Zápis
z 27.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 22.února 2017
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Potměšilová, Augustin, Frantál, Srbená, Fatura, Markovič, Bouchalová

Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Labaj, Szöke
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

zahájení, kontrola plnění usnesení
projednání výsledů hospodaření ZŠ a MŠ Frymburk za rok 2016
stanovení limitů pro provádění rozpočtových opatření dle zákona starostou městyse Frymburk
projednání finančního příspěvku na provoz lékárny za rok 2016
projednání výsledků výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Frymburk
stanovení úpravy finančních odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva městyse Frymburk
projednání zápisu do kroniky za rok 2015
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,02 hodin
AD 1.)
Starost přivítal přítomné a provedl kontrolu plnění usnesení. Převážná většina usnesení z posledního zasedání byla
splněna, část z nich se plní. Zatím nebylo splněno usnesení č.109/2016 ze 14.12.2016 o prodeji pozemků ve prospěch
SKIPARKu Frymburk. Místostarosta informoval přítomné o současném stavu.
AD 2.)
Starosta provedl krátký úvod do této otázky. Zastupitelé obdrželi elektronickou cestou materiály o hospodaření ZŠ a
MŠ Frymburk za rok 2016. Tajemník objasnil důvody, které vedly ke vzniku záporného hospodářského výsledku ZŠ a
MŠ Frymburk. P.Labaj se dotázal na stav rezervního fondu a upozornil na administrativní nedostatek v návrhu zprávy
o schválení účetní závěrky. Tajemník dotaz zodpověděl a dále provede odstranění administrativní chyby v návrhu.
ZM Frymburk schvaluje účetní závěrku hospodaření ZŠ a MŠ Frymburk se záporným hospodářským výsledkem
ve výši - 296.193,08Kč za rok 2016 bez výhrad.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 25/2017
ZM Frymburk schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Frymburk za rok 2016 ve výši
- 296.193,08Kč do rezervního fondu. Záporný hospodářský výsledek bude uhrazen z přebytků hospodaření v minulých
letech.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 26/2017
AD 3.)
Starosta objasnil nutnost projednání této otázky. Zastupitelé obdrželi výpis z kontrolního protokolu z kontroly JČ kraje,
kde bylo popsáno, kromě jiného, jak je možné operativně řešit provádění rozpočtových opatření. Navrhl přijmout
usnesení, aby mohl provádět tzv.rozpočtové opatření na straně příjmů neomezeně a na straně výdajů do limitu
2.000.000,-Kč. Proběhla diskuse.
ZM Frymburk v souladu s § 16 odst.4 zákona 250/2000 Sb, v platném znění pověřuje starostu městyse Frymburk
k provádění rozpočtových opatření, a to na straně příjmů v neomezené výši a na straně výdajů ve výši
do 2.000.000,-Kč. O provedení rozpočtových opatření bude starosta městyse informovat zastupitele městyse.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 27/2017
P.Dvořák upozornil na nutnost aktualizovat vnitřní směrnici městyse o rozpočtu.
AD 4.)
Zastupitelé obdrželi materiály objasňující požadavek Nemocnice Č.Krumlov na uhrazení provozní ztráty lékárny za
rok 2016. Provozní ztráta za toto období činí 138.925,97Kč. Starosta krátce seznámil s výsledky jednání, které vedl
s představiteli nemocnice, Proběhla diskuse. P.Krejza podpořil schválení příspěvku, ale apeloval na lepší využívání
provozní doby. P.Kučera je také pro, upozornil na nebezpečí, pokud bychom o lékárnu přišli, těžko bychom ji
v budoucnosti získávali zpět. M.Řezáč je rovněž pro, samotný městys lékárnu nezbytně potřebuje. P.Šauer potvrdil
slova p.Kučery. Proběhla další diskuse k cenám léků a dalším otázkám spojených s bytím či nebytím lékárny.

ZM Frymburk schvaluje finanční příspěvek na provoz lékárny ve Frymburku za rok 2016 ve výši 138.925,97 Kč.
Finanční příspěvek bude poskytnut formou veřejnoprávní smlouvy Nemocnici Český Krumlov, se sídlem Nemocniční
429, Český Krumlov, IČ 26095149.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 28/2017
AD 5.)
Starosta zrekapituloval dosavadní roční vývoj ohledně rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ Frymburk. Připomenul původní
plánovanou částku na opravu. 10.2.2017 byla vyhodnocena veřejná soutěž na tuto zakázku, kdy se přihlásil pouze
jeden zájemce. P.Labaj upozornil, že na základě podmínek zadávacího řízení nebude souhlasit s tímto výběrovým
řízením a bude požadovat opětovné vyhlášení výběrového řízení. P.Krejza tento názor plně podpořil. P.Dvořák rovněž
vyjádřil pochybnosti nad tímto výběrovým řízením. M.Řezáč je zklamaný, že se přihlásil pouze jeden zájemce a
rovněž podpořil jiné řešení. Dále upozornil i na trestně právní odpovědnost zastupitelů. Starosta vyjádřil souhlas
s těmito názory. P.Mrázik jenom potvrdil názory ostatních, již odezněných, vystoupení. P.Kučera v této otázce
pracoval velmi aktivně a je také výsledkem výběrového řízení zklamán. I jemu, jako ostatním, chybí, že není možné
srovnat více nabídek. Upozornil i na to, že v případě neschválení smlouvy je, bohužel, možné, že se nestihne
plánovaný termín realizace rekonstrukce. Starosta navrhl změnit jak projektanta, tak firmu na výběrové řízení.
Na základě výsledků výběrového řízení ze dne 10.2.2017 ZM Frymburk souhlasí s uzavřením smlouvy na rekonstrukci
kuchyně ZŠ a MŠ Frymburk s firmou KOVOSLUŽBA OTS a.s., se sídlem Tovačovského 92/2, 130 00 Praha –
Žižkov, IČ 25103709. Cena zakázky je, na základě výsledků výběrového řízení, stanovena na
12.053.067,-Kč s DPH. ZM Frymburk pověřuje starostu městyse podpisem této smlouvy.
0 hlasů pro, 9 hlasů proti
číslo usnesení: 29/2017
Usnesení nebylo přijato.
Na základě hlasování zastupitelů městyse k výběrovému řízení na dodavatele rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ
Frymburk ZM Frymburk ruší toto výběrové řízení v souladu s ustanoveními zadávací dokumentace a pověřuje starostu
městyse dalším řešením této nastalé situace.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 30/2017
AD 6.)
Zastupitelé obdrželi krátký výpis z připravovaného auditu městyse, kde je upozornění na přeplatek předsedů výborů
městyse. Dále požádal zastupitele o navýšení odměny pro neuvolněného místostarostu z 10.000,-Kč na 15.000,-Kč
s tím, bude osobně řídit rekonstrukci kuchyně ZŠ a MŠ Frymburk, bude se aktivně zabývat odpadovým hospodářstvím,
výběrem rekreačních poplatků od ubytovatelů a navíc bude přítomen na úřadu dva dny v týdnu. Proběhla krátká
diskuse.
ZM Frymburk schvaluje finanční odměnu pro místostarostu městyse Frymburk ve výši 15.000,-Kč měsíčně s platností
od 1.3.2017.
8 hlasů pro, 1 se zdržel
číslo usnesení: 31/2017
ZM Frymburk schvaluje úpravu finanční odměny pro předsedy výborů městyse Frymburk na částku 1.850,-Kč
měsíčně s platností od 1.3.2017.
7 hlasů pro, 2 se zdržely
číslo usnesení: 32/2017
AD 7.)
P.Labaj zaslal panu kronikáři Račákovi podněty k doplnění zápisu do kroniky za rok 2015. Jiné podněty a připomínky
nebyly.
ZM Frymburk schvaluje zápis do kroniky městyse za rok 2015 s doplněním podnětů od p.Labaje.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 33/2017
AD 8.)
ZM Frymburk souhlasí s podáním žádosti na převod pozemků parc.čísla 789/68 o výměře 304 m2, 789/70
o výměře 27 m2, 801/150 o výměře 63 m2, 801/151 o výměře 169 m2 a 801/152 o výměře 6 m2 od SPÚ ČR.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 34/2017
Zastupitelé projednali žádost o prodej pozemku p.č.320/252 v k.ú.Frymburk. Vzhledem k tomu, že majitel sousedního
pozemku s tímto nesouhlasí, ÚM Frymburk uskuteční místní šetření a na základě výsledků tohoto šetření bude dále
postupováno.
Zastupitelé projednali opětovnou žádost p.Anežky Opekarové o prodej části pozemku p.č.651/6 v místní části Milná.
Tato žádost již byla v minulosti řešena místním šetřením, na kterém byly stanoveny požadavky městyse. Ty bohužel
zatím nebyly splněny. Další jednání je možné až po splnění závěrů původního místního šetření.
Zastupitelé projednali výsledky místního šetření ze dne 1.2.2017 ohledně žádostí o odprodej části pozemku p.č.200/58
od p.Fatury a p.Aleše. P.Kučera objasnil průběh a dohodu všech účastníků místního šetření. Proběhla diskuse.
ZM Frymburk souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p.č.200/58 dle výsledků místního šetření ze dne 1.2.2017.
Pozemek je možné zaměřit.
8 hlasů pro, 1 se zdržel
číslo usnesení: 35/2017

AD 9.)
p.Mrázik

p.Řezáč M.
p.Dvořák
p.Labaj

.P.Fatura

- vznesl dotaz, jak je to se slevami v bazénu pro místní obyvatele. Starosta odpověděl, že pro tento
rok nebyl v rozpočtu městyse příspěvek na provoz bazénu z toho důvodu, že nebyla zpětná odezva od
obyvatel městyse o využívání této služby. Pokud bude zájem zastupitelů, je ochotný v tomto jednat
s managementem Wellness Hotelu Frymburk.
Zastupitelé pověřují starostu městyse jednáním o přiznání slevy pro místní občany v bazénu Wellness
Hotelu Frymburk.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 36/2017
- v prosinci poukázal na zjištěné poruchy na nově opravené komunikaci směrem na Náhlov, starosta
jednal s ředitelem SÚS Č.Krumlov a ten přislíbil, že to budou na jaře řešit v rámci záruky
- poděkoval našim frymburským reprezentantům za vzornou reprezentaci na Jizerské 50
- ocenil práci dobrovolníků při údržbě běžeckých stop a ledové magistrály
- dotázal se jak je plněné usnesení o prodeji pozemku panu Jiřímu Frantálovi. Přítomný p.František
Frantál dotaz zodpověděl
- požádal zastupitele o souhlas s podáním žádosti o grant pro zásahovou jednotku ve výši
282.851,-Kč. Podíl městyse by měl činit 30% z celkové částky. Poslední termín podání je v pátek,
24.2.2017. Proběhla diskuse.
ZM souhlasí s podáním žádosti o grant pro zásahovou jednotku SDH Frymburk ve výši
282.851,-Kč na JČ kraj.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 37/2017
- řekl, že respektuje rozhodnutí zastupitelů o prodeji pozemku, ale apeluje však na to, aby zvážili
prodej pozemku panu Alešovi. V opačném případě dojde k omezení průjezdu a pohybu v okolí domu
č.p.62. Proběhla diskuse.

ukončeno v 18,50 hodin
zapsal: Flígr

ověřili: Řezáč O., Labaj. Szöke

