Zápis
z 2.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 17.prosince 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Přítomni:

Řezáč O., Labaj, Řezáč M., Krejza, Nekola, Szöke, Mrázik, Kučera

Nepřítomni:

Šauer - omluven

Občané:

dle prezenční listiny

Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Nekola, Řezáč M.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

zahájení, kontrola plnění usnesení
projednání zprávy o provozu převozu za rok 2018
projednání návrhu smlouvy o spolupráci při budování ZTV pro rodinné domy v lokalitě „Za hřištěm“
schválení rozpočtu městyse Frymburk na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021,
rozpočtu ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2019 a finanční příspěvky pro činnost organizací v roce 2019
projednání novely směrnic pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
různé

Zahájeno v 17,00 hodin
AD 1.)
Zahájení provedl starosta. Přivítal přítomné zastupitele i občany. P.Labaj požádal starostu o slovo a vrátil se v úvodu
k oslavám 100.výročí založení ČSR. Zástupci SDH Frymburk, ve slavnostních uniformách, předali starostovi
a tajemníkovi pamětní medaili ke 100.výročí ČSR. Starosta jménem obou poděkoval za toto překvapivé ocenění
a vyzdvihl význam nově postavené stanice hasičů nejen pro obyvatele Frymburka, ale i pro celé Lipensko. Dále
provedl kontrolu plnění usnesení. Všechna usnesení byla splněna, kromě usnesení č.123/2018, na jehož splnění se
pracuje. Informoval zastupitele o jednáních ohledně přístavby domu č.p.86, jednal i o řešení otázky vyvěrání vody
v oblasti Plískova a p.Kučera oslovil firmu EON ohledně přeložky VN.
AD 2.)
P.Labaj, provozovatel převozu, formou elektronické prezentace, představil přítomným činnost na převozu od jeho
převzetí v březnu 2018 až do zimního vytažení převozu. Seznámil všechny s investicemi, které provedli při
zprovoznění. Zastupitelé obdrželi elektronickou cestou návrh nového ceníku služeb od 1.1.2019. Proběhla diskuse.
P.Kučera ocenil bezproblémový provoz a dotázal se p.Labaje na současný stav jeho oprávnění řídit převoz a na
současné personální obsazení převozu. Ten vysvětlil, že zkoušky úspěšně složil v srpnu a informoval o současném
personálním obsazení. P.M.Řezáč rovněž kladně ocenil provoz v roce 2018, z přednesené prezentace vyplývá, že
rozjezd nebyl jednoduchý. Starosta ocenil posun v technickém stavu převozu. Nezaregistroval na městysi žádnou
stížnost a ocenil informovanost úřadu ze strany provozovatele. P.M.Řezáč podpořil návrh upraveného ceníku.
P.Bouchalová vysvětlila přítomným, že i předchozí provozovatel investoval do převozu a staral se o něj.
ZM Frymburk bere na vědomí zprávu o činnosti provozu převozu za rok 2018 a schvaluje ceník služeb platný od
1.1.2019.
6 hlasů pro, 2 se zdržely
číslo usnesení: 128/2018
AD 3.)
Starosta představil grafický návrh lokality „Za hřištěm“ pro plánovanou výstavbu ZTV pro rodinné domy a také návrh
spolufinancování případné výstavby ZTV. Proběhla diskuse k předloženému návrhu. P.Krejza návrh podpořil, získáme
tím další stavební parcely, upozornil na průjezdnost případné komunikace. P.Mrázik, v souladu s jejich volebním
programem, souhlasí také s tímto záměrem. Navrhl požádat vlastníka sousedních parcel, aby tyto prodával na rodinné
domy s podmínkou trvalého bydlení ve Frymburku. P.M.Řezáč záměr též podpořil, pro něj je důležitá ekonomicky
příznivá kalkulace pro městys. P.Nekola je rovněž pro schválení záměru a dále postupovat v této otázce. P.Labaj
kladně ohodnotil myšlenku zhodnocení pozemků a upozornil na nutnost kontroly při případné výstavbě ZTV, její
kvality a úplnosti. Starosta odpověděl, že tyto otázky úspěšně řeší ve spolupráci s místostarostou p.Kučerou.
ZM Frymburk schvaluje záměr uzavřít smlouvu o spolupráci na vybudování ZTV v lokalitě „Za hřištěm“ za účelem
výstavby rodinných domů. Finální znění smlouvy o spolupráci bude předloženo ZM Frymburk ke schválení.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 129/2018

AD 4.)
Tajemník informoval zastupitele o provedené rozpočtové změně č.7/2018 a přednesl návrh rozpočtu městyse
Frymburk a ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2019. Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 28.11.2018 a byly zapracovány všechny
připomínky z listopadového projednávání návrhu. P.Krejza, předseda finančního výboru, doporučil přednesený návrh
přijmout.
ZM Frymburk schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Frymburk na rok 2019 s příjmy ve výši 3.920.000,-Kč a výdaji rovněž
3.920.000,-Kč. Rozpočet ZŠ a MŠ je součástí listinného zápisu ze zasedání ZM.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 130/2018
ZM Frymburk schvaluje rozpočet městyse Frymburk na rok 2019 s přebytkem hospodaření ve výši 1.954.000,-Kč
a střednědobý výhled na roky 2020 a 2021. Rozpočet je součástí listinného zápisu ze zasedání ZM.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 131/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro SPOLEK FC ŠUMAVA Frymburk, IČ: 00266194, ve výši 370.000,-Kč na účel: úhrada
nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2019. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 15.12.2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 132/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Florbalový oddíl Frymburk, IČ: 22609586, ve výši 40.000,-Kč na účel: úhrada nákladů
na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2019. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 15.12.2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 133/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Sportovní klub Tenis Frymburk, IČ: 60084855, ve výši 10.000,-Kč na účel: úhrada
nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2019. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 15.12.2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 134/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Technický sedmiboj dvojic, ve výši 7.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění akce
Technický sedmiboj dvojic 2019. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 31.03.2019. Dotace bude
poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 135/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Lyžařský oddíl Frymburk, IČ: 45010536, ve výši 20.000,-Kč na účel: úhrada nákladů
na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2019. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 15.12.2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 136/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Sbor dobrovolných hasičů Frymburk, IČ: 60086173, ve výši 193.000,-Kč na účel:
úhrada nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2019. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 15.12.2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 137/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro pěvecký sbor Harmonie, ve výši 20.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění
činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2019. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do
15.12.2019. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
o poskytnutí dotace.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 138/2018
AD 5.)
Starosta přednesl návrh novely směrnic pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Úprava spočívá v úpravě
limitů, kde hranice zakázek 199.000,-Kč se posouvá na hranici 499.000,-Kč. Ostatní ustanovení se nemění. P.Krejza
podpořil posunutí tohoto limitu s tím, že zastupitelé budou o těchto zakázkách informováni. P.Mrázik také zhodnotil
navrhovanou částku jako adekvátní. Zdůraznil, že samotný zákon o obcích zavazuje každého chovat se s péčí řádného
hospodáře. P.Krejza ocenil dosavadní praxi při aplikaci schválených směrnic v praxi. P.Nekola vyjádřil názor, že na
zakázky malého rozsahu je mnohokrát několikanásobně větší kontrola, než na zakázky daleko většího rozsahu.
P.Kučera návrh také podpořil a upozornil na drobné překlepy v návrhu, který zastupitelé obdrželi.

ZM Frymburk schvaluje směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 18.12.2018,
s platností na dobu neurčitou. Směrnice je součástí listinného zápisu ze zasedání ZM.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 139/2018

AD 6.)
starosta - informoval o současném stavu budování sběrného dvora. Proběhla diskuse k této problematice.
ZM Frymburk souhlasí se záměrem budování sběrného dvora ve Frymburku a schvaluje příkazní smlouvu
mezi městysem Frymburk a firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ 28082745 a pověřuje
starostu městyse podpisem této smlouvy.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 140/2018
- informoval o současném stavu záměru přístavby domu č.p.86. Zastupitelé obdrželi návrh na projektovou
úpravu přístavby, včetně návrhu na finanční kalkulaci projektové dokumentace.
- zastupitelé obdrželi žádost společnosti LIPENSKO s.r.o. o finanční příspěvek na provoz SKIBUSu v letošní
zimní sezoně ve výši 50.000,-Kč. Proběhla diskuse k této otázce. Z té vyplynulo, že jako negativní se jeví
i nadále vázáné použití karty Lipno.card, nevýhodný jízdní řád pro SKIPARK Frymburk a i malé vytížení
SKIBUSu.
ZM Frymburk nesouhlasí s vyplacením finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč na provoz SKIBUSu
v zimní sezoně 2018-2019.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 141/2018
- vyzval p.M.Boháče k představení projektu Autobus. Ten přítomným vysvětlil, že se jedná o záměr pořízení
autobusu pro zajištění dopravy místních (nejen dětí, ale i různých spolků, seniorů apod.). Principem je
pořízení autobusu pro účely městyse. Dnes je to první krok. Požádal zastupitele o vyjádření názoru
k tomuto záměru. Proběhla diskuse.
p.M.Řezáč
- požádal o doložení vyúčtování částky 40.000,-Kč, kterou městys věnoval na činnost Turistického spolku
Lipensko. Starosta toto zařídí.
p.Labaj
- pozval všechny na 23.12.2018 na předávání Betlémského světla míru.
p.Krejza
- vznesl dotaz na připravovaný biokoridor ze strany JČ kraje v oblasti Lipenského jezera, jaký bude další
postup. Starosta ve své odpovědi vysvětlil přítomným současný stav a podstatu obsahu vyhlášení
koridoru, včetně stanoviska SLO.
p.M.Řezáč
- informoval všechny, že lyžaři běžci opravili sněžný skútr a již s ním vytvořili pár lyžařských běžeckých
stop.
ukončeno v 19,30 hodin
zapsal: Flígr
ověřili: Řezáč O., Nekola, Řezáč M.

