
  Z á p i s   z  5.  řádného  zasedání ZO 
Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 19. února 2016 

v 17
00

 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. 

 

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

Michal Němec 

 

Omluveni: Martin Dvořák 

 

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 10. 2. 2016 do 

20. 2. 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), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

* * * 

 Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Pleského a Martinu Junovou, 

zapisovatelkou Věru Hekelovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

 

 

Návrh usnesení: 

 

           Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou určuje ověřovateli zápisu 

Jiřího Pleského a Martinu Junovou a zapisovatelkou Věru Hekelovou. 

 

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

 

Usnesení č. 1/ZO-5/2016 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   5. řádného zasedání: 

 

Program:    
          1.   Kontrola zápisu z IV. zasedání ZO   

2. ZŠ- Příspěvek obce na přepravu dětí do plavání 

3. ZŠ-přidělení fin. prostředků na plat dočasně jmenovaného ředitele ZŠ a 

MŠ –leden 2016 

4. ZŠ změna zřizovací listiny 

5. Schválení záměru výměny oken u obecních bytů 

6. Vodné + stočné, smlouvy s domácnostmi 

7. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – vodovodní přípojka hřbitov 

8. Schválení záměru požádat o dotaci na pořízení nového hasičského 

vozidla 

9. Příspěvek obce na obědy zaměstnanců 

10. Diskuze 

 

 

 

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

 

Usnesení č. 2/ZO-5/2016 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

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

 

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

nebyly proti němu vzneseny námitky. 

 

* * * 

 

Bod č. II. ZŠ – příspěvek obce na přepravu dětí do plavání 
 
Po dlouhé době mají děti ze ZŠ a MŠ možnost navštěvovat bazén. Obec bude tyto aktivity 

podporovat, a proto předsedající navrhl hlasovat o tom, že obec bude hradit náklady na 

dopravu dětí do bazénu. 

 

 

Návrh usnesení: 

          Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje, aby obec hradila 

náklady na dopravu dětí místní ZŠ a MŠ do bazénu. 

 



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

 

Usnesení č. 3/ZO-5/2016 bylo schváleno. 
 

* * * 

 

Bod č. III. ZŠ-přidělení finančních prostředků na plat dočasně jmenovaného ředitele ZŠ 

a MŠ Fryšava pod Žákovou horou – leden 2016 
 

V měsíci lednu byl dočasně jmenován do vedoucí funkce nový ředitel školy. Náklady na jeho 

lednový plat nemůže být čerpán ze státních peněž a bude vyplacen z rozpočtu obce 

 

Návrh usnesení: 

            Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje přidělení 

finančních prostředků na plat dočasně jmenovaného ředitele ZŠ a MŠ za měsíc leden. 
 

 

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

 

Usnesení č. 4/ZO-5/2016 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

 

Bod č. IV.  Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou 

 

Zastupitelům byla předložena pozměněná zřizovací listina ZŠ a MŠ (příloha č.3). Proti 

schválení této nové zřizovací listiny nebyly vzneseny žádné námitky ze strany zastupitelů ani 

ze strany přítomných.  

 
 

Návrh usnesení: 

             Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje novou zřizovací 

listinu ZŠ a MŠ. 
 
 

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

 

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

  

 

* * * 

 

 

Bod č. V. Schválení záměru výměny oken u obecních bytů 
 

Vzhledem ke špatnému stavu oken u obecních bytů nad školkou a nad poštou se 

zastupitelstvo obce rozhodlo tyto okna vyměnit. 



Bylo osloveno několik firem, přičemž nejlevnější a nejvýhodnější nabídku podala firma PKS 

Ždár nad Sázavou. 

 

 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje záměr výměny 

oken u obecních bytů na adrese Fryšava pod Žákovou horou č.p.100 a č.p. 72. a rovněž 

schvaluje zadat výměnu oken společnosti PKS, která předložila nejlevnější nabídku. 

                  

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

 

Usnesení č. 6/ZO-5/2016 bylo schváleno. 

  

 

* * * 

 

Bod č. VI. Nové smlouvy s domácnostmi na vodné a stočné 
 

Ředitel PO Čistá Fryšávka, která provozuje vodovod a kanalizaci předložil zastupitelům nové 

smlouvy na vodu pitnou a vodu odpadní. 

Po schválení těchto smluv budou následně se všemi domácnostmi uzavřeny smlouvy. 

           

      Návrh usnesení: 

                             Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje nové smlouvy 

na vodu pitnou a vodu odpadní, které budou uzavřeny s domácnostmi. 

 

 

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

 

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

 

 

* * * 

 

Bod č. VII. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – vodovodní přípojka hřbitov 

 
Vzhledem k nefunkčnosti studny na místním hřbitově, kdy v roce 2015 obec zajišťovala 

dodávku vody cisternou, se zastupitelé rozhodli prodloužit vodovodní síť ke hřbitovu a zde 

zřídit odběrné místo k zalívaní hrobů.  Pro zhotovení prodloužení vodovodního řadu je třeba 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a to na pozemcích parc.č 429 

majitelky Jaroslavy Lerchové, pozemku parc. č. 756 majitele Kinský Žďár nad Sázavou a.s. a 

pozemku 430/22 majitele Josefa Humlíčka. 

 

Návrh usnesení: 

                      Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a to na pozemcích parc. č 429 majitelky Jaroslavy 

Lerchové, pozemku parc. č. 756 majitele Kinský Žďár nad Sázavou a.s. a pozemku 430/22 

majitele Josefa Humlíčka, pro prodloužení vodovodního řádu ke hřbitovu. 

 



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

Usnesení č. 8/ZO-5/2016 bylo schváleno. 
 

 

* * * 

 

 

 

Bod č. VIII. Schválení záměru požádat o dotaci na pořízení nového hasičského vozidla 
 

V současné době je možnost získat dotaci na nové hasičské vozidlo určené především pro 

přepravu osob. Dotace zde je ve výši 50% stát, dále 2/3 z dotace státu přispívá Kraj. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje záměr požádat o dotaci na nové 

hasičské vozidlo. 

 

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

 

Usnesení č. 9/ZO-5/2016 bylo schváleno. 

  

 

 

Bod č. IX. Příspěvek obce na obědy zaměstnanců 
 

Starosta obce navrhl, aby obec přispívala na obědy svých zaměstnanců částkou 38,-Kč na 

odebraný oběd za pracovní den.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Fryšava pod Žákovou horou schvaluje, aby obec přispívala na obědy 

zaměstnanců částkou 38,-Kč na odebraný oběd za pracovní den.   

 

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

 

Usnesení č. 10/ZO-5/2016 bylo schváleno. 

 

  

Bod č. X. Ostatní – diskuze 

- Známky na popelnice: pokud má někdo zakoupenou velkou popelnici, musí na ní mít 

nalepeny 2 známky. Známka je k vyzvednutí na OÚ. Za tuto známku občané nic 

neplatí.  
 
 

 

Závěr: 17:30 

 
  

 

 



 Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina zastupitelů 

2) Prezenční listina přítomných občanů a hostů 

3) Kopie nové zřizovací listiny ZŠ a MŠ Fryšava pod Žákovou horou 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  

 

Zapisovatelka: Věra Hekelová 

 

Ověřovatelé:             Jiří Pleský           ověřil zápis dne ………………………. 

 

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

 

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

 

 

Razítko obce: 


