
  Z á p i s   z  4.  řádného  zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 17. ledna 2016 

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 7. 1. 2016 do 

17. 1. 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-4/2015 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    

4. řádného zasedání: 

 

Program:    
          1.   Kontrola zápisu z III. zasedání ZO   

2. Schválení podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova 

3. Smlouva s obcí Tři Studně 

4. Nájemné v nových bytech 

5. Prodej obecního pozemku 

6. Pronájem obecního rybníku Brádelák 

7. Přidělení fin. prostředků na doplatek za energie v roce 2015 

8. Diskuze 

 

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

 

Usnesení č. 2/ZO-4/2015 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

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

 

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

nebyly proti němu vzneseny námitky. 

 

* * * 

 

Bod č. II. Schválení podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova 
 

Předsedající navrhl, že tuto dotaci by obec mohla využít na herní prvky, které chce 

zastupitelstvo obce v letošním roce zakoupit na náves. 
. 

 

Návrh usnesení: 

          Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje požádat o dotaci 

z programu obnovy venkova na vybavení návse herními prvky. 

 

 

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

 

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

* * * 



 

Bod č. III. Smlouva s obcí Tři Studně  
 

Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou na dodávku pitné vody obci tři Studně. Která 

vycházíme z provedené kalkulace. 

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

pro obec Tři Studně 13,80Kč za m3. 

Platnost smlouvy bude od 1. 1.2016. 

 

Návrh usnesení: 

            Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje uzavření smlouvy 

s obcí Tři Studně na dodávku pitné vody s platností od 1. 1. 2016 
 

 

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

 

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

 

 

* * * 

 

 

Bod č. IV.  Výše nájemného v nových obecních bytech č.p. 72 

 

Předsedající navrhl, aby výše nájemného byla ve stejné výši jako u ostatních obecních bytů, 

tedy 16,70Kč m3.  

 
 

Návrh usnesení: 

                        Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje výši nájemného 

v obecních bytech na č.p.72 ve výši 16,70-Kč/m2 
 

 

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

 

Usnesení č. 5/ZO-4/2015 bylo schváleno. 

  

 

* * * 

 

 

Bod č. V. Prodej obecního pozemku 
Na základě žádosti pana Jiřího Fialy o prodej pozemku KN 787/2 o výměře 83m

2 
,byl vyvěšen 

záměr prodeje. 

Po dobu vyvěšení záměru nebyla vznesena žádná připomínka. 

Popisovaný pozemek je součástí uzavřeného dvora pana Fialy. 

Starosta obce navrhl hlasovat o prodeji pozemku  KN 787/2  za částku 50Kč m2. 

 

Návrh usnesení: 



                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje prodej pozemku 

KN 787/2 o výměře 83m
2 

panu Jiřímu Fialovy za částku 50kč/m2 

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

 

Usnesení č. 6/ZO-4/2015 bylo schváleno. 

  

 

* * * 

 

Bod č. VI. Pronájem obecního rybníku Brádelák 
Ing. Stanislav Hrdina požádal o pronájem obecního rybníku Brádelák. Rybník bude sloužit 

k nevýdělečné činnosti a zůstane volně přístupný.  

Stejně jako u rybníku ve středu obce předsedající navrhl, aby tento nájem byl na dobu 

neurčitou za částku 1Kč za rok. 

           

      Návrh usnesení: 

                             Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje pronájem 

obecního rybníku Brádelák  na pozemku KN 558/1 a 558/2 Ing. Stanislavu Hrdinovi na 

dobu neurčitou. Účelem nájmu nebude výdělečná činnost. Podmínkou je údržba travnaté 

plochy a zeleně okolo pronajatého rybníku a volný přístup pro veřejnost. Za těchto 

podmínek je nájem 1 Kč za rok. 

 

 

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

 

Usnesení č. 7/ZO-4/2015 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod č. VII. Přidělení fin. prostředků na doplatek za energie v roce 2015 

Na pracovní schůzce dne 14.1.2016 starosty obce a  ředitele školy pana Mgr. Hübnera, ředitel 

školy vedení obce informoval o nedoplatku školy za odebrané energie v roce 2015 u 

společnosti E.ON.  

Předsedající navrhl zastupitelům, aby bylo schváleno rozpočtové opatření a příslušná částka 

63.654,-Kč byla okamžitě zaslána na účet školy, aby mohl nedoplatek být uhrazen. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje provést rozpočtové 

opatření, aby do Základní a Mateřské školy ve Fryšavě pod Žákovou horou mohla být 

odeslána částka 63.654,-Kč pro uhrazení nedoplatku za odebrané energie v roce 2015. 

 

 

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

Usnesení č. 8/ZO-4/2015 bylo schváleno. 
 

 

* * * 



 

 

 

Bod č. VIII. Ostatní 
- Zastupitelstvo obce informovalo občany o plánovaném přemístění kontejnerů. 

Kontejnery u dolní zastávky budou převezeny na zpevněnou plochu vedle KD. 

- Starosta obce seznámil občany s přípravou projektu na nové chodníky a čekárny. 

Tento projekt je ve fázi plánování.  

 

Bod č. IX. Diskuze 

V tomto bodu se projednávalo následující: 

- Smlouva se Třemi Studněmi ohledně sběrného dvora. Tato smlouva se v současné 

době připravuje. Zastupitelstvo obce čeká, až ji obec Tři Studně předloží.  

- Oprava cest, které jsou poničeni těžkými stroji firmy Agro- Měřín. 

  

Závěr: 17:40 

 

  

 

 

 

 

 

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: 


