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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 27. 4. 2020
1) Zahájení
Zasedání zahájil starosta městyse v 17:00 hodin konstatováním, že je přítomno 7 zastupitelů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Dále byla provedená kontrola dodržování ochranných opatření ve
smyslu vládních nařízení souvisejících s pandemickým onemocněním COVID 19.
Přítomní zastupitelé: Kučera Bedřich, Labaj Antonín, Řezáč Martin, Řezáč Oto, Šauer Václav, Luboš
Krejza, Lukáš Mrázik.
Omluveni: Adrian Szöke, Martin Nekola se dostaví později.
Před projednáním jednotlivých bodů programu byli určeni ověřovatelé zápisu: Antonín Labaj, Václav
Šauer.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Vodné a stočné na rok 2020
Lékárna – stavební úpravy objektu
Rozpočtové opatření č. 2/2020, čerpání rozpočtu městyse-informace
Dotace
Nemovitosti – věcná břemena
Vítkův Hrádek – žádost o podporu
Obecně závazné vyhlášky
Kronika – zápis za rok 2019
Různé - diskuse

2) Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM dne 17. 2. 2020. Zastupitelstvo městyse
Frymburk bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání dne 17. 2. 2020.
Bez připomínek.
3) Vodné a stočné na rok 2020
Starosta předložil komentář k návrhu ceny včetně srovnání s rokem 2019 a nákladů spojených
s výpočtem. Výsledná cena zůstane stejná jako u vodného i stočného jako v předešlém roce bez ohledu
na skutečnost, že došlo ke snížení sazby DPH.
Připomínky, návrhy: nebyly.
Hlasování o výši vodného a stočného na rok 2020.
Pro:
7
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 46/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje na hospodářský rok 2020 cenu
pitné vody ve výši 24,79 Kč a cenu odpadní vody ve výši 44,44 Kč (ceny jsou
uvedeny bez DPH).
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4) Lékárna – stavební úpravy objektu
Starosta městyse informoval zastupitele o současném stavu příprav na rekonstrukci stávající výdejny
léků na plnohodnotnou lékárnu. Tato záležitost byla projednána na zasedání Zastupitelstva městyse
dne 23. 9. 2020 a schválena usnesením č. 103/2019.
Usn. č. 103/2019

Zastupitelstvo městyse Frymburk pověřuje starostu konáním všech činností
včetně stavebního, technického, věcného vybavení prostorů v č. p. 193, s cílem
získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb kategorie lékárna podle z. č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich provozování, ve
znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

5) Rozpočtové opatření č. 2/2020, čerpání rozpočtu městyse-informace
Zastupitelům bylo rozesláno rozpočtové opatření č. 2/2020 do emailových schránek. K tomuto
opatření nebyly žádné námitky ani připomínky. Vysvětlení podal tajemník úřadu městyse.
Hlasování o rozpočtovém opatření č. 2/2020.
Pro:
7
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 47/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Starosta městyse informoval zastupitele o plnění rozpočtu městyse jak na straně příjmů, tak i výdajů
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a přijatých následných opatření. Zastupitelstvo městyse
bere na vědomí.
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
6) Dotace
Zastupitelům byla starostou městyse přednesená informace o přípravných činnostech na dotace
Sběrný dvůr a Sociální byty v č. p. 23, zároveň požádal o schválení příkazní smlouvy na akci s názvem
Chodník podél silnice II/163.
V 17:11 hodin se dostavil zastupitel Martin Nekola, počet hlasujících 8.
Sběrný dvůr byl rozhodnutím SFŽP zastaven. Dále se nebude žádat a městys bude zkoušet vybudování
sběrného dvora financováním z vlastních zdrojů.
Náměty, připomínky, dotazy:
Bedřich Kučera podal doplňující informace k přípravám projektu „Chodníku podél silnice II/163“.
Hlasování o příkazní smlouvě na akci s názvem „Chodníku podél silnice II/163“.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 48/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje podepsání příkazní smlouvy se
společností FILAGONA, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré
Město, IČ 03037851, na zajištění administrátorských činností ve věci dotace ze
SFDI na akci “Chodník podél silnice II/163”.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

7) Nemovitosti – věcná břemena
Tajemník úřadu městyse předložil jednotlivé žádosti na budoucí věcná břemena a věcná břemena
(dokončené akce).
Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 49/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Frymburk u ČOV 210/2– NN“, číslo
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smlouvy 1030058913/001, s E.ON Distribuce, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, jednorázová úhrada 10 000 Kč bez
DPH, dotčené nemovitosti p. č. 210/4 a 209/14 v k. ú. Frymburk.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 50/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Kovářov 2335/1– NN“, číslo
smlouvy 1030056592/004, s E.ON Distribuce, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400, jednorázová úhrada 1 000 Kč bez DPH,
dotčené nemovitosti p. č. 2333 v k. ú. Frymburk.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 51/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Hruštice 2325– NN“, číslo smlouvy
1030057734/001, s E.ON Distribuce, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ 280 85 400, jednorázová úhrada 1 000 Kč bez DPH,
dotčená nemovitost p. č. 2333 v k. ú. Frymburk.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB.
Pro:
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 52/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného služebnosti inženýrské sítě na části p. č. 209/14,
212/3 a 212/158 ve prospěch panujících pozemků p. č. 212/157 a 210/2 v k. ú.
Frymburk na akci „Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu k pozemku p. č.
212/157 a 210/2“ za jednorázovou úplatu 1 000 Kč bez DPH a úhrady všech
souvisejících nákladů.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o uzavření smlouvy o zřízení VB.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 53/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na akci „Frymburk OÚ II. Etapa Blatenská – NN“, číslo smlouvy CB014330056517/001, s E.ON Distribuce, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice, IČ 280 85 400, jednorázová úhrada 4 000 Kč bez DPH,
dotčené nemovitosti: p. č. 778/298, 778/303, 778/309, 778/331, 778/332,
778/334, 778/335, 778/337, 778/338, 778/340, 778/344, 778/345, 778/352,
778/353, 778/354 a 778/355, vše v k. ú. Frymburk.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Hlasování o uzavření smlouvy o zřízení VB.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
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Usn. č. 54/2020

Kontrola usnesení

Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na akci „Frymburk 9RD OÚ – NN“, číslo smlouvy CB014330048755/001, s E.ON Distribuce, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice, IČ 280 85 400, jednorázová úhrada 4 000 Kč bez DPH,
dotčené nemovitosti p. č. 778/225, 778/295, 778/300, 778/305, 778/307,
778/309 a 778/322, vše v k. ú. Frymburk
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

8) Vítkův Hrádek – žádost o podporu
Spolek přátel Vítkova Hrádku požádal o finanční podporu na likvidaci škod způsobených vichřicí.
Starosta městyse navrhnul finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Hlasování o poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 55/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč Spolku přátel Vítkova hrádku se sídlem Přední Výtoň, Svatý Tomáš,
p. č. 140, IČ 671 89 768.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

9) Obecně závazné vyhlášky
V návaznosti na právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
které provedl odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR byla ke schválení předložená vyhláška č.
1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování o OZV č. 1/2020.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 56/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

10) Kronika – zápis za rok 2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk se seznámilo se zněním zápisu do kroniky za rok 2020 a zápis bere na
vědomí.
11) Různé-diskuse
Starosta městyse informoval zastupitele o jednání se starostou obce Lipno nad Vltavou Ing. Zdeňkem
Zídkem a následně ředitelkou ZŠ a MŠ
.
ve věci přijetí lipenských žáků do zdejší
školy. Zároveň připravuje ve spolupráci s obcí Lipno nad Vltavou řešení bytové problematiky pro
učitele.
K projednání a schválení byly předloženy podklady Základní školy a Mateřské školy Frymburk –
odpisový plán na rok 2020, schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a převod výsledku
hospodářského výsledku za rok 2019.
Zápis č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 27. 4. 2020

5

Hlasování o odpisovém plánu ZŠ a MŠ za rok 2020.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 57/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Základní škole a Mateřské škole
Frymburk odpisový plán na rok 2020 (včetně transferů 1 878 060 Kč, bez
transferů 1 004 656, 68 Kč).
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Frymburk za rok 2019.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 58/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Základní škole a Mateřské škole
Frymburk hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši -2 293,80 Kč a účetní
závěrku za rok 2019.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Frymburk za rok 2019.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 59/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Základní škole a Mateřské škole
Frymburk převod hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši -2 293,80 Kč do
rezervního fondu.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

K projednání byla předložena cenová nabídka na opravy větších celků pozemních komunikací v městysu
Frymburk, kterou zpracovala společnost Swietelsky stavební, s. r. o. Vzhledem k současnému vývoji
ekonomiky a nejistých příjmech do rozpočtu městyse v letošním roce byly ke zhotovení předloženy dvě
akce a to SO 02 Svatonina Lhota a SO 04 Oprava rýh po kanalizaci na autobusovém nádraží. Zároveň
starosta městyse konstatoval, že byly zadány opravy výtluků nejvytíženějších komunikací v intravilánu
městyse a v osadě Milná, kterou provede Afalt OK GROUP, s. r. o.
Hlasování o opravě místních komunikací – autobusové nádraží, komunikace Svatonina Lhota – smlouva
o dílo č. S21-017-0023.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 60/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje provedení oprav povrchů místních
komunikací a smlouvu o dílo č. S21-017-0023 se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o., SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby
JIH, Pražská třída 495/58, České Budějovice, IČ 48035599, a to v lokalitě
Svatonina Lhota za částku 245 583, 05 Kč a opravu živičného povrchu na
autobusovém nádraží za částku 284 122, 16 Kč vč. DPH.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

V rámci příprav na projekt „Podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/163, Frymburk“ a dále navazující
propojení na stezky ve směru na Náhlov a dále Svatonina Lhota, starosta městyse požádal o usnesení
zastupitelstva s tím, že bude probíhat další fáze příprav.
Hlasování o přípravách na akci „Podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/163, Frymburk“.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 61/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk souhlasí s prováděním další fáze přípravných
prací na projektu s názvem „Podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/163“ a
navazující stezku z městyse Frymburk na Svatoninu Lhotu.
Zápis č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 27. 4. 2020

6

Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Paní
(chata č. e.
zaslala zastupitelům městyse žádost o vyjádření k schválené
obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, kterou byl stanoven místní poplatek ve výši 1 000 Kč. Tento dopis
byl zastupitelům rozeslán emailem.
Zastupitelé berou na vědomí dopis paní .
ze dne 9. 4. 2020 s tím, že obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 (dále jen „OZV“) byla schválená v souladu s platnými právními předpisy. Osvobození
a úlevy jsou uvedeny v čl. 6 OZV a zastupitelstvo tento článek v rámci svých pravomocí nebude měnit.
Co se týká snížení nebo prominutí místních poplatků, tak se jedná o tzv. přenesenou působnost, kterou
vykonává Úřad městyse Frymburk jako správce místního poplatku. Pouze správce místního poplatku je
v rámci zákona o místních poplatcích a daňového řádu oprávněn rozhodovat ve věci místních poplatků,
tento institut nespadá do působnosti zastupitelstev obcí. Další údaje, jako je výpočet výše poplatku,
jsou uvedeny v předmětné obecně závazné vyhlášce.
Starosta městyse vzhledem k současné situaci ohledně epidemiologických opatření vyhlášených
Vládou ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, v souvislosti s šířením koronavirové infekce, požádal
zastupitelstvo o schválení zrušení letošních Frymburských slavností. Žádost zdůvodnil tím, že přestože
dochází k rozvolňování opatření, tak nyní platí pořádání akcí s omezeným počtem účastníků, což se
může kdykoliv změnit, přičemž podle plánovaných opatření by mělo dojít ke konání akcí s max. počtem
osob 50 v termínu od 8. 6. 2020 (zdroj: www.mzdr.cz).
Hlasování o Frymburských slavnostech 2020.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 62/2020
Zastupitelstvo městyse Frymburk souhlasí se zrušením konání letošního
ročníku Frymburských slavností.
Václav Šauer přednesl návrh občanů ve věci parkovací karty pro místní v letních měsících s bezplatným
parkováním na náměstí např. po dobu nákupů.
Lukáš Mrázik požádal starostu o podání informace o hospodaření v lesích městyse, protože si všiml, že
dřevo je odváženo ze skládek.
Starosta městyse uvedl, že proběhlo výběrové řízení na OLH, o kterém již byly zastupitelé informováni
prostřednictvím emailové komunikace. Zároveň uvedl, že zaměstnanci technických služeb ve
spolupráci s živnostníky provádějí prioritně likvidaci kůrovcové kalamity a škody způsobené vichřicí
Sabine. Sortiment 4 m je prodáván do Rakouska a palivové dřevo je naskladněno za účelem prodeje
místním občanům. Inzerát na prodej vyjde v květném čísle Frymburského zpravodaje. Zároveň je
prováděná pěstební činnost.
Na závěr poděkoval starosta městyse přítomným za pozornost a ukončil zasedání v 17:50 hodin.
Zapsal Roman Bravenec.

Funkce

Datum podpisu

Podpis

Ověřovatelé

Václav Šauer
Antonín Labaj
Starosta městyse
Oto Řezáč

Zápis č. 18 ze zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 27. 4. 2020

