
Z á p i s   z mimořádného zasedání ZO č.1/2021  
Obce Fryšavy pod Žákovou horou konaného dne 5. srpna 2021 

v 1830 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou 

 

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

Horský, Jiří Pleský 

 

Omluveni: Martin Dvořák 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1830 hodin starostou obce Mojmírem Humlíčkem 

(dále jako „předsedající“).  

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo s ohledem na mimořádnou a vysokou 

závažnost projednávaného bodu svoláno jako mimořádné, v časové tísni. Informace na 

úřední desce Obecního úřadu Fryšava pod Žákovou horou byla zveřejněna od 5.8.2020 

do 5.8.2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“, občané byli o 

konání mimořádného zasedání ZO informováni sms systémem.  

 

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

1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva ze 7, 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 Petru Humlíčkovou, 

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 paní Petru 

Humlíčkovou. 

 

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

 

Usnesení č. 1/mimořádné jednání ZO č.1/2021 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 přítomné zastupitele a hosta, že vzhledem k tomu, že se jedná 



o mimořádné zasedání ZO, nebude v jeho závěru probíhat diskuze.  

 

 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje následující program    

mimořádného zasedání č.1/2021: 

 

 

Program:    1) Zahájení. 
 2) Kauza výstavby kanalizace a ČOV – rozšíření žaloby k Městskému soudu  

     v Brně.  

 3) 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/mimořádné jednání ZO č.1/2021 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. II:  Kauza výstavby kanalizace a ČOV – rozšíření žaloby k Městskému soudu v 

Brně 

 

Předsedající konstatoval, že mimořádné jednání zastupitelstva obce bylo svoláno z důvodu 

doplnění a rozšíření žaloby o navýšení žalované částky o Kč 14,819.219,-- s příslušenstvím a 

to z neodkladných důvodů, o kterých byli zastupitelé podrobně seznámeni. 

 

Návrh usnesení: 

 

     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou schvaluje rozšíření žaloby k Městskému soudu 

v Brně o částku Kč 14,819.219,-- s příslušenstvím. 

 

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

 

Usnesení č. 3/mimořádné jednání ZO č.1/2021 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

 

 

Bod č. III  Závěr: 18:35 hodin. 

 

 



 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

3) Pozvánka 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 6.8.2021 

 

Zapisovatelka: Renata Bodláková 

 

 

 

 

 

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

 

         Petra Humlíčková    ověřil zápis dne …………..…………. 

 

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

 

 

 

Razítko obce: 

 

 


