Zápis
z 19.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 1.června 2016
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Procházka P.

Hosté:
Ověřovatelé zápisu: Labaj, Mrázik
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)

zahájení
projednání dodatku ke smlouvě se Státním fondem životního prostředí ČR na rekonstrukci ZŠ a MŠ
Frymburk
projednání rozpočtové změny č.2/2016
různé

Zahájeno v 17,01 hodin
AD 1.)
Starosta přivítal přítomné a objasnil svolání neplánovaného zasedání ZM.
AD 2.)
Starosta krátce připomněl historii rekonstrukce ZŠ a MŠ Frymburk v roce 2013 a 2014. Firmě, která administrovala
čerpání grantu na tuto rekonstrukci se podařilo získat na Státním fondu životního prostředí ČR určitou finanční částku
na dofinancování vícenákladů městyse Frymburk. Jedná se o částku necelého půl milionu korun. Aby mohl městys
žádat proplacení této částky je nutné, dle platné legislativy, schválit příslušný dodatek k již dříve uzavřené smlouvě.
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě č.12120622 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí”.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 53/2016
AD 3.)
Tajemník přednesl návrh rozpočtové změny č.2/2016, která řeší posílení rozpočtu v oblasti budování lesních
cyklostezek a komplexní opravy WC v bývalém kulturním domě.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2016 se schodkem hospodaření ve výši 467.000,-Kč. Schodek hospodaření bude
kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 54/2016
AD 4.)
místostarosta

starosta

- informoval přítomné o současném stavu a možném dalším vývoji v areálu SKIPARKu Frymburk.
Městys by měl nyní požádat o vynětí pozemků ze ZPF. P.Krejza tento krok plně podpořil.
V podobném duchu se vyjádřila i většina ostatních zastupitelů.
- seznámil přítomné se žádostí p.Maie o další pronájem tábořiště na Vřesné. Žádost, včetně studie
nového uspořádání, obdržel každý ze zastupitelů elektronickou cestou v souladu s jednacím řádem.
P.Mai chce provést rekonstrukci a na základě toho potom získat nájem na delší dobu. Současná
nájemní smlouva končí 31.12.2016. Proběhla diskuse. P.Kučera vyjádřil svůj názor, že bude rád,
pokud dojde k rekonstrukci a k podstatnému vylepšení tábořiště. Starosta přiblížil složitost otázky
budování a rekonstrukce z hlediska majetkových vztahů (tři vlastníci). P.Mrázik rovněž tuto
rekonstrukci podpořil s tím, že ve smlouvě bude termín, do kdy bude tato úprava provedena. Ve
stejném duch podpořil tento projekt i pan Krejza.

Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje záměr pronajmout tyto nemovité věci, které tvoří část veřejného tábořiště
„Vřesná“:
• venkovní umývárny na parcele č. 234/1 v k.ú. Frymburk, obec Frymburk
• stavbu sociálního zařízení, WC, septik a dva ocelové septiky vše p.č. 234/16 v k.ú. Frymburk, obec Frymburk
• komunikace Vřesná na p.č. 234/51 v k.ú. Frymburk, obec Frymburk
• pozemek p.č. 234/49 o výměře 532m2 v k.ú. Frymburk, obec Frymburk
6 hlasů pro
číslo usnesení: 55/2016

M.Řezáč

p.Mrázik

místostarosta
p.Mrázik

- pozval zastupitele na setkání s místními podnikateli, které se uskuteční 2.6.2016 od 17,00 hodin
v této obřadní místnosti. Starosta doplnil informace z posledního jednání svazku SLO ohledně
dopravy na připravovanou akci Olympijský park Rio Lipno.
- vznesl dotaz na současný stav pozemků plánovaných pro stavbu rodinných domů v bývalé MŠ.
Starosta odpověděl, že v současné době se zpracovává projektová dokumentace a je předpoklad, že
letos na podzim by mělo být k dispozici více informací.
- pozval zastupitele na pracovní zasedání na den 17.6.2016 od 17,00 hodin ohledně seznámení se
se studií náměstí.
- dotázal se, zda úřad městyse již kontaktoval provozovatele obchodu v domě č.p.3 kvůli řešení
nepořádku za domem. Tajemník odpověděl, že zatím ne. P.Mrázik přislíbil, že zašle úřadu
fotodokumentaci a úřad městyse potom vyzve nájemce ke sjednání nápravy.

ukončeno v 17,37 hodin
zapsal: Flígr
ověřili: Řezáč O., Labaj, Mrázik

