
Z á p i s   z 6.  řádného zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 25. dubna 2019 
v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 
Přítomni: Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková, Martina Junová, Michal Němec, Martin 
Dvořák, Jiří Pleský 
  
Omluveni: Lukáš Horský 
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 15.4.2019 do 
26.4.2019. 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 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: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení č. 1/ZO-6/2019 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.  
 

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

 
 
Program:    1) Zahájení. 
 2) Kontrola zápisu z 5. jednání zastupitelstva obce. 
     3) Rozpočtové opatření č. 2/2019. 
 4) Projednání žádosti o změnu územního plánu. 

5) Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – výměna oplocení školní 
zahrady. 

6) Projednání žádosti SDH Fryšava o pořízení nového hasičského vozu. 
7) Diskuze. 
8) 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-6/2019 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 

Bod č. II:  Kontrola zápisu z 5. řádného zasedání zastupitelstva obce: 
 
Předsedající konstatoval, že zápis z 5. zasedání ZO byl řádně ověřen, schválen a nebyly proti 
němu vzneseny námitky. 
 
 

* * * 
 
Bod č. III: Rozpočtové opatření č. 2/2019 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s opravou výdajového paragrafu v rozpočtovém 
opatření č. 2/2019, a to z důvodu změny zaúčtování. Jedná se o změnu u výdajového paragrafu 
3392 – Zájmová činnost v kultuře, na výdajový paragraf 3399 - Ostatní záležitosti kultury, 
církví a sdělovacích prostředků, který je pro zamýšlenou rekonstrukci kulturního domu 
vhodnější. Finančních prostředků se změna netýká. 
 

Návrh usnesení: 
 



     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou bere na vědomí opravu v rozpočtovém opatření 
č. 2/2019. 
  
               Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-6/2019 bylo schváleno. 

 
 

* * * 
 

 
Bod č. IV: Projednání žádosti o změnu územního plánu 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s žádostí manželů Mgr. H.H. a paní R.H., o změnu 
v územním plánu obce Fryšava pod Žákovou horou. Po konzultaci s Ing. Cackem, který 
zajišťuje pro obec zhotovení nového územního plánu platného od roku 2020, bylo doporučeno 
žádost zamítnout a vyčkat na nový územní plán. Vyjádření k žádosti bude manželům H. 
odesláno písemně.  
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou neschvaluje pořízení změny územního 
plánu obce Fryšava pod Žákovou horou ve smyslu předloženého materiálu. 
 

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

Usnesení č. 4/ZO-6/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. V: Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na výměnu oplocení školní 
zahrady. 
  
Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že podal žádost o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny (dříve Program obnovy venkova) ve výši Kč 127.000,--, a to na financování záměru 
výměny oplocení školní zahrady, který by měl být realizován v době letních prázdnin. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje využít dotaci z Fondu Vysočiny 
na akci: Výměna oplocení školní zahrady. 
 

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

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

* * * 
 
Bod č. VI/I: Projednání žádosti SDH Fryšava o pořízení nového hasičského vozu 



 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s žádostí ze dne 15.4.2019, ve které starosta 
místních hasičů, pan Radek Veselský, žádá o pořízení hasičského vozu o hmotnosti do 7,5 t – 
viz. přiložená žádost. Jako hlavní důvod pořízení je skutečný technický stav a náklady na 
udržení provozuschopnosti současného vozidla Škoda 706 RTHP z roku 1983. Pořízením 
požadovaného vozidla Mercedes – Benz 811D dojde k zachování schopností SDH efektivně 
čelit možným požárům a nehodám. Jedná se o starší vozidlo dovezené z Německa, které je dle 
sdělení SDH ve výborném technickém stavu. Vozidlo je přihlášeno v ČR. Vybraný typ vozidla 
byl konzultován s Krajským HZS v Jihlavě, na základě jejich vyjádření nic nebrání jeho 
zařazení do provozu u SDH Fryšava pod Žákovou horou. Vozidlo je vybaveno 8 místy k sezení, 
ve výbavě je vysokotlaká hadice pro rychlý zásah, laminátová nádrž na 640l. Dle sdělení 
žadatele se jedná o velice příznivou cenu (290tis. Kč), a v případě pořízení o výhodný nákup. 
Pro ilustraci žadatel přiložil jiné možnosti pořízení vozidla o hmotnosti 7,5t. Jedná se ale o 
nabídky vozidel v zahraničí, v ČR dle internetového vyhledávače podobné starší vozidlo 
k prodeji v současné době není. Další nabídky pro porovnání jsou tedy pouze ze zahraničí. 
Všechny předložené nabídky na nákup hasičského vozidla o hmotnosti do 7,5t byly předloženy 
zastupitelům k vyhodnocení. Zastupitelé doporučili nákup vozidla již dovezeného do ČR, toto 
vozidlo splňuje platnou legislativu pro provoz na pozemních komunikacích dle zákona č. 
361/2006 Sb., a v případě pořízení může být okamžitě zařazeno do provozu. Na základě těchto 
skutečností, kdy by v případě vypsání výběrového řízení mohlo dojít k prodlení a vozidlo by 
již nemuselo být k dispozici, navrhl předsedající schválit výjimku ze směrnice č. 1/2016 a 
vozidlo pořídit přímo, bez výběrového řízení. 
 
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje záměr pořízení nového vozidla 
pro SDH Fryšava pod Žákovou horou. 
 

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

Usnesení č. 6/1/ZO-6/2019 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. VI/II: Projednání žádosti SDH Fryšava pod Žákovou horou  
 
Předsedající navrhl hlasovat o schválení výjimky ze směrnice č. 1/2016 pro nákup vozidla pro 
SDH Fryšava pod Žákovou horou. 
 
     Návrh usnesení:  
 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje výjimku ze směrnice č. 1/2016, 
o zadávání zakázek, z důvodu výhodné koupě hasičského vozidla. 

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

 
Usnesení č. 6/2/ZO-6/2019 bylo schváleno. 
 

* * * 
 



Bod č. VI/III: Projednání žádosti SDH Fryšava pod Žákovou horou 
 
Předsedající požádal o pověření k podpisu smlouvy o koupi vozidla přímo bez výběrového 
řízení s využitím výjimky ze směrnice č. 1/2016. 
 
     Návrh usnesení:  
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 
o koupi vozidla,  Mercedes – Benz 811D, za částku 290.000,-Kč  a to přímo bez výběrového 
řízení s využitím výjimky ze směrnice č. 1/2016. 
 

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

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

* * * 
 
Bod č. VII: Diskuze: 
 

- Zastupitelé diskutovali na téma organizace letních oslav SDH. Navrhli zajistit svěcení 
nově zakoupeného hasičského vozidla a praporu. 

- Starosta obce zajistí seřízení hnutého dopravního zrcadla u Pohostinství Dvořák. 
- Diskutovalo se o zajištění opravy měřícího radaru při vjezdu do obce od Kadova. 
- Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem instalovat veřejné osvětlení na rohu u 

nemovitosti č.p. 120. 
- K plánovaným opravám a přestavbě KD starosta obce sdělil přítomným zastupitelům, 

že se již jen čeká na rozhodnutí stavebního úřadu, poté se může ihned začít s pracemi. 
Doporučil pro vybourání zdi pro vrata a pro vybagrování cesty využít stavební firmu. 

 
* *    * 

 
Závěr: 16:25 hodin. 
 
 Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina zastupitelů 
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 
3) Pozvánka 
4) Rozpočtové opatření č. 2/2019 – oprava 
5) Žádost SDH 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26.4.2019 

 
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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