měly by pomoci s likvidací odpadu při letním zvýšeném 

počtu osob v obci. Po zbudování vjezdu do garáže, která bude zřízena ve sklepě budovy 

kulturního domu, budou kontejnery, které jsou nyní umístěny na parkovací ploše kulturního 

domu, přemístěny k tomuto výjezdu tak, aby byly dobře přístupné občanům, a zároveň 

nehyzdily vzhled obce. 

 

     Návrh usnesení:  

 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje podpis smlouvy o výpůjčce 5 

kontejnerů a 20 nádob na odpad. 

 

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

 

Usnesení č. 4/ZO-5/2019 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. V: Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce 

  

Předsedající vysvětlil přítomným zastupitelům a hostům důvod zřízení věcného břemene se 

společností E.ON Distribuce, kdy pro napojení konkrétního rodinného domu na elektriku musí 

dojít k překopu obecní cesty, neboť nyní se již přípojky budují zemí. Za tento souhlas bude obci 

uhrazen poplatek. 

 



     Návrh usnesení:  

 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje podpis smlouvy se společností 

E.ON Distribuce na zřízení věcného břemene. 
 

 

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

 

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

* * * 

 

Bod č. VI: Záměr opravy komunikace na pozemku 766/1 v k.ú. Fryšava pod Žákovou 

horou – komunikace na Medlov 

 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele a hosty se záměrem opravy komunikace Fryšava – 

hotel Medlov. Jedná se o turisty vytíženou cestu, je v zájmu obce tuto komunikaci opravit tak, 

aby byla dobře sjízdná a bezpečná nejen autům, ale i cyklistům. Za tímto účelem budou 

osloveny firmy zabývající se opravami komunikací. 

      Návrh usnesení:  

 

      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje záměr opravy komunikace 

Fryšava – Medlov, nacházející se na pozemku 766/1 v majetku obce Fryšava pod Žákovou 

horou. 

 

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

 

Usnesení č. 6/ZO-5/2019 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. VII: Pohyb chodců v obci – úprava dopravního značení 

 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům a hostům, že na základě vyvolaného jednání 

s dopravní policií a dopravním inženýrem, požádá o schválení umístění dopravního značení pro 

řidiče a pro pěší z důvodu v obci zažitého zvyku chodit po hlavní komunikaci Kadov – Tři 

Studně, vpravo. V úseku dolního konce obce je plán zbudovat tzv. prostor pro pěší, který nemá 

parametry chodníku, ale je jeho alternativou při nedostatku místa. 

 

     Návrh usnesení:  

 

      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje změnu úpravy pohybu chodců 

v obci Fryšava pod Žákovou horou 

 

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

 

Usnesení č. 7/ZO-5/2019 bylo schváleno. 

 

* * * 



 

Bod č. VIII: Smlouva o pronájmu multifunkčního zařízení se společností Reproservis 

 

Předsedající informoval přítomné zastupitele a hosty o uplynutí lhůty, na kterou byla se 

společností Reproservis Žďár nad Sázavou uzavřena smlouva o pronájmu multifunkčního stroje 

(kopírky/skeneru/tiskárny) používaného v kanceláři obecního úřadu. Obec dostala od 

společnosti Reproservis Žďár nad Sázavou nabídku na odkup tohoto zařízení, nebo možnost 

dalšího prodloužení nájemní smlouvy. Přítomní zastupitelé se shodli na variantě prodloužení 

nájemní smlouvy, a to z důvodu bezplatné údržby, servisu a oprav po dobu nájemního vztahu. 

 

     Návrh usnesení:  

 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje podpis smlouvy se společností 

Reproservis na pronájem, servis a údržbu multifunkčního stroje. 

 

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

 

Usnesení č. 8/ZO-5/2019 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. IX: Rozpočtové opatření č. 1/2019 – na vědomí zastupitelům 

 

Předsedající konstatoval, že zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 1/2019 – 

na vědomí, které je v tištěné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, v elektronické 

podobě na internetových stránkách obce, a na elektronické úřední desce obce. 

    

  Návrh usnesení:  

 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

1/2019. 

 

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

 

Usnesení č. 9/ZO-5/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod č. X: Diskuze: 

 
- Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a hosty s vývojem přiznání a výběru poplatků 

z ubytovací kapacity a poplatku rekreačního v obci. V roce 2018 došlo ke zvýšení těchto 

poplatků na srovnatelnou výši s okolními obcemi. Do obecního rozpočtu je velkým přínosem 

provoz hotelu Medlov, z tohoto důvodu je také zájem na opravě komunikace spojující hotel 

s obcí. 

- Koncem února byl na základě vyhodnocení cenových nabídek zakoupen nový osobní automobil 

Škoda Fabia, který bude sloužit pro potřeby úřadu, institucí a spolků zřízených obcí, např. 

hasičům, a to pro účely spojené s vyřizováním obecních záležitostí. 

- V pondělí započala  oprava místní komunikace u č.p. 47/48, kdy byla provedena drenáž a 



následnému zhutnění cesty kamenem a štěrkem. 

- Další host vznesl návrh na zajištění nádoby na sběr železa v obci. Zastupitelé jsou pro zajištění 

této nádoby. 

- Aktuálním problémem bude likvidace kalu z ČOV. Zpřísňují se pravidla pro odkaliště, kdy 

výhledově obec Fryšava pod Žákovou horou nebude moci vyvážet kal z místní ČOV na odkaliště 

na Tři Studně. Ve spolupráci s Mikroregionem se bude hledat řešení. 

- Na návrh hosta na zřízení plně funkčních měřičů rychlosti a následného přínosu z pokut do 

rozpočtu obce pan starosta vysvětlil systém projednávání přestupků a jeho zpoplatnění, kdy 

má obec Fryšava smlouvu s Městským úřadem v Novém Městě na Moravě, který spravuje 

přestupkovou agendu, za každý přestupek projednávaný přestupkovou komisí v Novém Městě 

na Moravě bez ohledu na výši případného peněžitého trestu uhradí obec poplatek Kč 1700,--.  

 
* *    * 

 

Závěr: 17:00 hodin. 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

3) Pozvánka 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2019 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.3.2019 

 

Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 

 

 

 

 

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

 

         Michal Němec    ověřil zápis dne …………..…………. 

 

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

 

 

 

Razítko obce: 

 

 


