
Z á p i s   z ustavujícího zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 1. listopadu 2018 

v 1630 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 
 
Přítomni: Mojmír Humlíček, Michal Němec, Lukáš Horský, Martina Junová, 
                Petra Humlíčková, Jiří Pleský, Martin Dvořák 
 
Omluveni: 0 
 
Neomluveni: 0 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 
„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1630 hodin dosavadním starostou obce Mojmírem 
Humlíčkem (dále jako „předsedající“).  
 
Před zahájením zasedání bylo nově voleným členům zastupitelstva doručeno osvědčení 
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), v platném znění, 
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování. 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 23. října 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední 
desce.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 
1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Úvod 
Předsedající zrekapituloval 4 leté funkční období: Připomněl složitou situaci, kdy  
v roce 2015 rezignovalo část zastupitelů, což vyvolalo nové volby, udělení pokuty ve 
výši Kč 15,000.000,-- finančním úřadem a nařízení vratky SFŽP ve stejné výši, za 
pochybení při realizaci výstavby ČOV, kdy se obec brání soudně, splácení úvěru z roku 
2010 ve výši Kč 4,000.000,-- (za funkční období bylo splaceno Kč 2,199.038,04), zbývá 
doplatit Kč 698.405,68 + úroky Kč 28.501,55,--. 
Finanční prostředky obce, stav k 31.10.2018: na účtech Kč 3,524.506,86, pokladna Kč 
36.017,--, celkem finanční prostředky: Kč 3,560.523,86. 
Zmínil zbudování dvou obecních bytů v budově bývalé pošty, výměnu oken u všech 
obecních bytů, výměnu dveří a oken na budově ZŠ a MŠ včetně nátěru střechy, výměny 
opláštění a zateplení bytů nad budovou MŠ, modernizaci dětského hřiště, opravy 
vodovodních přípojek a vodovodu, oprava asfaltových povrchů obecních cest a jiné. 
Sdělil přítomným, že k 1.11.2018 má obec majetek ve výši cca Kč 75,000.000,--, z toho 
je na vybraných pozemcích a nemovitostech uvaleno zástavní právo finančním úřadem 
ve výši cca Kč 14,800.000,--. 



K volbám předsedající konstatoval, že volební účast v obci byla vysoká, 48%, 
poděkoval občanům za účast, paní Vlastě Petrové, která již nově nekandidovala, za práci 
v zastupitelstvu v uplynulých čtyřech letech, 7 nově zvoleným zastupitelům mnoho 
pracovních úspěchů v novém funkčním období. 

 
* * * 

 
Složení slibu členy zastupitelstva 
 
     Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, v platném znění, vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu. Upozornil, že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu 
s výhradou, má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Předsedající vyzval dosavadního místostarostu obce, aby přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 
zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Fryšava pod Žákovou horou a jejích 
občanů, a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Následně složil slib člena 
zastupitele výrokem „slibuji“. Po složení slibu opět přečetl slib a vyzval jmenovitě ostatní 
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připravený arch (příloha č. 2). Nově zvolení zastupitelé pronesli slib a podepsali arch 
v následujícím pořadí: Michal Němec, Jiří Pleský, Martin Dvořák,DiS., Lukáš Horský, Petra 
Humlíčková,DiS., Martina Junová. 
 
 

* * * 
 

 
 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: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

Usnesení č. 1/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 

 
 

* * * 
 
Bod č. II: Schválení programu: 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 



zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. 
Navržený program: 
 
 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a 

zapisovatele 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty  

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
b) volba starosty 
c) volba místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
5. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
6. Volba předsedy finančního výboru 
7. Volba předsedy kontrolního výboru 
8. Volba členů finančního výboru 
9. Volba členů kontrolního výboru 
10. Volba člena školské rady 
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích) 
12. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 
13. Diskuse 

 
 

Návrh usnesení:  
 
           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje program    
ustavující zasedání tak, jak byl přednesen. 

 
 
 

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

Usnesení č. 2/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 

Bod č. III: Volba starosty a místostarosty 
 

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně, hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a 
případným členům zastupitelstva bude umožněn výsledek sčítání zkontrolovat. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 



 
Návrh usnesení: 
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje volbu starosty i místostarosty 
obce veřejným hlasováním. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 3/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 

 
* * * 

 
 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
Předsedající sdělil přítomným, že dne 27.10.2018 proběhla porada nově zvolených zastupitelů 
obce Fryšava pod Žákovou horou, na které bylo dojednáno rozdělení funkcí a odměn za výkon 
těchto funkcí před hlasováním na ustanovujícím jednání. 
 
 

* * * 
 

 
b) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Michal Němec s odkazem na poradu 
nově zvolených zastupitelů ze dne 27.10.2018, navrhl na funkci starosty stávajícího starostu 
obce, pana Mojmíra Humlíčka. Jiný návrh nebyl vznesen. 
 
Návrh usnesení: 
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí starostou obce Fryšava pod Žákovou 
horou pana Mojmíra Humlíčka. 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (M.H.) 
 
Usnesení č. 4/2018-UST/2018 bylo schváleno. 
 

 
* * * 

 
Po zvolení funkce starosty pokračoval dosavadní, zároveň i nově zvolený starosta obce ve 
vedení zasedání ZO, v zápisu dále jen „předsedající“. 
 
 

* * * 



c) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Starosta obce s odkazem na 
poradu nově zvolených zastupitelů ze dne 27.10.2018, navrhl na post místostarosty Michala 
Němce. Jiný návrh nebyl vznesen. 
 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí místostarostou pana Michala 
Němce. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (M.N.) 
 
Usnesení č. 5/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Bod č. IV: Zřízení finančního a kontrolního výboru: 
 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 
 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva 5.10.2018. Zastupitelstvo 
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 
Bod č. V: Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru: 
 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou zřizuje finanční výbor a kontrolní 
výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 



 
Bod č. VI: Volba předsedy finančního výboru: 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo, tudíž se postupovalo podle ujednání z porady zastupitelů ze dne 
27.10.2018. Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedkyně finančního výboru paní Martinu 
Junovou.  

 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí předsedou finančního výboru 
paní Martinu Junovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0   Zdrželi se: 1 (M.J.) 
 
Usnesení č. 7/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
 
Bod č. VII: Volba předsedy kontrolního výboru: 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, tudíž se postupovalo podle ujednání 
z porady zastupitelů ze dne 27.10.2018. Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy 
kontrolního výboru pana Lukáše Horského. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí předsedou kontrolního výboru 
pana Lukáše Horského. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0 Zdrželi se: 1 (L.H.) 
 
Usnesení č. 8/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 
 

* * * 
 
Bod č. VIII + IX: Volba členů finančního a kontrolního výboru: 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru a 
kontrolního výboru. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo, tudíž se postupovalo podle ujednání z porady zastupitelů ze 
dne 27.10.2018. Předsedající navrhl zvolit do funkce členů finančního výboru paní Petru 
Humlíčkovou a pana Lukáše Horského, do funkce členů kontrolního výboru pana Martina 
Dvořáka a pana Jiřího Pleského. 
 



Návrh usnesení: 
 
     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí členy finančního výboru paní 
Petru Humlíčkovou a pana Lukáše Horského. 
 
  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (P.H., L.H.) 
 
Usnesení č. 9/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí členy kontrolního výboru 
pana Martina Dvořáka a pana Jiřího Pleského. 
  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 2 (M.D., J.P.) 
 
Usnesení č. 10/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
Bod č. X: Volba člena školské rady 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na člena školské rady. Před 
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo, tudíž se postupovalo podle ujednání z porady zastupitelů ze dne 27.10.2018.  
Předsedající navrhl zvolit do funkce členky školské rady paní Petru Humlíčkovou. 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí do funkce člena školské rady  

paní Petru Humlíčkovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 1 (P.H.) 
 
Usnesení č. 11/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod č. XI: Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
 
Předsedající navrhl, aby o výši odměn bylo hlasováno hromadně. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje, aby se o odměnách za 
výkon funkcí neuvolněných členů ZO hlasovalo hromadně. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 12/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 



 
* * * 

 
Předsedající navrhl, aby s platností ode dne složení slibu zastupitele, tedy od 1.11.2018, 
neuvolněným členům zastupitelstva  v souladu s § 72 odst. 2 zákona  o obcích s nařízením vlády 
č. 318/2017Sb., náležela odměna za výkon jednotlivých funkcí v následující výši:  

starosta 22 543,00 Kč měsíčně 
místostarosta 8 700,00 Kč měsíčně 
člen ZO bez dalších funkcí 1 230,00 Kč měsíčně 

            předseda výboru 2 459,00 Kč měsíčně 
člen výboru 2 049,00 Kč měsíčně. 

Jednotlivé funkce se nebudou sčítat. 
 

Návrh usnesení: 
1.) Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou  v souladu s §72 odst. 2 a §84 

odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

            starosta 22 543,00 Kč měsíčně 
místostarosta 8 700,00 Kč měsíčně 
člen ZO bez dalších funkcí 1 230,00 Kč měsíčně 
předseda výboru 2 459,00 Kč měsíčně 
 
člen výboru 2 049,00 Kč měsíčně 

Jednotlivé funkce se nebudou sčítat. 
 
2.) Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou v souladu s §72 odst.2 a § 84 odst. 

2.písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 13/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod č. XII: Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 
 
 předsedající přítomné seznámil s bodem pověření k provádění rozpočtových opatření do výše 
500.000,-Kč na jednotlivé paragrafy rozpočtu. 

 
            Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje udělení pravomoci pro 
starostu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000,-Kč na jednotlivé 
paragrafy rozpočtu. 
 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 13/ZO-UST/2018 bylo schváleno. 
 



 
* * * 

 
Bod č. XIII. - Diskuze 
 
- Starosta obce informoval přítomné zastupitele a občany o proběhlé opravě kanalizace. 
Faktura ve výši Kč 355.952,-- bez DPH  bude soudně vymáhána. Opravy kanalizace budou 
průběžně pokračovat, aktuálně u č.p. 111. 
- Starosta obce dále informoval o nutnosti investování do oprav budovy školy, které je 
důležité pro udržení provozu školy v obci. V současné době probíhá oprava vnějšího obložení, 
bude provedeno zateplení štítu. 
- Ředitel ZŠ a MŠ poblahopřál zastupitelům ke zvolení, jménem zaměstnanců 
poděkoval za zájem obce o školu a školku. 
 
 
Závěr: 17:15 hodin. 
 
 Přílohy zápisu: 

 
1) Prezenční listina nově zvolených zastupitelů zastupitelů 
2) Slib člena zastupitelstva obce 
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 
3) Pozvánka 
4) Zápis z porady nově zvolených zastupitelů ze dne 27.10.2018 
6) Osvědčení o zvolení členem (kopie) 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2018 

 
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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