
  Z á p i s   z  7.  řádného  zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 24. dubna 2016 

v 15
00

 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martina Junová, Vlasta Petrová, Jiří Pleský, 

Michal Němec, Martin Dvořák 

 

Omluveni: 0 

 

Neomluveni: 0 

 
     

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 15
00 

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. 2016 do 

25. 4. 2016. 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), 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: 7  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1/ZO-7/2016 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    

7. řádného zasedání: 

 

Program:          1.   Zahájení 

2. Rozpočtové opatření 

3. Schválení záměru pořídit nové vchodové dveře do školy i školky 

4. Schválení záměru pořídit lehátka s matracemi do školky 

5. Zápis kroniky za rok 2015 – schválení 

6. Změna smlouvy se společností česká telekomunikační a.s. 

7. Unie odborových svazů – vzdání se předkupního práva 

8. Žádost o dotaci na opravu lesních cest 

9. Pronájem KD pro výstavu obrazů 

10. Diskuze 

11. Závěr 

 

 

 

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

 

Usnesení č. 2/ZO-7/2016 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. I. Kontrola zápisu z VI. řádného zasedání obce 

 

Předsedající konstatoval, že zápis z VI. řádného zasedání ZO byl řádně ověřen a schválen a 

nebyly proti němu vzneseny námitky. 

 

* * * 

 

Bod č. II. Rozpočtové opatření  
 
Předsedající přítomné seznámil se zněním rozpočtového opatření č.2/2016. Jedná se o 

navýšení výdajových paragrafů 6171 o 373.201,- a paragrafu 3745 o 98.313,-. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou  schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2/2016.  

 

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

 

Usnesení č. 3/ZO-7/2016 bylo schváleno. 



 

* * * 

 

Bod č. III. Schválení záměru pořídit nové vchodové dveře do školy i školky 
 

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou společnosti PKS, která nabídla slevu 33%. Cena za 

výměnu vchodových dveří školy, školky a dále výměna luxfer v chodbě byla tedy vyčíslena 

na 138 000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje výměnu dveří do 

školy, školky a výměnu oken v chodbě mezi těmito budovami. Jako dodavatele 

zastupitelé doporučují společnost PKS, která předložila nabídku za cenu 138.000-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 4/ZO-7/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. IV.  Schválení záměru pořídit lehátka s matracemi do školky 

 

Vedením školy byl zastupitelstvu předložen návrh na pořízení 15 ks lehátek, 30ks prostěradel, 

15 ks polštářů. Předpokládané náklady 40.000-Kč. 

  

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje pořízení lehátek, 

prostěradel a polštářů pro školku v předpokládané ceně 40.000-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 5/ZO-7/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. V. Schválení zápisu kroniky za rok 2015 
 

Zastupitelé byli seznámení s obsahem zápisu kroniky za rok 2015. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou bere na vědomí zápis kroniky 

za rok 2015. 

 

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

 

Usnesení č. 6/ZO-7/2016 bylo schváleno. 



* * * 

 

Bod č. VI. Změna smlouvy se společností Česká telekomunikační a.s. 
 

Starosta přítomným vysvětlil, že se jedná o společnost, která má pronajatý pozemek, na 

kterém je umístěn vysílač. Změna smlouvy spočívá v ponížení nájemného z důvodu 

odstoupení společnosti T-mobile. Toto ponížení upravuje dodatek č.3 z roku 2013.  

           

      Návrh usnesení: 

                             Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavřít dodatek 

č.4 se společností Česká telekomunikační. 

 

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

 

Usnesení č. 7/ZO-7/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. VII. Unie odborových svazů – vzdání se předkupního práva 

 
V současné době probíhá prodej hotelu Medlov. Společnost MSDU OS prodává hotel a 

veškerý majetek novému majiteli. Za hotelem Medlov se nacházejí dva domky, které jsou 

v dezolátním stavu. Domky jsou součástí prodeje hotelu. Zastavěná plocha pod těmito domky 

je v majetku obce. 

Zastupitelé byli seznámeni s touto problematikou. 

Předsedající navrhl nevyužít předkupního práva na uvedené domky a po prodeji hotelu jednat 

s novým majitelem o prodeji obecního pozemku. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou doporučuje nevyužít 

předkupního práva na dva domky za Hotelem Medlov. 
 

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

 

Usnesení č. 8/ZO-7/2016 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. VIII. Žádost o dotaci na opravu lesních cest 
 

V současné době je možné požádat o dotaci na opravu lesních cest. Proto starosta navrhl 

požádat o dotaci právě na opravu lesních cest v majetku obce. 
 

Návrh usnesení: 

                     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje záměr požádat o 

dotaci na opravu lesních cest. 

 

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



 

Usnesení č. 9/ZO-7/2016 bylo schváleno. 

  

* * * 

 

Bod č. IX. Pronájem KD pro výstavu obrazů 

 
Paní Puchýřová zaslala na obec žádost o umožnění tradiční výstavy obrazů v KD o letních 

prázdninách. Předsedající navrhl umožnit a uskutečnit výstavu za stejných podmínek jako 

v loňském roce. Tedy za částku 3.000,-Kč.  

 

Návrh usnesení: 

                     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou, schvaluje pronájem KD pro 

uskutečnění výstavy obrazů paní Puchýřové za částku 3.000,-Kč. Podmínkou je aby bylo 

možné ve stejné době KD využívat i k ostatním akcím. 

 

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

 

Usnesení č. 10/ZO-7/2016 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

 

 Bod č. XII. Diskuze 

 

 

Závěr: 15:30 

 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 4.2016 

 

Zapisovatelka: Věra Hekelová 

 

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

 

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

 

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

 

 

Razítko obce: 


