
  Z á p i s   z  3.  řádného  zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 

v 17
00

 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

Přítomni: Lukáš Horský,  Mojmír Humlíček, Martin Dvořák, Martina Junová, Vlasta Petrová, 

Jiří Pleský, Michal Němec 

 

Omluveni: 0 

 

Neomluveni: 0 

 
     

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Fryšava pod Žákovou horou (dále též jako 

„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17
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 9. 12. 2015 do 

21. 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 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-3/2015 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    

3. řádného zasedání: 

 

Program:    
1. Kontrola zápisu z II. zasedání ZO   

2. Schválení rozpočtu obce na rok 2016 

3. Rozdělení finančních prostředků na provoz školy – závazné ukazatele 

4. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2016 

5. Schválení cen vodného a stočného na rok 2016 

6. Uzavření smlouvy s obcí Tři Studně na dodávku pitné vody 

7. Uzavření smlouvy na dohled ČOV na další období 

8. Prodloužení nájemní smlouvy Trčka, Horský 

9. Uzavření smlouvy na post Lesního hospodáře obecních lesů 

10. Jmenovaní Inventarizační komise 

11. Správce kulturního domu 

12. Schválení pravomoci pro starostu a místostarostu k provádění 

rozpočtových opatření ke konci roku 2015 

13.  Výběr dodavatele herních prvků na náves 

14. Diskuze 

 

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

 

Usnesení č. 2/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

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

 

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

nebyly proti němu vzneseny námitky. 

 

* * * 

 

Bod č. II. Schválení rozpočtu na rok 2016 
 

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu na rok 2016 byl vyvěšen po zákonnou dobu a 

nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje předložený rozpočet obce 

na rok 2016 bez výhrad. 

 

 



 

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

 

Usnesení č. 3/ZO-3/2015 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod č. III. Rozdělení finančních prostředků na provoz školy – závazné ukazatele   
 

Pro rok 2016 bylo z rozpočtu obce přiděleno 366.000,-Kč na provoz školy. 

Tato částka bude rozdělena následovně: 

 

230.000,-Kč  -  energie 

60.000,-Kč - mzdy a odvody 

46.000,-Kč - nákup materiálu a pomůcek 

30.000,-Kč - ostatní 

 

Návrh usnesení: 

            Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje rozdělení 

finančních prostředků na provoz školy na následující závazné ukazatele: 
230.000,-Kč  - na energie 

60.000,-Kč - mzdy a odvody 

46.000,-Kč - nákup materiálu a pomůcek 

30.000,-Kč - ostatní 

 

 

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

 

Usnesení č. 4/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. IV.  Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2016 
Zastupitelé byli seznámeni s provedenou kalkulací cen vodného a stočného na rok 2016.  

 
 

Návrh usnesení: 

                        Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje provedenou 

kalkulaci vodného a stočného na rok 2016 ve Fryšavě pod Žákovou horou 

 

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

 

Usnesení č. 5/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

  

 

* * * 

 

 



Bod č. V. Schválení cen vodného a stočného na rok 2016 
 
Dle provedené kalkulace vodného a stočného byly vypočítané následující ceny: 

 

Cena vodného 20,-Kč za m3 

Cena stočného 51,-Kč za m3 

 

Provozovatelská cena vyrobené pitné vody z vodovodního zdroje Fryšava pod Žákovou horou 

pro obce Fryšava a Tři Studně 13,80Kč za m3 

 

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

 

Usnesení č. 6/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

  

 

* * * 

 

Bod č. VI. Uzavření smlouvy: Dohoda o úpravě práv a povinností mezi 2 vlastníky 

provozně souvisejících vodovodů 
 

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy na odběr vody s obcí Tři Studně. Protože 

ještě dochází k úpravám této dohody, bude o tomto zastupitelstvo obce hlasovat na příštím 

zasedání.   

 

 

 

* * * 

 

Bod č. VII. Uzavření smlouvy na dohled ČOV na další období 

 

Zastupitelé byli seznámení se zněním smlouvy. S panem Ing. Milanem Junem byla tato 

smlouva uzavřena na období 2015. Předsedající navrhl tuto smlouvu za stejných podmínek 

uzavřít i na rok 2016. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavření smlouvy 

s Ing. Milanem Junem na odborný dohled ČOV ve Fryšavě pod Žákovou horou na dobu 

neurčitou. 

 

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

Usnesení č. 7/ZO-3/2015 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

Bod č. VIII. Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v nemovitosti č.p.39 

s Václavem Trčkou a Lukášem Horským 

 



Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu na vývěsce a úřední desce. Vzhledem k tomu že 

nájemní smlouvy s nájemníky č.p.39 byly uzavřeny na rok 2015, předsedající navrhl hlasovat 

o uzavření smlouvy za stejných podmínek na dobu neurčitou. 

 
Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavřít nájemní 

smlouvu na nebytové prostory v obecní nemovitosti č.p.39 s Václavem Trčkou, bytem Tři 

Studně 29 a Lukášem Horským, bytem Fryšava pod Žákovou horou 169 na dobu neurčitou 

a to za stejných podmínek, jako současná smlouva. 

 

 

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

 

Usnesení č. 8/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. IX. Uzavření smlouvy na post Odborného Lesního hospodáře se společností 

Vysočanská lesní s.r.o. 
 

Starosta obce přítomné seznámil s návrhem na uzavření smlouvy na pozici odborného lesního 

hospodáře se společností Vysočanská lesní s.r.o. zastoupenou panem Kopečným. Proti návrhu 

nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavření smlouvy 

se společností Vysočanská Lesní s.r.o. zastoupenou Ing. Josefem Kopečným na post 

odborného Lesního Hospodáře. 

 

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

 

Usnesení č. 9/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Bod č. X. Jmenování inventarizační komise. 
 
Předsedající uvedl, že inventarizace proběhne v době od 4. ledna 2016 do 29. ledna 2016. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou navrhuje provést inventuru 

majetku v období 4.1. - 29. 1.2016. 

Ve složení Předseda komise:   Martina Junová  

  

Členové: Jiří Pleský, Vlasta Petrová, Michal Němec, Martin Dvořák. 

 
Výsledek hlasování:   Pro: 4  Proti: 0  Zdrželi se: 3 

 

Usnesení č. 10/ZO-3/2015 bylo schváleno. 



* * * 

 
Bod č. XI. Správce Kulturního domu 

 
Po dohodě s pane Zdeňkem Humlíčkem, který končí jako správce KD k 31.12.2015 byl 

zveřejněn záměr přijmout novou osobu na tuto pozici. 

 

Starosta obce oslovil pana Jiřího Slámu, který přijal nabídku. 

 

Měsíční odměnu za výkon této funkce bude zachována stejně jako doposud a to 1.000,-Kč 

měsíčně. 

Vzhledem k tomu, že jmenování pana Zdeňka Humlíčka odsouhlasilo  zastupitelstvo, bude 

zastupitelstvo obce nejprve hlasovat o jeho odvolání k 31.12.2015. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou odvolává správce KD pana 

Zdeňka Humlíčka z postu správce KD. 

 

 

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

 

Usnesení č. 11/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

  

Následně zastupitelstvo obce bude hlasovat o novém správci KD ve Fryšavě pod Žákovou 

hrou a to pana Jiřího Slámu. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje správcem KD pana 

Jiřího Slámu. Správce za výkon své funkce bude pobírat odměnu 1.000,-Kč měsíčně. 

 

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

 

Usnesení č. 12/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. XII. Schválení pravomoci pro starostu a místostarostu k provádění rozpočtových 

opatření ke konci roku 2015 

 
Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje udělení pravomoci 

pro starostu a místostarostu obce k provádění rozpočtových opatření ke konci roku 2015. 

 

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

 

Usnesení č. 13/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

* * * 

 



Bod č. XIII. Výběr dodavatele herních prvků na náves 

 

Předsedající konstatoval, že herní prvky na návsi jsou již ve velice špatném stavu. Proto 

zastupitelstvo obce oslovilo několik dodavatelů tohoto zařízení. Zastupitelé byli seznámeni 

s jednotlivými nabídkami.  

 

Zastupitelstvo obce se dohodlo o hlasování uzavření smlouvy s firmou Bonita s.r.o. Tišnov 

s kovovými herními prvky. 

 
Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavření smlouvy 

se společností BonitaGroup Service s.r.o. na dodání kovových herních prvků v hodnotě 304 

371,-Kč. 

 

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

 

Usnesení č. 14/ZO-3/2015 bylo schváleno. 

 

 

 

* * * 

 

Bod č. XIV. Diskuze 

 

V tomto bodu byly prodiskutovány tyto body: 

- Požadavek na opravení cest od těžké techniky firmou Agro Měřín 

- Od 1.1.2016 budou v provozu nové webové stránky obce 

- Ke konci roku bude vydáno nové číslo obecníku 

- Občané byly požádáni o zapsání stavu vodoměrů k 31.12.2015 

- Podnět o přidání kontejneru na plasty u dolní zastávky, návrh na vybudování nového 

stání pro kontejner na Šabartově kopci 

- Požadavek na výměnu oken u obecních bytů a vchodových dveří do školky 

- Bylo nabídnuto dřevo k prodeji 

 

 

Závěr: 18:17 

 

  

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

 

 

 



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: 


