Zápis
z 30.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 24.května 2017
Přítomni:
Nepřítomni:

Řezáč O., Mrázik, Krejza, Kučera, Labaj, Šauer, Szöke, Dvořák
Řezáč M. - omluven

Občané:
Hosté:

Frantál, Potměšilová, Bouchalová, Augustin, Grohman J., Toušek L., Markovič

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Szöke
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

zahájení, kontrola plnění usnesení
projednání výsledků výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ Frymburk
zpráva o činnosti muzea za rok 2016
projednání přijetí dotace na vybudování dětského hřiště
projednání žádosti o finanční příspěvek na provoz letního cyklobusu
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,00 hodin
AD 1.)
Zahájení provedl starosta, přivítal přítomné zastupitele a místní občany a provedl kontrolu plnění usnesení. Většina
usnesení byla splněna, část z nich se plní průběžně (čeká se na vyhotovení geometrických plánů).
AD 2.)
Starosta krátce zrekapituloval dosavadní vývoj výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně ZŠ. Tento měsíc proběhlo
další výběrové řízení a dne 22.5.2017 proběhlo otevírání obálek. Městys vyměnil jak projekční firmu, tak i firmu, která
administruje výběrové řízení. I ve druhém výběrovém řízení byla předložena pouze jedna nabídka. Výsledná cena
nabídky byla o více než dva miliony korun nižší. Ve výběrové komisi byli tři zastupitelé městyse, nabídka byla přijata,
nicméně dnes bylo odesláno dožádání některých dokumentů, které požaduje náš právní řád. P.Krejza podpořil realizaci
této akce především proto, že se ve druhém výběrovém řízení ušetřily značné finanční prostředky. Poděkoval
p.Frantálovi za aktivní pomoc při realizaci druhého výběrového řízení. P.Mrázik rovněž tuto akci podpořil. Proběhla
další diskuse k ceně i k celkové realizaci projektu. P.Kučera doplnil informace o provedených úpravách v projektu a o
dalším předpokládaném postupu. Příští úterý by se měla komise sejít ještě jednou a zpracovat závěrečný zápis.
P.Dvořák vyjádřil přesvědčení, že zastupitelé udělali maximum pro nalezení nejlepšího řešení pro tuto rekonstrukci a
doporučil nabídku přijmout.
Na základě výsledků výběrového řízení dne 22.5.2017 na akci „Stavební úpravy školní kuchyně Frymburk“ ZM
Frymburk souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o., se sídlem Bělohorská
242/77, Praha 6, IČ 24260517. Vysoutěžená cena zakázky je 9.832.991,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy o dílo po obdržení kladného písemného závěrečného zápisu výběrové komise.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 70/2017
AD 3.)
P.Frantál, ředitel našeho muzea, formou elektronické prezentace seznámil přítomné s činností muzea za rok 2016, která
byla opravdu bohatá. Starosta poděkoval p.Frantálovi za přednesení zprávy o činnosti i za jeho obětavou práci ve
funkci ředitele muzea.
ZM Frymburk bere na vědomí zprávu o činnosti Muzea Frymburk za rok 2016 a souhlasí s vyplacením finanční
odměny ve výši 5.000,-Kč p.Františku Frantálovi za obětavou práci ve funkci ředitele muzea.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 71/2017
AD 4.)
Starosta předal slovo p.Labajovi. Ten krátce zrekapituloval dvouleté snažení o získání dotace na vybudování dětského
hřiště. V letošním roce se to podařilo a městys obdrží dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 400.000,Kč. P.Dvořák, který celou tuto žádost a veškeré věci kolem administruje ve spolupráci s odbornou firmou, která se
bude starat o kompletní administraci akce od začátku až do konce, informace doplnil o současném stavu v realizaci této
akce i o průběhu probíhajícího výběrového řízení. Proběhla diskuse, ve které p.Labaj i p.Dvořák odpověděli na dotazy
zastupitelů. P.Mrázik navrhl, v rámci realizace této akce, opravit část farní zdi, kde bude část hřiště umístěna. Starosta
v této souvislosti informoval o jednání, které vedl s panem biskupem JČ diecéze Msr.V.Kročilem o zamýšlené
budoucnosti frymburské fary.
ZM Frymburk souhlasí s přijetím dotace na vybudování dětského hřiště od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
400.000,-Kč, podíl městyse činí 175.343,-Kč.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 72/2017

P.Labaj dále informoval o úspěšné žádosti o získání neinvestiční dotace od JČ kraje pro SDH Frymburk na vybavení
vozidla CAS a další neinvestiční prostředky.
ZM Frymburk souhlasí s přijetím neinvestiční dotace na technické a materiální vybavení do CAS a přívěsného vozíku
v provedení PMS pro SDH Frymburk ve výši pro podopatření (1) 169.000,-Kč, spoluúčast městyse ve výši 33.800,-Kč
a pro podopatření (2) ve výši 6.000,-Kč bez spoluúčasti městyse Frymburk.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 73/2017
AD 5.)
Starosta krátce rozebral žádost Turistického spolku Lipenska (dále TSL) o finanční příspěvek na provoz letního
cyklobusu ve výši 30.000,-Kč. Kompletní materiály k této žádosti obdrželi zastupitelé v elektronické podobě v souladu
s jednacím řádem zastupitelstva. Informoval přítomné o tom, že používání autobusu bude vázáno na kartu Lipnocard.
Vyjádřil svůj názor, že se mu toto řešení zdá diskriminační a přednesl svůj návrh jiného řešení. Tento návrh, při
jednání s TSL, však nebyl přijat. P.Krejza se ztotožnil s názorem starosty a podpořil jeho návrh, tzn.cestující by
uhradili symbolickou cenu (např.10,-Kč). P.Dvořák podpořil provoz autobusu, ale rovněž nesouhlasí s tím, aby provoz
byl podmíněn kartou Lipnocard. P.Mrázik také podpořil názory, které zazněly v diskusi, odsuzující povinné koupení si
komerční karty jako jediné možné podmínky. P.Kučera navrhl pozvat p.Mánka, představitele TSL, na další jednání
ZM a tam probrat připomínky zastupitelů. Starosta informoval o jednáních, která s p.Mánkem vedl a ta jiné řešení
nepřinesla. P.Labaj informoval o setkání podnikatelů, které p.Mánek uspořádal k zajištění provozu cyklobusu, kde se o
těchto otázkách rovněž diskutovalo, ale konečný výsledek byl opět, že bude muset být použita karta Lipnocard. Na
závěr diskuse starosta přednesl návrh usnesení.
ZM Frymburk souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč Turistickému spolku Lipenska za
účelem provozu letních cyklobusů Rožmberk – Nová Pec (Jelení Vrchy).
0 hlasů pro, 8 hlasů proti
číslo usnesení: 74/2017
Usnesení nebylo přijato.
AD 6.)
ZM Frymburk neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.320/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú.Frymburk.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 75/2017
ZM souhlasí s nákupem pozemku parc.č.854/7 v k.ú.Frymburk o výměře 4.817 m2 od manželů Šárky a Michala
Šnobrových za celkovou cenu 106.608,-Kč.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 76/2017
Nákup pozemků souvisí se zajištěním ochrany vodních zdrojů městyse Frymburk.
ZM Frymburk schvaluje záměr směnit pozemky parc.č.985/2 o výměře 9.923 m2 a parc.č.963/4 o výměře 123 m2 vše v
k.ú.Frymburk. Záměr bude zveřejněn na ÚD Úřadu městyse Frymburk a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 77/2017
Směna pozemků souvisí se zajištěním ochrany vodních zdrojů městyse Frymburk.
ZM Frymburk schvaluje záměr směnit pozemek parc.č. PK 1706 o výměře 5.934 m2 v k.ú.Frymburk. Záměr bude
zveřejněn na ÚD Úřadu městyse Frymburk a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 78/2017
Směna pozemků souvisí s výstavbou sběrného dvora městyse Frymburk.
ZM Frymburk schvaluje záměr směnit pozemek parc.č. 317/45 o výměře 510 m2 v k.ú.Frymburk. Záměr bude
zveřejněn na ÚD Úřadu městyse Frymburk a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 79/2017
Směna pozemků souvisí se zajištěním ochranného pásma kolem nově opravené komunikace na Větrník.
ZM Frymburk schvaluje záměr směnit pozemek parc.č. 77/12 o výměře 33 m2 v k.ú.Frymburk. Záměr bude zveřejněn
na ÚD Úřadu městyse Frymburk a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 80/2017
Směna pozemků souvisí s narovnáním vztahů mezi vlastníkem přilehlé nemovitosti a městysem Frymburk.
ZM Frymburk souhlasí s přijetím daru pozemky parc.č.778/193 o výměře 186 m2 a pozemku parc.778/244
o výměře 200 m2 vše v k.ú.Frymburk od společnosti Frymburk EU s.r.o., se sídlem Černá v Pošumaví 18,
IČ 26114143.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 81/2017
ZM Frymburk souhlasí s úplatným uzavřením věcného břemene vedení vody (dle GP č.2895-80/2017) k části parcel
č.KN871/13, PK 419, 417, 407, 400, 413, 412 a 411 vše v k.ú.Frymburk za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč bez
DPH.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 82/2017
ZM Frymburk schvaluje uzavření smlouvy o dílo na posílení vodovodního řadu v severní části městyse s firmou
REKON INSTA s.r.o., se sídlem Budějovická 632, Volary, IČ 60070897 za celkovou částku 585.035,91 Kč bez DPH.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 83/2017

AD 7.)
p.Labaj

p.Toušek

p.Augustin

- informoval o současném stavu budování přechodu pro chodce do Skiareálu Marta. Po jednání s JČ
krajem je nutné projednání akce v ZM a přijetí usnesení k další realizaci.
ZM Frymburk bere na vědomí a souhlasí s vyplacením finanční náhrady v předpokládané výši
5.000,-Kč JČ kraji a s uzavřením smlouvy o finančním narovnání. Uvedená částka je orientační a její
výše bude JČ krajem upřesněna na základě dokumentace dokončené akce realizované městysem
Frymburk a po posouzení Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad České Budějovice.
8 hlasů pro
číslo usnesení: 84/2017
- požádal starostu, aby urgoval u p.Miloše Boháče urychlení stavebních prací na místní pláži. Hrozí
nebezpeční poranění dětí o železné tyče používané při stavbě.
- dotázal se, kdy se bude budovat chodník na Milné. Starosta odpověděl, že snahou městyse je, aby se
tak stalo dle plánu,t.j. v létě letošního roku.
- dotázal se na způsob financování rekonstrukce kuchyně ZŠ, starosta dotaz zodpověděl.

Starosta pozval přítomné na další zasedání ZM, které se bude konat dne 21.6.2017.
ukončeno v 19,14 hodin
zapsal: Flígr

ověřili: Řezáč O., Dvořák, Szöke

