
Z á p i s   z  11.  řádného  zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 4. srpna 2016 

v 1700 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

Přítomni: Mojmír Humlíček, Martina Junová, Michal Němec, Martin Dvořák, Lukáš Horský, 

Jiří Pleský 

 

Omluveni: Vlasta Petrová 

 

Neomluveni: 0 

 
     

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1700 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. 7. 2016 do 

5. 8. 2016. 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), tudíž 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: 6  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1/ZO-11/2016 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    

11. řádného zasedání: 

 

Program:          1.   Zahájení 

2. Kontrola zápisu X. řádného zasedání ZO 

3. Schválení změny sídla Obecního Úřadu ve Fryšavě k 1. 9.2016 

4. Vyloučení uchazeče, který nepředložil potřebné osvědčení pro akci: 

„Rozšíření vodovodu v obci Fryšava pod Žákovou horou, vodovodní 

přípojka pro hřbitov“ 

5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci:  

„Rozšíření vodovodu v obci Fryšava pod Žákovou horou, vodovodní 

přípojka pro hřbitov“ 

6. Pověření starosty k podpisům smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, po 

uplynutí pětidenní lhůty k podání námitek. 

7. Pronájmu části  nemovitosti č.p.39 o výměře 26,2m2 společnosti 

SKALA-Medika s.r.o. 

8. Pronájmu nemovitosti č.p.39 o výměře 51,34m2 Lukáši Horskému 

9. Prodej pozemku KN 52/11 v k.ú. obce Fryšava 

10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které je naší obcí 

přenesena na město Nové Město na Moravě působnost na úseku 

projednávání přestupků 

11. Diskuze 

12. Závěr 

 

 

 

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

 

Usnesení č. 2/ZO-11/2016 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

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

 

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

nebyly proti němu vzneseny námitky. 

 

* * * 

 

Bod č. II. Schválení změny sídla Obecního Úřadu ve Fryšavě pod Žákovou horou k 1. 

9.2016 

 

Návrh usnesení: 



                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje  změnu sídla 

obecního úřadu ve Fryšavě pod Žákovou horou, a to na adresu Fryšava č.p.9 od 1. 9.2016 a 

pořízení nového nábytku a vybavení odpovídající rozměrům nové kanceláře obecního úřadu.  

 

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

 

Usnesení č. 3/ZO-11/2016 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod č. III. Vyloučení uchazeče, který nesplnil  potřebné požadavky pro realizaci  akce: 

„Rozšíření vodovodu v obci Fryšava pod Žákovou horou, vodovodní přípojka pro hřbitov 

 

Dle sdělení výběrové komise nabídka uchazeče Vojtěcha Solaře nevyhověla požadavkům 

uvedeným v zadávací dokumentaci a nesplnila podmínku profesních kvalifikačních 

předpokladů dle odst. 7 zadávací dokumentace – uchazeč nemá živnostenské oprávnění na 

předmět podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a nemá odbornou 

způsobilost pro provádění vodohospodářských staveb. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou na základě doporučení 

výběrové komise, vylučuje uchazeče Vojtěcha Solaře, bytem Písečné 5,593 01 Písečné, kdy 

jeho nabídka nevyhověla požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci a nesplnila 

podmínku profesních kvalifikačních předpokladů dle odst. 7 zadávací dokumentace – 

uchazeč nemá živnostenské oprávnění na předmět podnikání „Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování“ a nemá odbornou způsobilost pro provádění vodohospodářských 

staveb. 

 

 

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

 

Usnesení č. 4/ZO-11/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. IV.  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na akci: „Rozšíření vodovodu v 

obci Fryšava pod Žákovou horou, vodovodní přípojka pro hřbitov“ 

 

 

 

Na základě jednání hodnotící komise a protokolu z tohoto jednání ze dne 3. 8.2016 a po 

následném zvážení, rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči:  

 

AQUASYS spol. s r. o.  

Jamská 2488/65 

591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ:25344447 

DIČ: CZ25344447 



 

 

Odůvodnění zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči: 

 

Nabídka firmy AQUASYS spol. s r. o. splnila nejlépe kritéria hodnocení stanovené 

zadavatelem a je vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. S odvoláním na tuto 

skutečnost jsou nabídky ostatních uchazečů odmítnuty.  

Pořadové číslo nabídky firmy AQUASYS spol. s r. o. je nabídka  č. 2. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou na základě doporučení 

výběrové komise, schvaluje jako nejvhodnější nabídku na akci „Rozšíření vodovodu v obci 

Fryšava pod Žákovou horou, vodovodní přípojka pro hřbitov“ firmu Aquasys spol. s r.o.. 

 

 

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

 

Usnesení č. 5/ZO-11/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. V. Pověření starosty k podpisům smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, po 

uplynutí pětidenní lhůty k podání námitek 

 

 

Návrh usnesení: 

                     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou pověřuje starostu obce  

k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a to po uplynutí pětidenní lhůty k podání 

námitek. 

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

 

Usnesení č. 6/ZO-11/2016 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. VI. Pronájem části nemovitosti č.p.39 o výměře 26,2m2 společnosti SKALA-

Medika s.r.o. 
 

Záměr pronajmout část nemovitosti č.p.39 společnosti Skala – Medika, byl vyvěšen od 17. 

6.2016 do 18. 7.2016.  

           

      Návrh usnesení: 

                             Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje pronajmout 

část nemovitosti o výměře 26,2m2 společnosti  SKALA-Medika s.r.o. na dobu neurčitou. 

 

 



 

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

 

Usnesení č. 7/ZO-11/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. VII. Pronájem části nemovitosti č.p.39 o výměře 51,34m2 Lukáši Horskému 

 
Záměr pronajmout část nemovitosti č.p.39 Lukáši Horskému, byl vyvěšen od 17. 6.2016 do 

18. 7.2016.  

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje pronajmout část 

nemovitosti o výměře51,34m2 Lukáši Horskému na dobu neurčitou. 

 
 

Výsledek hlasování:   Pro: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 1 

 

Usnesení č. 8/ZO-11/2016 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. VIII. Prodej pozemku KN 52/11 v k.ú. obce Fryšava pod Žákovou horou 
 

Návrh usnesení: 

                     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje prodej pozemku KN 

52/11 v k.ú. obce Fryšava pod Žákovou horou. 

Výsledek hlasování:   Pro: 0  Proti: 2  Zdrželi se: 4 

 

Usnesení č. 9/ZO-11/2016 nebylo schváleno. 

  

* * * 

 

Bod č. IX. Uzavření veřejnoprávní smlouvy, na základě které je naší obcí přenesena na 

město Nové Město na Moravě působnost na úseku projednávání přestupků 

 

Návrh usnesení: 

                     Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavřít veřejnoprávní 

smlouvu ke svěření výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků na město 

Nové Město na Moravě. 

 

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

 

Usnesení č. 10/ZO-11/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. X. Diskuze 

 



- seznámení občanů s možností rozesílání sms zpráv spolu s hlášením rozhlasu 

 

Závěr: 18:00 

 

 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 8.2016 

 

Zapisovatelka: Věra Hekelová 

 

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

 

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

 

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

 

 

Razítko obce: 

 


