
 

Z á p i s   z   u s t a v u j í c í h o    zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne    23.října 2015 
v 19.00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

Přítomni: Martin Dvořák, Lukáš Horský, Michal Němec, Martina Junová, Vlasta Petrová, Jiří 

Pleský, Mojmír Humlíček 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19
00 

hodin dosavadním starostou obce Mojmírem 

Humlíčkem (dále jako „předsedající“). 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 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 14. října. Současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 

1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

* * * 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 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 a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném 

archu (příloha č. 2). 

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

* * * 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martinu Junovou, Martina Dvořáka, 

zapisovatelkou Věru Hekelovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

 

Návrh usnesení: 



Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou určuje ověřovateli zápisu Martinu 

Junovou a Martina Dvořáka zapisovatelkou Věru Hekelovou. 
 

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

Usnesení č. 1/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

Schválení programu: 

 
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, kontrolního a kulturního výboru 
 

5. Volba předsedů finančního, kontrolního a kulturního výboru 
 

6. Volby členů finančního, kontrolního a kulturního výboru 
 

7. Rozhodnutí o výši odměn funkcionářů 

 

8. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření. 

 

9. Schválení změny zřizovací listiny PO Čistá Fryšávka 

 

10. Volba člena školské rady 

 

11. Ostatní 
 

12. Diskuse 
 

 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje program ustavujícího 

zasedání: 

 

 

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

 

Usnesení č. 2/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

 



Bod č. I. - Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

 

Návrh způsobu volby starosty a volba starosty: 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na způsob volby starosty a 

místostarosty. Byly podány následující návrhy: volba veřejným hlasováním 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

 

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/2015 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. 

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 

podány následující návrhy: zastupitel Martin Dvořák podal návrh, aby funkci starosty 

vykonával pan Mojmír Humlíček. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí starostou Mojmíra Humlíčka 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 4/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byly podány následující návrhy: starosta obce Mojmír Humlíček podal návrh, aby 

funkci místostarosty vykonával pan Michal Němec. 

 



 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí místostarostou Michala Němce 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 5/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. II. - 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. 

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). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 

přičemž každý z nich bude mít tři členy. Dále navrhl zřídit kulturní výbor, který bude 

mít minimálně 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. Dále kulturní výbor, který bude mít minimálně 

tři členy. 

 

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

 

Usnesení č. 6/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 
 

Volba předsedy finančního výboru: 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mojmír 

Humlíček navrhl zvolit do funkce předsedkyně finančního výboru Martinu Junovou  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí předsedkyní finančního výboru 

Martinu Junovou 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 7/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru: 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Michal 

Němec navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Lukáše Horského. 

 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí předsedou kontrolního výboru 

Lukáše Horského 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 8/ZO-UST/2015bylo schváleno. 

 

Volba předsedy kulturního výboru: 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lukáš 

Horský navrhl zvolit do funkce předsedy kulturního výboru Vlastu Petrovou. 

 

 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí předsedou kulturního výboru 

Vlastu Petrovou. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 9/ZO-UST/2015bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 



Volba členů finančního: 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního 

výboru. Člen zastupitelstva Michal Němec navrhl zvolit členy finančního výboru Petru 

Humlíčkovou a Martina Dvořáka. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí Petru Humlíčkovou a Martina 

Dvořáka  členy finančního výboru. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 10/ZO-UST/2015bylo schváleno. 

 

 

 

Volba členů kontrolního výboru: 
 

Člen zastupitelstva Martin Dvořák navrhl zvolit členy kontrolního výboru Jiřího 

Pleského a Vlastu Petrovou.  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí Jiřího Pleského a Vlastu 

Petrovou členy kontrolního výboru. 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 2 

 

Usnesení č. 11/ZO-UST/2015bylo schváleno. 

 

 

Volba členů kulturního výboru: 
 

Člen zastupitelstva Mojmír Humlíček navrhl zvolit členy kulturního výboru Lenku 

Bartoňovou, Petru Humlíčkovou, Martina Dvořáka, Veroniku Humlíčkovou, 

Jiřího Dacera, Martinu Junovou a Zdeňku Humlíčkovou.  
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí Lenku Bartoňovou, Petru     

Humlíčkovou, Martina Dvořáka, Veroniku Humlíčkovou, Jiřího Dacera, Martinu 

Junovou a Zdeňku Humlíčkovou členy kultůrniho výboru. 

  



 

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

 

Usnesení č. 12/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Rozhodnutí o vykonávání funkce starosty obce (uvolněný x neuvolněný): 

 

 Byl dán návrh, aby starosta obce vykonával tuto pozici jako neuvolněný. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje, aby ve volebním období 

2015 – 2018 vykonával starosta obce funkci jako neuvolněný. 

 

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

 

Usnesení č. 13/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. III. - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

 

Starosta obce navrhl, aby o výši odměn bylo hlasováno hromadně. Platovou tabulku 

dal k dispozici k nahlédnutí. 

 

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. 14/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 
 

Odměny budou poskytovány podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění od 

23. října 2015 v následující výši: 

 

starosta 16 455,00 Kč měsíčně 

místostarosta 7 509,00 Kč měsíčně 

člen ZO bez dalších funkcí 460,00 Kč měsíčně 

 

předseda kontrolního, finančního 

 a kulturního výboru 1 060,00 Kč měsíčně  

             

člen kontrolního a finančního výboru 750,00 Kč měsíčně 

  

            Jednotlivé funkce se nebudou sčítat!!!! 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje vyplácení odměn za 

vykonávání funkcí neuvolněným členům ZO od 23. října 2015 v uvedené výši. 

 

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

 

Usnesení č. 15/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

  

 

* * * 

 

Bod č. IV. – Pověřrní starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

 

Starosta přítomné seznámil s bodem pověření k provádění rozpočtových opatření do 

výše 200.000,-Kč na jednotlivé paragrafy rozpočtu pro starostu a místostarostu obce, 

kdy k provedení těchto rozpočtových opatření bude vždy zapotřebí podpisů obou, tedy 

starosty a místostarosty obce.  

 

      Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje udělení pravomoci pro 

starostu a místostarostu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 200.000,-Kč 

na jednotlivé paragrafy rozpočtu, kdy podmínkou je podpis obou funkcionářů. 

 

 

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

 

Usnesení č. 16/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

Bod č. V. – Schválení změny zřizovací listiny PO Čistá Fryšávka 

 

Zastupitelé byli seznámeni se změnou zřizovací listiny Příspěvkové organizace Čistá 

Fryšávka. Novou zřizovací listinu měl každý zastupitel předloženou před sebou 

(kopie-příloha č.4). 

Na příštím zasedání je v plánu volba nového ředitele příspěvkové organizace. 

      

 Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace Čistá Fryšávka. 

 

 

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

 

Usnesení č. 17/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 
 

 

 



* * * 

 

Bod č. VI. -  Volba člena školské rady 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na jméno člena školské 

rady. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Mojmír Humlíček navrhl 

zvolit do funkce člena školské rady Vlastu Petrovou.  

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou volí člena školské rady Vlastu 

Petrovou . 

 

Výsledek hlasování:   Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 18/ZO-UST/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

Bod č. VII. - Ostatní 

        

Informace pro občany. 

 

Starosta informoval občany:  

I.) O situaci a nesrovnalostech v chodu obce zastupitelé již občany informovali.  

Na základě ohromných nesrovnalostí zastupitelstvo zadalo vypracovat Forenzní šetření 

ekonomicko – právní problematiky agendy naší obce. 

A to na dva projekty: 

 

 

a.) dotace z operačního programu Životní prostředí „výstavba kanalizace a ČOV – obec 

Fryšava 

 

b.)dotace z Programu rozvoje venkova projekt: Úprava návsi ve Fryšavě 

 

 

V současné době je výsledek tohoto šetření již k dispozici, kdy zprávu o tomto šetření 

zastupitelstvo v tištěné podobě předalo příslušným institucím. 

 

* * * 

II.) 

Další skutečností, kterou se zastupitelstvo zabývá, je že nás v současné době vyzývá 

společnost RWE k odstranění zeleně – stromů a keřů, které jdou na obecní návsi podél 



chodníku. Zde tedy přesně pod řadou vysázených stromů totiž vede páteřní plynovod. Takže 

budeme nuceni tuto zeleň odstranit.  Starost dodal, jen že výstavba návsi byla součástí 

projektu za 4,5milionu korun…… 

 

III.) 

Dále se starosta zmínil o nových webových stránkách. Toto téma se bude projednávat na 

dalším zastupitelstvu. 

 

IV.) 

V obecních lesích proběhlo vytěžení dřeva zasaženého kůrovcem a také vývratů ze spodního 

obecního lesa. 

V současné době je pro občany k dispozici 20m3 palivového dřeva kdy cena bude  800kč za 

pevný metr. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.  

 

V.) 

Starosta dále uvedl informaci, že dne 26. 10.2015 proběhne reportáž o naší obci v Českém 

rozhlase.  

 

* * * 

 

Bod č. VIII. – Diskuze 

 

V diskuzi se občané ptali na realizaci nových oken a dveří ve škole.  

 

Tento projekt se bohužel již v tomto roce nestihne uskutečnit, protože obec neměla plný počet 

v zastupitelstvu, tudíž nemohla uzavírat žádné smlouvy… V tuto chvíli by se už projekt i 

s náležící dokumentací nestihl reálně provést. V plánu na příští rok je ale získat jinou dotaci, 

která by se vztahovala na rekonstrukci celého objektu školy. Tato dotace je z Kraje a tvoří 90 

% z celkových nákladů.  

 

Byl vznesen dotaz, zda může zastupitelstvo obce říct výsledek onoho auditu. 

Starosta doplňoval občanům informace o situaci. Minulý týden obec obdržela dopis ze 

Státního fondu životního prostředí, který obec nabádá, aby dodržovala cenu vodného i 

stočného, jinak hrozí vyměření pokuty. Zpráva od auditora slouží jako jeden z podkladů pro 

hospodářskou policii i pro finanční úřad Kraje Vysočina. Do této problematiky bude zapotřebí 

zapojit i soudního znalce, který příští týden bude provádět sčítání šoupat a monitorovat celou 

situaci.  

 

Bod č. IX. Závěr 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:53 hodin. 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Slib členů zastupitelstva 

3) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

4) Nová zřizovací listina PO Čistá Fryšávka 



 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  

 

Zapisovatelka: Věra Hekelová 

 

Ověřovatelé:             Martin Dvořák           ověřil zápis dne ………………………. 

 

          Martina Junová    ověřil zápis dne ………………………. 

 

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

 

 

Razítko obce: 

 


