Zápis
z 36.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 24.ledna 2018
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Anderle, Bouchalová, Linhová, Augustin, Ribár, Řepa, Bouchal, Grohman J., Krol D., Mydlilová,
Dlouhá, Frantál, Schödl

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

zahájení, kontrola plnění usnesení
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/967, prezentace Ing.Dvořák)
projednání poskytnutí finančního příspěvku na provoz skibusu v zimní sezoně 2017/2018
projednání nájmu a podnájmu převozů
projednání poskytnutí finančního příspěvku na provoz bazénu ve Wellness Hotelu Frymburk
projednání výsledků inventarizace majetku městyse za rok 2017
projednání rozpočtové změny č.8/2017 a poskytnutí finančních příspěvků na činnost organizací
v roce 2018
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,01 hodin
AD 1.)
Zasedání ZM zahájil starosta městyse. Přivítal přítomné zastupitele i místní občany a provedl kontrolu plnění usnesení.
Většina usnesení byla splněna, některá usnesení se plní průběžně.
AD 2.)
Starosta provedl krátký úvod do této otázky a předal slovo zastupiteli Ing.Dvořákovi. Ten, formou elektronické
prezentace, představil přítomným zastupitelům i místním občanům nařízení EU 2016/967, které vstoupí v platnost
v květnu 2018. Toto nařízení je známé pod označením GDPR. Starosta poděkoval Ing.Dvořákovi za přednesenou
prezentaci a krátce okomentoval podstatu této směrnice a její nelehkou realizaci v praxi. Proběhla diskuse k této
tématice. Do diskuse se zapojili i přítomní místní občané.
AD 3.)
Starosta přednesl žádost společnosti Lipensko s.r.o. o příspěvek na provoz skibusu v této zimní sezoně. Tuto žádost
obdržel každý ze zastupitelů elektronickou cestou v souladu s jednacím řádem. P.Dlouhá, zástupkyně společnosti
Lipensko s.r.o., seznámila přítomné s provozem skibusu i jeho plánovanou ekonomickou náročnost v zimní sezoně.
Žádají příspěvek ve výši 70.000,-Kč. Starosta zdůraznil, že žádost je podána pozdě. Rozpočet městyse na rok 2018 byl
schválen již v prosinci 2017. Dále starosta informoval, že tuto otázku konzultoval i s místními podnikateli. Ti se
přikláněli k tomu, aby městys určitou částkou přispěl na provoz skibusu, ale také by mohl podpořit obětavost majitele
SKIPARKu Frymburk. Ten udržel provoz lyžařského areálu denně od 25.12.2017 a poskytuje slevy místním lyžařům i
umožní bezplatný lyžařský výcvik žáků naší školy. P.M.Řezáč podpořil myšlenku nějakým způsobem přispět na
provoz skibusu, ale i SKIPARKu. P.Mrázik podpořil názor M.Řezáče, souhlasí s ním. P.Krejza rovněž kladně ocenil
provozování autobusu, ale stejně jako ostatní, kritizoval pozdní podání žádosti. P.Kučera zavzpomínal na to, když
skibus jezdil až do Rakouska a tuto myšlenku podporuje i nadále. P.Dlouhá odpověděla, že o něčem podobném se
uvažuje na příští rok. P.Kučera nakonec navrhl přispět na provoz skibusu částkou 40.000,-Kč a na provoz SKIPARKu
Frymburk částkou 20.000,-Kč. Starosta nakonec tento návrh podpořil. P.Labaj se dotázal, jak se finančně zapojili
místní podnikatelé na provoz skibusu. P.Dlouhá dotaz zodpověděla. Dále p.Labaj kladně ohodnotil provoz SKIPARKu
Frymburk, včetně vstřícného přístupu k místním občanům.
ZM Frymburk souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 40.000,-Kč na provoz SKIBUSu v zimní sezoně
2017/2018 společnosti Lipensko s.r.o.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 1/2018
ZM Frymburk souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na provoz areálu SKIPARKu
Frymburk v zimní sezoně 2017/2018 společnosti SKIPARK Frymburk s.r.o.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 2/2018
AD 4.)
Starosta seznámil přítomné se současnou situací okolo převozů. Městys uzavřel novou smlouvu s obcí Přední Výtoň
o provozování převozu na dalších pět let. Dále městys zveřejnil nabídku na pronájem a podnájem převozů. Úřad
městyse obdržel ve stanoveném termínu čtyři žádosti: ROSENBERGER - LIPNO – LINE s.r.o., ATZ GLOBAL s.r.o.,

RiZa s.r.o. a pan Jindřich Bouchal. Všechny nabídky splnily zadávací podmínky městyse. Veškeré materiály obdrželi
zastupitelé v elektronické podobě. Starosta vyzval přítomné žadatele, jestli chtějí něco ke svým nabídkám doplnit.
P.Bouchal – převozy provozoval pět let, něco dokázal, má k tomu všechna potřebná oprávnění a převoz zná velmi
dobře. P.Anderle (společnost ROSENBERGER – LIPNO – LINE s.r.o.) – firma má odpovědného zástupce na zajištění
provozu, jsou schopni převozy provozovat jak technicky, tak personálně. Dlouhodobě provozují lodní dopravu dvou
osobních lodí. P.Ribár – poděkoval za přijetí nabídky do rozhodování. P.Labaj (majitel firmy ATZ GLOBAL s.r.o.) –
krátce představil firmu, v současné době pracují na tom, aby nemuseli mít odpovědného zástupce a mohli provozovat
převozy přímo. Proběhla diskuse zastupitelů. P.Krejza si provedl porovnání nabídek nejen podle vypsaných kritérií, ale
i podle svých osobních. Vyšli mu dva uchazeči, p.Bouchal a ATZ GLOBAL s.r.o. Při finálním hlasování podpoří pana
Bouchala. V případě, že dojde k uzavření smlouvy s tímto žadatelem, tak musí být ve smlouvě tvrdé sankce za
nedodržení stanovených podmínek a požadavků městyse. P.M.Řezáč často používá všechny tři převozy na Lipensku.
Problémy se vyskytují všude. Rovněž si myslí, že v současné době není až tak nutná změna a podpoří pana Bouchala.
Případnou nájemní smlouvu navrhuje uzavřít na jeden rok, potom ji vyhodnotit a pak teprve prodloužit nebo zrušit.
P.Mrázik ocenil přijetí čtyř nabídek, udělal si svůj názor a rovněž mu zůstali dva žadatelé p.Bouchal a ATZ GLOBAL
s.r.o. Přiklání se k podpoře pana Bouchala. P.Kučera rovněž preferuje dva uchazeče (p.Bouchal, ATZ GLOBAL s.r.o.).
Vlastnictví všech oprávnění ještě neznamená bezproblémové fungování. Kladně ocenil nabídku firmy ATZ GLOBAL
s.r.o. s tím, že deklaruje snahu budovat nové zázemí okolo převozů. Při hlasování podpoří firmu ATZ GLOBAL s.r.o.
P.Dvořák, podobně jako ostatní zastupitelé, uvažoval o p.Bouchalovi a firmě ATZ GLOBAL s.r.o. Podpoří firmu ATZ
GLOBAL s.r.o. Starosta reagoval na návrhy a názory zastupitelů. Zvažuje, že smlouva o nájmu bude ošetřena tak, aby
v případě, že ji vybraný uchazeč nepodepíše, tak ji bude moci podepsat druhý v pořadí. Vyčetl p.Bouchalovi liknavost
a nedostatečnou, téměř žádnou, komunikaci s městysem. P.Bouchalová (matka žadatele) se vášnivě zapojila do diskuse
a připomenula přítomným, co p.Bouchal udělal dobrého na převozu pro místní. Po další bouřlivé diskusi proběhlo
hlasování:
pro firmu ROSENBERGER – LIPNO – LINE s.r.o.
0 hlasů č.u.: 3/2018
pro firmu RiZa s.r.o.
0 hlasů č.u.: 4/2018
pro pana J.Bouchala
3 hlasy č.u.: 5/2018
pro firmu ATZ GLOBAL s.r.o.
3 hlasy č.u.: 6/2018
Žádné usnesení nebylo přijato. P.Krejza navrhl, aby si dva další postupující žadatelé připravili krátkou prezentaci
svého záměru na příští zasedání ZM. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. P.Anderle, i přesto, že firma nebyla
vybrána, by rád časem podal nabídku na další spolupráci mezi společností ROSENBERGER – LIPNO – LINE s.r.o.
a městysem Frymburk. Starosta za tuto iniciativu a slušné, kultivované vystoupení, poděkoval.
AD 5.)
Starosta informoval o tom, že zastupitelé se zajímali o možnost poskytnutí slevy pro místní občany v bazénu Wellness
Hotelu Frymburk. Starosta jednal s majitelem hotelu a zatím nedošli k jednotnému závěru, jakou formou poskytnout
slevy pro místní obyvatele hlavně z důvodu plánovaného rozšíření plaveckého areálu v letošním roce. Zatím budou
vést jednání i nadále a pokud se to podaří, tak na dalším zasedání ZM by starosta přednesl to na čem by se domluvili.
Plavecký výcvik dětí naší ZŠ a MŠ proběhne ve Wellness Hotelu Frymburk. P.M.Řezáč kladně ocenil plánované
změny v rozšíření služeb areálu. P.Krejza navrhl vytvořit karty, které by si místní občané mohli zakoupit se slevou.
Proběhla diskuse, kde zazněly návrhy jak předmětnou situaci řešit. P.Anderle upozornil na nutnost při řešení této
otázky akceptovat podmínky GDPR a i zákon proti diskriminaci. Do diskuse se zapojili i přítomní místní občané.
AD 6.)
Místostarosta p.Kučera krátce seznámil přítomné s podstatnými údaji z inventarizace majetku městyse za rok 2017.
ZM Frymburk schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Frymburk za rok 2018. Zápis hlavní inventarizační
komise je součástí listinného zápisu ze zasedání ZM.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 7/2018
AD 7.)
ZM Frymburk schvaluje rozpočtovou změnu číslo 8/2017 městyse Frymburk s přebytkem hospodaření ve výši
19.249.863,72 Kč.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 8/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Aqualung club Frymburk, IČ: 00476382, ve výši 50.000,-Kč na účel: úhrada nákladů
na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 9/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Frymburské maminy, ve výši 16.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění činnosti
spolku v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude
poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 10/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Frymburský svaz žen, ve výši 11.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění činnosti

spolku v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude
poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 11/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Český rybářský svaz, MO Frymburk, IČ: 00476099, ve výši 10.000,-Kč na účel: úhrada
nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 12/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro spolek Zdraví Frymburk z.s., IČ: 70536627, ve výši 30.000,-Kč na účel: úhrada
nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 13/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro spolek FČAS Frymburk, IČ: 04171926, ve výši 25.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na
zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 14/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro MO českého včelařského svazu Frymburk, ve výši 5.000,-Kč na účel: úhrada nákladů
na zajištění činnosti spolku v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do
30.11.2018. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 15/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro spolek Šipkaři Frymburk, ve výši 15.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění
činnosti spolku v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 30.11.2018. Dotace
bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 16/2018
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro organizaci Vodní záchranná služba ČČK Č.Krumlov p.o., IČ 60630256 ve výši
10.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění činnosti organizace v kalendářním roce 2018. Tato dotace bude
příjemcem vyúčtována nejpozději do 30.11.2018. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ
SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 17/2018
AD 8.)
ZM Frymburk souhlasí s prodejem pozemku p.č.897/30 o výměře 266 m2 v k.ú.Frymburk manželům Aleně a Jaroslavu
Kopetovým za cenu 800,-Kč/m2 bez DPH.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 18/2018
ZM Frymburk souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov,
Praha 3, IČ 04084063 z důvodu zřízení VB k parcele č.2112 v k.ú.Frymburk za účelem uložení podzemního
komunikačního vedení. Přesná trasa vedení bude stanovena na základě zpracovaného GP po provedení položení
vedení. VB se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 4.514,-Kč bez DPH.
7 hlasů pro:
číslo usnesení: 19/2018
AD 9.)
starosta

- informoval, že pan Řepa (lesní hospodář) měl připravenou výroční zprávu o hospodaření v lesích
městyse. Tuto přednese na zasedání ZM v měsíci únor.
- seznámil přítomné, že se začalo s projekčním vytyčováním trasy cyklostezky Frymburk – Černá
v Pošumaví.
p.M.Řezáč
- poděkoval SDH za pomoc při úpravě lyžařských stop z důvodu poruchy jejich skútru. 9.-10.2. by
měl být závod Frymburská stopa. Bohužel neustále dochází k ničení vybudovaných stop.
p.Mrázik
- upozornil na opětovné praskání komunikace směrem na Náhlov. Dále na nutnost osadit zákazovou
značku na konci Frymburku(zákaz vjezdu nákladních vozidel) dodatkovou cedulkou. P.Labaj
informace doplnil o zásahu hasičů na Malšíně při vyprošťování kamionu.
p.Labaj
- informoval, že čtyřkolku Gator již opět zprovoznili a jsou připraveni i nadále pomoci s údržbou
stop.
- informoval přítomné o jmenování nového velitele JSDH městyse a to p.Karla Maláka
p.Dvořák
- navrhl změnu termínu zasedání ZM, alespoň v měsíci únoru. Zastupitelé souhlasili s přeložením
zasedání na 28.2.2018.
ukončeno v 19,10 hodin, zapsal: Flígr, ověřili: Řezáč O., Kučera, Mrázik

