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Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 28. 6. 2021
1) Zahájení
Zasedání zahájil starosta městyse v 17:00 hodin konstatováním, že je přítomno zastupitelů 8, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: Oto Řezáč, Bedřich Kučera, Václav Šauer, Lukáš Mrázik, Antonín Labaj, Luboš
Krejza, Martin Nekola, Martin Řezáč.
Omluveni: Adrian Szöke.
Před projednáním jednotlivých bodů programu byli určeni ověřovatelé zápisu: Bedřich Kučera, Luboš
Krejza.
Navržený program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet a Přezkum hospodaření městyse 2020
Nemovitosti – nákup, prodej, věcná břemena
Rozpočtové opatření
Různé – diskuse

Starosta městyse požádal zastupitele o projednání dvou záležitostí v bodu č. 6. Různé – diskuse a to:




Navýšení počtu žáků v mateřské škole,
Finanční dar pro postižené obce na Moravě.

Zastupitelstvo bere na vědomí.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk a to č. 28. a č.
29.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí.
3. Závěrečný účet a Přezkum hospodaření městyse 2020
Zastupitelům byl předložen Závěrečný účet a Přezkum hospodaření městyse za rok 2020. Starosta
městyse konstatoval, že oba dokumenty byly zveřejněny v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Během povinného
zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky od občanů ani od členů zastupitelstva.
Zprávu o přezkoumání hospodaření městyse Frymburk za rok 2020, kterou provedla firma PLAN
CONTROL, s. r. o. V souladu s ustanovením §13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
byla zpracována zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, která bude odeslána na Krajský úřad
Jihočeského kraje v zákonem stanoveném termínu.
Text opatření k nápravě chyb a nedostatků:
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strana 2. bod 2.
Odst. a)
Pozemková úprava - Náprava byla provedena v 1/2021 dle návrhu auditora. V případě dalších
pozemkových úprav bude postupováno tímto doporučeným způsobem.
Odst. b)
Vklad do katastru nemovitostí – Na výnosový účet 647 0300 (výnosy z prodeje pozemků) bude
účtováno vždy k datu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí.
Odst. c)
Faktura za inzerci – Omylem zaúčtováno do výnosů roku 2020.
Odst. d)
Demontáž vánoční výzdoby – Omylem uveden účet 558 (drobný dlouhodobý majetek) místo 518
(služba).
Odst. e)
Oprava dokladu – Omylem uveden účet 512 (cestovné) místo 518 (služba).
Odst. f)
Vyřazení pozemku – Omylem vyřazen pozemek 2x . V lednu zaúčtováno zpět.
Odst. g)
Prodej pozemku – Dle zápisu ze zasedání zastupitelstva zaúčtovat schválené prodeje pozemků.
Schválený prodej jsem v zápise přehlédla, proto byl zaúčtován v následujícím roce.
Odst. h)
Záloha zimní údržba – Úhrada této zálohy bude účtována na účet 314 (zálohy) a vyúčtována po
ukončení sezóny. Náklady týkající se roku následujícího budou řešeny dohadnou položkou.
Odst. i)
Provedený vklad do katastru - Doklad o provedeném vkladu byl zaúčtován v roce 2021, protože
vyrozumění o provedeném vkladu do KN bylo doručeno až 29. 1. 2021. Jinak by byl zaúčtován
do období 12/2020.
Odst. j)
Ochranná známka – V následujícím roce zaúčtováno zpět na účty 018/078 (Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek).
Odst. k)
Vnitřní směrnice Chybějící vnitřní směrnice budou dopracovány, popřípadě aktualizovány.
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
Hlasování o přijatých opatřeních.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 66/2021
Zastupitelstvo městyse Frymburk ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) z. č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, projednalo zprávu
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku za rok 2020, kterou vyhotovil PLAN CONTROL, s. r. o., U
Trojice 120, Český Krumlov, ze dne 14. 5. 2020 a přijímá opatření k nápravě
chyb a nedostatků s tím, že stanoví termín k provedení nápravy do 31. 12. 2021.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Náměty, připomínky, dotazy:
Luboš Krejza
Hospodářský výsledek je velmi dobrý, zejména vyzdvihnul výběr místních poplatků, ke zprávě auditora
uvedl, že vždy dojde k nalezení nějaké chyby, ale nesmí to mít dopad na hospodaření městyse.
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Následně zastupitelé přistoupili k hlasování o účetní závěrce obce za rok 2020.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 67/2021
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje a souhlasí s celoročním
hospodařením městyse a závěrečným účtem městyse Frymburk za rok 2020
bez výhrad ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) z . č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, konstatováním, že účetní závěrka poskytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o převodu hospodářského výsledku
za rok 2020 ve výši 20 489 593,00 Kč na účet nerozděleného zisku.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

4. Nemovitosti – nákup, prodej, věcná břemena
K projednání byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci “Náhlov 946/3 p.
Samadrula – NN”.
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
Hlasování o smlouvě budoucí o zřízení VB.
Pro:
7
Proti:
Zdržel: 1
Usn. č. 68/2021
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na akci “Náhlov 946/3 p. Samandrula – NN”, zatížená nemovitost p. č.
2805 a 2820 v k. ú. Frymburk, budoucí věcné břemeno bude uzavřeno za
účelem umístění zařízení distribuční soustavy za jednorázovou náhradu ve výši
2 000 Kč bez DPH.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

K projednání byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci “Frymburk za střelnicí
2903 – NN”.
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
Hlasování o smlouvě budoucí o zřízení VB.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 69/2021
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na akci “Frymburk za střelnicí 2903 – NN”, zatížená nemovitost p. č.
2894 v k. ú. Frymburk, budoucí věcné břemeno bude uzavřeno za účelem
umístění zařízení distribuční soustavy za jednorázovou náhradu ve výši 2 000
Kč bez DPH.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

5. Rozpočtové opatření
Všichni zastupitelé obdrželi Rozpočtové opatření č. 2/2021. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí.
6. Různé – diskuse
Starosta městyse požádal zastupitele o navýšení počtu žáků v MŠ Frymburk. V návaznosti na navýšení
počtu žáků v ZŠ a MŠ Frymburk byl zadán požadavek na rekonstrukci prostorů pro mateřskou školku.
Budou provedena opaření tak, aby byly uspokojeni všichni žadatelé o umístění dětí do mateřské školky
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od září tohoto roku.
Hlasování o navýšení počtu žáků na 62.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 70/2021
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje navýšení počtu žáků v mateřské
škole z původních 56 na 62, následně bude provedena ZŠ a MŠ Frymburk
změna zápisu ve školském rejstříku.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Projednání návrhu starosty městyse poskytnou finanční dar pro postižené obce na Jižní Moravě a jeho
zaslání na transparentní účet č. 123-3116270217/0100 při městě Hodonín.
Náměty, připomínky, dotazy:
Bedřich Kučera
Navrhnul zaslat na každou postiženou obec. Návrh 15-20 tis. Kč.
Luboš Krejza
Adresně zaslat do nejvíce postižených obcí, důležité je, že tam bude figurovat městys Frymburk jako
dárce.
Lukáš Mrázik
Souhlasí s návrhem pana B. Kučery.
Václav Šauer
Souhlasí s návrhem pana B. Kučery s tím, že navrhnul min. částku 20 000 Kč.
Hlasování o poskytnutí finančního daru postiženým obcím na Jižní Moravě.
Pro:
8
Proti:
Zdržel:
Usn. č. 71/2021
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí finančního daru obcím
Jižní Moravy postiženým přírodní katastrofou ve výši 20 000 Kč pro Mikulčice,
Hrušky, Lužice, Týnec, Moravskou Novou Ves, Hodonín, finanční prostředky
budou poukázány na příslušné transparentní účty nebo běžné účty jednotlivých
obcí.
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Luboš Krejza
Navrhnul oživení letní sezóny ve Frymburku, protože byly zrušeny tradiční Frymburské slavnosti.
Jednalo by se o uspořádání koncertů na převozu. Občerstvení by zajišťovali blízké restaurace včetně
využití toalet, vše by bylo v součinnosti s městysem. Při nepřízni počasí by to mohlo být na sále
restaurace ve staré škole, což už je předjednáno.
Starosta městyse podpořil návrh Luboše Krejzy.
Bedřich Kučera
Informoval přítomné, že nedorazila žádná nabídka na stavební práce v č. p. 86.
Labaj Antonín
Poděkování společnosti Lipno Line,
Smetana pro místní občany.

Relax Dolní Vltavice, za zorganizování plavby lodí

Na závěr poděkoval starosta městyse přítomným za pozornost a ukončil zasedání v 18:16 hodin.
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Zapsal Roman Bravenec

Funkce

Datum podpisu

Podpis

Ověřovatelé
Bedřich Kučera
Luboš Krejza
Starosta městyse
Oto Řezáč
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