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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 18. 11. 2019
1) Zahájení
Zasedání zahájil starosta městyse v 17:00 hodin konstatováním, že je přítomno 8 zastupitelů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: Kučera Bedřich, Labaj Antonín, Nekola Martin, Szöke Adrian, Řezáč Martin, Řezáč
Oto, Šauer Václav, Lukáš Mrázik.
Omluveni: Krejza Luboš.
Před projednáním jednotlivých bodů programu byli určeni ověřovatelé zápisu: Antonín Labaj, Szöke
Adrian.
2) Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM dne 21. 10. 2019. Zastupitelstvo městyse
Frymburk bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání dne 21. 10. 2019.
Bez připomínek.
3) FČAS – výroční zpráva o činnosti za rok 2019
Prezentace spolku FČAS – předsedkyně spolku
Diskuse
Lukáš Mrázik
Podpora spolku, široká škála účastníků a prováděných činností.
Martin Řezáč
Pochvala spolku, významný článek kulturního dění v městysu, spolupráce s občany a městysem.
Antonín Labaj
Podpora spolku, nabídnutá pomoc při zajištění akcí.
Bedřich Kučera
Upozornění na stavební činnost v objektu bývalé MŠ v průběhu roku 2020, podpora spolku.
Zastupitelstvo městyse Frymburk bere na vědomí zprávu o činnosti spolku FČAS za rok 2019.
4) Obecně závazné vyhlášky-novela zákona o místních poplatcích
V návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích, která bude účinná od 1. 1. 2020 je nutné
zrevidovat vyhlášky městyse Frymburk o místních poplatcích. K projednání byly předloženy návrhy
obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019, obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku z pobytu č. 2/2019, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 3/2019 a zrušující
vyhlášku č. 4/2019, která ruší současnou vyhlášku o místních poplatcích č. 4/2004.
Diskuse
Bedřich Kučera
Podpoří výši poplatku 1000 Kč se slevou pro trvale žijící obyvatele na částku 400 Kč.
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Lukáš Mrázik
Souhlasí s tvrzením pana Kučery, dotaz na produkci odpadů z pronajímaných objektů (zodpověděl
starosta městyse). Nutnost zaměřit se na ubytovatele s tím, aby se podíleli na financování odstraňování
odpadů.
Martin Nekola
Navrhuje 800 Kč pro rekreační objekty nebo nemovitosti, kde není trvale hlášená žádná osoba, pro
místní občany 400 Kč.
Martin Řezáč
Souhlasí s výší poplatku, ten kdo vlastní nemovitost v okolí lipenského jezera, tak zcela jistě bude mít
na uhrazení místního poplatku, který je za roční likvidaci odpadů ročně poměrně nízká.
Antonín Labaj
Podotkl, že systém likvidace odpadů se vyvíjí, zvyšují se ceny za likvidaci odpadů, proto je nezbytné
navýšit místní poplatek.
Václav Šauer
Vlastník rekreačního objektu uhradí ročně místní poplatek 1 000 Kč za kompletní služby při likvidaci
odpadu, což je týdně kolem 19 Kč. Pokud se rekreační objekt pronajímá, tak se jedná o poměrně malou
částku.
Hlasování o obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019, částka 1000 Kč a 400 Kč.
Pro:
6
Proti: 2
Zdržel:
Usn. č. 117/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Diskuse k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku z ubytování.
Adrian Szöke
Podpora zvýšení částky.
Lukáš Mrázik
Podpora vyhlášky s částkou 20 Kč, nutnost zefektivnění výběru ubytovacích poplatků.
Martin Řezáč
Nutnost efektivnějšího správy místních poplatků.
Martin Nekola
Výběr poplatků a s tím spojené personální obsazení na úřadu.
Bedřich Kučera
Uvedl, že schválením nové vyhláška vzniknou nové povinnosti pro ubytovatele.
Antonín Labaj
Upozornil na mnoho povinností pro ubytovatele, kladně hodnotí možnosti navýšení poplatku při
neuhrazení.
Hlasování o obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu č. 2/2019, navržená částka 20 Kč.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 118/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku z pobytu č. 2/2019.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno
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Diskuse k návrhu vyhlášky č. 3/2019, maximální sazba 1 500 Kč ročně, sazby odst. a) 200 Kč, odst. o
50%, odst. c) 100 Kč, odst. d) o 50%.
Diskuse
Bedřich Kučera
Ponechat stejnou výši případně mírně zvýšit sazbu poplatku, připomenul projednanou vyhlášku o
pohybu psů.
Martin Řezáč
Mírné zvýšení poplatku (solidární).
Martin Nekola
Zvýšit poplatek tak, aby se pokrylo pořízení sáčků na psí exkrementy.
Lukáš Mrázik
Nevlastní psa, podporuje mírné zvýšení poplatku.
Hlasování o obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů č. 3/2019.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 119/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku ze psů č. 3/2019.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Hlasování o obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů č. 4/2019.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 120/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
4/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o místních
poplatcích.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

5) Finanční dary – FČAS, Domov důchodců Horní Planá
Místní spolek FČAS požádal o poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč.
Hlasování o poskytnutí finančního daru FČAS.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 121/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí finančního daru Spolku
FČAS, se sídlem č. p. 23, 382 79 Frymburk, ve výši 25 000 Kč.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Domov důchodců Horní Planá požádal o poskytnutí finančního daru a zároveň předložil Výroční zprávu
o činnosti za rok 2018.
Hlasování o poskytnutí finančního daru DD Horní Planá ve výši 10 000 Kč.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 122/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí finančního daru
Domovu důchodců Horní Planá, se sídlem Komenského 6, 382 26 Horní Planá,
IČ 00665746, ve výši 10 000 Kč.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno
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6) Rozpočtové opatření č. 6
Zastupitelům městyse bylo prostřednictvím emailu rozpočtové opatření č. 6. Zastupitelstvo městyse
bere na vědomí.
7) Návrh rozpočtu městyse na rok 2020
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu na rok 2020 s příjmy 52 242 000 Kč, výdaji 62 242 000 Kč,
a zapojením přebytku hospodaření s minulých let ve výši 10 000 000 Kč.
Seznámení s návrhem rozpočtu provedl starosta městyse. Rozpočet bude po dobu 15 dnů zveřejněn a
poté dojde k jeho schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva, tj. 16. 12. 2019. Zároveň požádal
zastupitele o dodání návrhů či připomínek k rozpočtu.
Diskuse
Bedřich Kučera
Nutnost specifikovat jednotlivé položky, tak aby byl rozpočet srozumitelný i pro občany.
Zastupitelstvo městyse Frymburk bere na vědomí návrh rozpočtu městyse na rok.
8) Nemovitosti – nákup, prodej, věcná břemena
Společnost SETERM CB, a. s., požádala za E.ON o uzavření smlouvy o věcném břemeni č. CB014330040610/033 na akci s názvem „Frymburk EU ZTV 29RD – NN“, jednorázová úhrada ve výši
10 000 Kč bez DPH.
Hlasování o zřízení VB se společností E.ON.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 123/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: CB-014330040610/033 se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 280 85 400, na akci s názvem
„Frymburk EU ZTV 29 RD – NN“ – umístění distribuční soustavy NN,
jednorázová úhrada ve výši 10 000 Kč bez DPH.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Tajemník ÚM informoval zastupitele o zbývajících parcelách na Blatenské, jedná se o p. č. 778/300,
zároveň uvedl, že byl zveřejněn záměr prodeje dvou parcel rovněž na Blatenské a to p. č. 778/344 o
výměře 658 m2, 778/353 o výměře 653 m3. Po zveřejnění záměru prodeje byla doručena žádost
a žádost
s
.
Parcely č. 778/344 a 778/353 ještě nejsou zapsány v katastru nemovitostí, proto by bylo vhodné vyčkat
s prodejem.
Zastupitelstvo městyse Frymburk bylo tajemníkem požádáno o schválení žádosti o bezúplatný převod
pozemku podle § 6 z. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
neboť se jedná o část pozemku p. č. 1219/1 v k. území Frymburk, na kterém se nachází komunikace.
Hlasování o podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1219/1 v k. ú. Frymburk.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 124/2019
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje podání žádosti o bezúplatný
převod části p. č. 1219/1 v k. ú. Frymburk od Státního pozemkového úřadu, na
kterém se nachází komunikace.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno
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9) Různé – diskuse
Zastupitelstvu městyse byla předána informace o složení dílčích inventurních komisí k zajištění
inventur k datu 31. 12. 2019.
Změna složení inventurních komisí:
Služby
Předseda
Členové

Lukáš Mrázik
Martin Nekola

VTT, koupaliště
Předseda
Kučera Bedřich
Členové
Krejza Luboš
Antonín Labaj
Lukáš Mrázik
Informace o příspěvku pro hasiče na rok 2020 ve výši 50 000 Kč, které bylo schváleno Zastupitelstvem
obce Lipno nad Vltavou, požádal o zařazení programu příštího zasedání zastupitelstva.
Na závěr poděkoval starosta městyse přítomným za pozornost a ukončil zasedání v 19:15 hodin.
Zapsal Roman Bravenec.

Funkce

Datum podpisu

Ověřovatelé
Antonín Labaj
Adrian Szöke
Starosta městyse
Oto Řezáč
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