Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 06. prosince 2015
v 1600 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.
Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák, Martina Junová, Vlasta Petrová,
Jiří Pleský
Omluveni: Michal Němec
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 27. 11. 2015
do 6. 12. 2015. 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), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martina Dvořáka a Martinu Junovou,
zapisovatelkou Věru Hekelovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou určuje ověřovateli zápisu Martina
Dvořáka a Martinu Junovou a zapisovatelkou Věru Hekelovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 1/ZO-2/2015 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
2. řádného zasedání:
Program:
1. Kontrola zápisu z I. zasedání ZO
2. Pověření starosty obce jmenovat ředitele ZŚ a MŠ na dobu určitou
3. Jmenování člena inventarizační komise Základní a mateřské školy
Fryšava pod Žákovou
4. Schválení uzavření smlouvy s advokátní kanceláří a její zplnomocnění
pro zastupování v právních otázkách - Výstavby kanalizace a ČOV
5. Schválení účetní závěrky obce Fryšava pod Žákovou horou pod
Žákovou horou za rok 2014
6. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Čistá Fryšávka za rok
2014
7. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ ve Fryšavě pod Žákovou horou za
rok 2014
8. Uzavření smlouvy na nové Webové stránky se společností Symphony
studio
9. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2016
10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
komunálních odpadů
11. Informace o obecním lese
12. Prohlášení starosty k současnému dění v ZŠ a MŠ ve Fryšavě
13. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/ZO-2/2015 bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. I. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání ZO byl řádně ověřen a schválen a
nebyly proti němu vzneseny námitky.
*

*

*

Bod č. II. Pověření starosty obce jmenovat ředitele ZŚ a MŠ na dobu určitou
Vzhledem k rezignaci ředitelky školy paní magistry Suché, která končí ke dni 31. 12.2015,
starosta doporučil zastupitelům schválit jeho pověření jmenovat ředitele ZŠ na dobu určitou
do doby nástupu řádně zvoleného ředitele školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje pověření starosty
jmenovat ředitele ZŠ a MŠ na dobu určitou.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/ZO-2/2015 bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. III. Jmenování člena inventarizační komise pro inventarizaci majetku Základní a
mateřské školy Fryšava pod Žákovou.
Vzhledem k rezignaci ředitelky školy Mgr. Suché, bylo po vzájemné komunikaci dohodnuto,
že majetková inventarizace proběhne v prosinci roku 2015. Účetní inventarizace proběhne až
na začátku roku 2016, kdy ředitelka magistra Suchá uvedla, že z technických důvodů není
možné účetní závěrku provést před koncem roku. Pro kontrolu účetnictví školy obec deleguje
svého zástupce začátkem nového roku, v době kdy bude k dispozici účetní závěrka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou jmenuje Martinu Junovou,
Martina Dvořáka, Jiřího Pleského a Lukáše Horského členem inventarizační komise pro
inventarizaci majetku Základní a mateřské školy Fryšava pod Žákovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/ZO-2/2015 bylo schváleno.

*

*

*

Bod č. IV. Schválení uzavřít smlouvu s advokátní kanceláří a její zplnomocnění pro
zastupování v právních otázkách Výstavby kanalizace a ČOV

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou konkrétní advokátní kanceláře, která bude naši obec
zastupovat v právních otázkách ve sporu: Výstavba kanalizace a ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavření smlouvy s advokátní
kanceláří a její zplnomocnění pro zastupování v právních otázkách projektu Výstavby
kanalizace a ČOV ve Fryšavě pod Žákovou horou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/ZO-2/2015 bylo schváleno.

*

*

*

Bod č. V. Schválení účetní závěrky obce Fryšava pod Žákovou horou za rok 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje účetní závěrky obce Fryšava pod
Žákovou horou za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/ZO-2/2015 bylo schváleno.

*

*

*

Bod č. VI. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Čistá Fryšávka za rok 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje účetní závěrky příspěvkové
organizace Čistá Fryšávka za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/ZO-2/2015 bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. VII. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ ve Fryšavě pod Žákovou horou za rok
2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje účetní závěrky ZŠ a MŠ ve
Fryšavě pod Žákovou horou za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/ZO-2/2015 bylo schváleno.

*

*

*

Bod č. VIII. Schválení uzavřít smlouvu na nové Webové stránky se společností
Symphony studio

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavření smlouvy se společností
Symhony studio, která vypracuje nové webové stránky obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/ZO-2/2015 bylo schváleno.
*

*

*

Bod č. IX. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2016
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016, tento je současně vyvěšen na
úřední desce.
*
*
*
Bod č. X. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
komunálních odpadů
V tomto bodě předsedající vysvětlil důvod změny vyhlášky naší obce č. 1/2012. A to z toho
důvodu, že dne 14. října 2015 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 266/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který
s účinností od 1. ledna 2016 do praxe zavede několik podstatných změn, souvisejících
s problematikou tzv. poplatkových obecně závazných vyhlášek.
Starosta přečetl změny, které se vyhlášky týkají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje novou obecně závaznou
vyhlášku č.1/2015 o místním poplatku za provoz komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/ZO-2/2015 bylo schváleno

*
Bod č. XI. Informace o obecním lese.

*

*

Předsedající přítomné seznámil s tím, během letošního roku bylo provedeno vyžínání u
mladých stromků, dále byl proveden zimní nátěr stromků. Náklady s tímto spojené byly výši
3.610,-Kč
V obecním lese došlo k prořezávce a vytěžení dřeva napadeného kůrovcem. Celkem bylo
vytěženo 101,93m3.
Náklady na těžbu, přiblížení a prořezávku byly ve výši 29.890,-Kč
Za prodané dřevo utržila obec částku 117.515,-Kč.
*

*

*

Bod č. XII. Prohlášení starosty obce k současnému dění v ZŠ a MŠ ve Fryšavě
Text prohlášení viz příloha.

*

*

*

Bod č. XIII. Ostatní
Diskutovalo se o budoucnosti školy. Zastupitelstvo obce občany ujistilo, že udělají vše proto,
aby škola nadále fungovala.
*
*
*
Bod č. XIV. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 16:55 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů
3) Prohlášení starosty k současnému dění v obci

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatelka: Věra Hekelová
Ověřovatelé:

Starosta:

Martin Dvořák

ověřil zápis dne ……………………….

Martina Junová

ověřil zápis dne ……………………….

Mojmír Humlíček

podepsal zápis dne …………………

Razítko obce:

