Zápis
z 18.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 18.května 2016
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Frantál, Žižka D., Kohoutová, Račáková J.ml., Feitl, Mai, Černocký, Mrázik L., Toth, Sabáček

Hosté:

p.Ptáček

Ověřovatelé zápisu: Kučera, Řezáč M.
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

zahájení, kontrola plnění usnesení
představení atrakce „Vodní lyžování ve Frymburku v roce 2016“
zpráva o činnosti muzea ve Frymburku za rok 2015
projednání přijetí finančního daru na úpravy sportovišť městyse
výběr dodavatele na akci „Vodovod a související objekty v místní části městyse Frymburk – Milná –
II.etapa“
výběr dodavatele na stavbu bytu v domě č.p.76
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,00 hodin
AD 1.)
Starosta přivítal přítomné a provedl kontrolu plnění usnesení. Všechna usnesení z minulého zasedání ZM byla splněna,
usnesení č.42/2016 se plní. Starosta doplnil informace o plnění usnesení č.34/2016 o realizaci rekonstrukce kuchyně
v ZŠ a MŠ Frymburk.
AD 2.)
Starosta přivítal pana Ptáčka ze společnosti WAKEMASTER. Ten, formou elektronické prezentace, představil
přítomným samotnou firmu a záměr provozování vodního vleku ve Frymburku v roce 2016.. Počítají se startem
sezony v průběhu června ve spolupráci s parkem Médi Kubíka. V rámci „Olympijského parku Rio“ plánují exhibici na
vleku, včetně bohatého doprovodného programu. Navrhl uzavřít s městysem určitou smlouvu o další spolupráci tak,
aby tato aktivita mohla být ve Frymburku i v dalších letech. Proběhla diskuse. Starosta vyzval pana Ptáčka, aby
zastupitelům předložil návrh smlouvy, která by tuto spolupráci řešila. M.Řezáč zhodnotil, že se loňský rok vydařil,
aktivita byla dobře přijatá i veřejností a splnila svůj cíl. V další diskusi pan Ptáček odpověděl na dotazy přítomných
zastupitelů i místních občanů. Pan Frantál požádal, aby při provozu vleku byla dodržována provozní doba, která je
stanovena. Starosta tuto připomínku podpořil s tím, že doba provozu bude maximálně do 20,00 hodin. Zastupitelé
vyjádřili ochotu jednat o případné dlouhodobější spolupráci.
AD 3.)
Starosta přivítal pana Frantála, ředitele muzea. Ten seznámil přítomné se zprávou o činnosti muzea za rok 2015.
Zpráva byla připravena ve formě elektronické prezentace. Pan Kučera se dotázal, kde je soška, kterou věnoval pro naše
muzeum. Pan Frantál situaci vysvětli s tím, že bohužel tuto sošku nevěnoval muzeu, ale soukromé osobě. Pan Mrázik
kladně ocenil práci ředitele muzea a dotázal se na pojištění exponátů v muzeu. Pan Frantál dotaz zodpověděl. Městys
Frymburk má pojištěný veškerý majetek.
ZM vzalo informace na vědomí. ZM souhlasí s udělením finanční odměny ve výši 5.000,-Kč panu Františku Frantálovi
za obětavou práci v muzeu v roce 2015.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 44/2016
AD 4.)
Starosta stručně informoval o jednání s majitelem firmy AA Investment Group, který navrhl věnovat ve prospěch
městyse finanční dar ve výši 300.000,-Kč na rekonstrukci sportovišť a ve prospěch „Olympijského parku – Rio“.
ZM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 300.000,-Kč od společnosti AA Investment Group, se sídlem Karla
IV.93/3, České Budějovice, IČ 04312856. Finanční dar bude použit na úpravy a modernizaci sportovišť městyse
Frymburk a v rámci projektu Rio – Lipno.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 45/2016

AD 5.)
Starosta zrekapituloval dosavadní vývoj v místní části Milná ve vodohospodářské oblasti. Bylo vypsáno výběrové
řízení na poslední etapu realizace vodovodu na Milné. Celkem úřad přijal šest nabídek. Nejlevnější nabídku podala
firma POstavPO s.r.o., Vyšší Brod.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou POstavPO s.r.o., se sídlem Česká 184, Vyšší Brod, IČ 26024721 na
akci „Vodovod a související objekty v místní části městyse Frymburk – Milná – II.etapa“ za celkovou sumu
1.503.073,-Kč bez DPH.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 46/2016
AD 6.)
Starosta opět krátce shrnul vývoj ohledně využití nebytových prostor po policii v domě č.p.76.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ENEV MILCHO, se sídlem Bohdalovice 50, Český Krumlov,
IČ 25181211 na akci „Stavební úpravy v domě č.p.76 – přestavba na byt“ za celkovou sumu 674.332,-Kč bez DPH.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 47/2016
AD 7.)
ZM schvaluje záměr prodat část pozemku parc.č.200/58 o výměře 45 m2 v k.ú.Frymburk. Pozemek je možné zveřejnit
na úředních deskách.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 48/2016
ZM schvaluje záměr prodat pozemek parc.č.801/66 o výměře 5 m2 v k.ú.Frymburk. Pozemek je možné zveřejnit na
úředních deskách.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 49/2016
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB ve prospěch společnosti EON Distribuce a.s., se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400 k parcele 2333 za účelem umístění distribuční soustavy
zemní kabel NN. VB se sjednává za jednorázovou úplatu 500,-Kč bez DPH.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 50/2016
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB ve prospěch společnosti EON Distribuce a.s., se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400 k parcelám 795/1 a 801/11 za účelem umístění
distribuční soustavy zemní kabel VN, betonový sloup a úsekové odpínače. VB se sjednává za jednorázovou úplatu
2.000,-Kč bez DPH.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 51/2016
Starosta navázal na poslední jednání ZM ohledně narovnání pozemkových vztahů mezi městysem a panem Štěpánem.
Vyzval zastupitele k vyjádření. Pan Mrázik navrhl v rámci tohoto řešit i parcelu před domem pana Štěpána (část
komunikace, p.č.155/5 o výměře 280 m2). Starosta tento návrh plně podpořil. Pan Krejza tento návrh také podpořil
a upozornil, že na některých pozemcích bude nutné zachovat přístup k chatám formou věcného břemene. Proběhla
další diskuse, ve které zastupitelé vyjádřili převážně kladné postoje k narovnání těchto pozemkových vztahů.
ZM souhlasí se záměrem narovnat pozemkově vztah mezi městysem Frymburk a panem Štěpánem za podmínek řešit
i otázku p.č.155/5 o výměře 280 m2, zachovat přístup k nemovitostem a vypustit z tohoto řešení pozemek p.č.771/14.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 52/2016
AD 8.)
p.Kohoutová

M.Řezáč

p.Labaj
p.Sabáček

p.Mrázik
M.Řezáč

- vznesla dotaz na lesní cyklostezku pod Martou. Na snímku ukázala přítomným podstatu problému.
Proběhla diskuse. Starosta přislíbil, že se bude snažit situaci řešit. M.Řezáč informace doplnil jako
fundovaná osoba, protože se v této oblasti osobně angažuje. P.Mrázik informoval o místním šetření,
které v této lokalitě proběhlo již dříve.
- podal informace o konání akce Májové kolo, zúčastnilo se ho 90 dětí a poděkoval především
pracovníkům parku Médi Kubíka, Wellness Hotelu Frymburk a všem dalším sponzorům, bez nichž
by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Kladně ocenil i spolupráci s našimi hasiči při organizačním
zajištění akce.
- poděkoval všem za stavění májky dne 30.4.2016. Celá akce se velmi vydařila.
- v souvislosti s přípravou na provedení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) požádal zastupitele,
aby se v rámci tohoto procesu snažili získat cesty v části Svatoniny Lhoty do vlastnictví městyse.
Starosta za tuto iniciativu poděkoval s tím, že městys bude o tyto cesty usilovat.
- byl požádán obyvateli domu č.p.3, aby si provozovatel obchodu v tomto domě uklidil nedopalky u
vchodu do domu.
-informoval přítomné o další aktivitě a spolupráci s naší partnerskou obcí v Rakousku. Je snaha opět
v létě zařídit autobus, který by spojil Frymburk, Lipno, Vyšší Brod, Bad Lenonfelden a
Vorderweissenbach. Dotázal se přítomných zastupitelů, zda má v této aktivitě pokračovat. Tato snaha
byla hodnocena kladně. Proběhla diskuse. Starosta návrh podpořil s tím, že by městys mohl na tento
provoz i přispět přiměřenou finanční částkou do 50.000,-Kč.

ukončeno v 18,51 hodin , zapsal: Flígr, ověřili: Řezáč O., Řezáč M., Kučera

