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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk dne 1. 3. 2021
1) Zahájení
Zasedání zahájil starosta městyse v 17:00 hodin konstatováním, že je přítomno 6 zastupitelů, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Zároveň upozornil přítomné na dodržování hygienických pravidel
v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními.
Přítomní zastupitelé: Oto Řezáč, Bedřich Kučera, Martin Řezáč, Václav Šauer, Lukáš Mrázik, Antonín
Labaj.
Omluveni: Luboš Krejza, Martin Nekola, Adrian Szöke.
Před projednáním jednotlivých bodů programu byli určeni ověřovatelé zápisu: Lukáš Mrázik, Václav
Šauer.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
3. Zpráva o provedení inventarizace majetku městyse 2020
4. Návrh vodného a stočného na hospodářský rok 2021
5. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 201915 - Přístavba Frymburk č. p. 86-malometrážní byty
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – Solarpark Frymburk, s. r. o.
7. Finanční příspěvky spolkům a organizacím
8. Nemovitosti – nákup, prodej, věcná břemena
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
10. Různé – diskuse
Do bodu 10. Různé byly vloženy k projednání záležitosti týkající se hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Frymburk.
Náměty, připomínky, dotazy: bez připomínek.
Pro:
6
Proti:
Usn. č. 14/2021

Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje vložení žádostí ZŠ a MŠ Frymburk
do bodu 10. Různé.

2) Kontrola usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání ZM dne 1. 2. 2021. Zastupitelstvo městyse
Frymburk bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání dne 1. 2. 2021.
Bez připomínek.
3) Zpráva o provedení inventarizace majetku městyse 2020
Na základě provedených inventur majetku městyse k 31. 12. 2020 byl zastupitelům předložen zápis
hlavní inventarizační komise. S průběhem inventarizace seznámil přítomné Bedřich Kučera,
místostarosta městyse, konstatováním, že vše proběhlo v pořádku v souladu s platnou legislativou.
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Náměty, připomínky, dotazy: bez připomínek.
Pro:
6
Proti:
Usn. č. 15/2021
Kontrola usnesení

Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Inventarizační zápis o provedení
řádné inventarizace majetku městyse ke dni 31. 12. 2020.
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

4) Návrh vodného a stočného na hospodářský rok 2021
Starosta městyse informoval zastupitele o jednání se zástupci společnosti ČEVAK, a. s., o návrhu ceny
vodného a stočného pro tento hospodářský rok s cílem zachovat ceny stejné jako v roce 2020.
K projednání byly předloženy 3 varianty.
Náměty, připomínky, dotazy:
Kučera Bedřich
Navrhnul schválit variantu č. 3, podporuje nezvyšování ceny vodného a stočného.
Řezáč Martin
Podpořil schválení stejné ceny jako v roce 2020 s ohledem na současnou dobu (epidemiologická
situace a s tím spojená finanční krize).
Mrázik Lukáš
Podpora cen jako v roce 2020
Pro:
6
Proti:
Usn. č. 16/2021

Kontrola usnesení

Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje cenu vodného ve výši 27,27 Kč
včetně DPH/m3 a cenu stočného ve výši 48,88 Kč včetně DPH/m3 pro
hospodářský rok 2021 – varianta č. 3, ceny zůstávají na stejné úrovni jako
v roce 2020.
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

5) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 201915 - Přístavba Frymburk č. p. 86-malometrážní byty
Vzhledem k omezené činnosti dotčených orgánů a dalších omezení v souvislosti s epidemiologickými
opatřeními požádal zpracovatel projektové dokumentace na akci „Přístavba Frymburk č. p. 86 –
malometrážní byty“ společnost SP Studio, s. r. o., o schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 201915,
jejímž předmětem je prodloužení termínů realizace.
Náměty, připomínky, dotazy:
Bedřich Kučera
Souhlasí a navrhuje vyhovět žádosti. Mezitím hledat vhodné financování akce.
Pro:
6
Proti:
Usn. č. 17/2021

Kontrola usnesení

Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.
201915 na akci s názvem „Projektová dokumentace na Přístavba DPS Frymburk
- malometrážní byty“, zhotovitel SP Studio s.r.o., architektonická kancelář, se
sídlem Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov, IČ : 48207977.
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – Solarpark Frymburk, s. r. o.
Zastupitelstvo městyse Frymburk se dne 1. 2. 2021 zabývalo požadavkem společnosti Solarpark
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Frymburk, s. r. o., přičemž výsledkem bylo předložení návrhu dodatku ke Smlouvě o spolupráci ze dne
30. 5. 2011 do příštího zasedání zastupitelstva.
Jednatel společnosti
dopřesnil informace z minulého zasedání zastupitelstva městyse a
předložil dvě cenové nabídky na likvidaci odpadu, který vznikne po likvidaci solární elektrárny (hliník,
nerez a železo, tyto komodity pokryjí náklady na likvidaci).
Náměty, připomínky, dotazy:
Bedřich Kučera
Navázal na rozpravu z minulého zasedání, vyjádřil spokojenost s dodatkem a výsledkem jednání se
společností Solarpark Frymburk.
Martin Řezáč
Dodatek zaručuje závazek likvidace odpadu po ukončení činnosti elektrárny, souhlasí s uzavřením
dodatku.
Pro:
5
Proti:
Usn. č. 18/2021

Kontrola usnesení

Zdržel: 1
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci
ze dne 30. 5. 2011 mezi městyse Frymburk a Solarpark Frymburk, s. r. o., IČ:
28107675, se sídlem Frymburk 190, 382 79 Frymburk.
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

7) Finanční příspěvky spolkům a organizacím
Spolek SK Tenis Frymburk požádal o finanční příspěvek 20 000 Kč na činnost v roce 2021.
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
Pro:
6
Proti:
Usn. č. 19/2021

Kontrola usnesení

Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
20 000 Kč spolku Sportovní klub Tenis Frymburk, č. p. 115, 382 79 Frymburk,
IČ 600 84 855.
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

8) Nemovitosti – nákup, prodej, věcná břemena
K projednání byl zastupitelstvu předložen návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB
č. CB-001030064702/002-SECB na akci s názvem „ Kovářov ch15 – NN“.
Náměty, připomínky, dotazy: nebyly.
Pro:
6
Proti:
Usn. č. 20/2021

Kontrola usnesení

Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. CB-001030064702/002-SECB na akci
s názvem „ Kovářov ch15 – NN“ mezi městysem a EG.D, a. s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 280 85 400, dotčený pozemek p. č.
547/149 v k. ú. Frymburk, jednorázová úhrada 1 000 Kč bez DPH.
Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
V souvislosti s legislativními změnami byl zastupitelstvu předložen návrh obecně závazné vyhlášky č.
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1/2021 o místním poplatku z pobytu, jehož výše zůstává stejná jako u původní vyhlášky.
Náměty, připomínky, dotazy: bez připomínek.
Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Pro:
6
Proti:
Usn. č. 21/2021
Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

10) Různé – diskuse
Mgr. Milada Minaříková, ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk, požádala o schválení odpisového plánu na rok
2021 a hospodářského výsledku za rok 2021.
Náměty, připomínky, dotazy: bez připomínek.
Zdržel:
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje příspěvkové organizaci Základní
škola a Mateřská škola Frymburk, se sídlem Frymburk 112, IČ 00583791,
hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 0 Kč (hlavní činnost -200 Kč, vedlejší
činnost 200 Kč) a odpisový plán na rok 2021 včetně transferů ve výši 1 888 008
Kč, bez transferů ve výši 1 014 625,32 Kč.

Pro:
6
Proti:
Usn. č. 22/2021

Kontrola usnesení

Datum

Splněno

Nesplněno

Pokračuje

Kučera Bedřich
Informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení na zhotovitele díla ZTV V. etapa, kdy se do
výběrového řízení přihlásilo 12 firem. Na některém z příštích zastupitelstev se bude schvalovat vítěz
výběrového řízení, zhotovitel díla, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo. V současné době probíhá
kontrola nabídek a další administrace podle zákona o VZ.
Řezáč Martin
Poděkování pracovníkům TS za úklid cyklostezky, zároveň upozornil na poškození povrchu cyklostezky
v kempu Vřesná a na mostku na Vřesné.
Kučera Bedřich
Podotknul, že oslovil firmu na opravu mostku, která v současné době zpracovává nabídku (firma Ertl).
Labaj Antonín
Požádal o prověření stavu mostu na Vřesné, kde ze spodní části odpadávají kameny, nutná zevrubná
kontrola.
Kučera Bedřich
Informoval přítomné o provedené kontrole zvonů na kostele sv. Bartoloměje.
K době zvonění vysvětlil proces nastavení zvonů. Upřesnil proces probíhajích prácí na opravě pohonů
zvonění, které probíhají v Pasově.
Na závěr poděkoval starosta městyse přítomným za pozornost a ukončil zasedání v 18:00 hodin.
Zapsal Roman Bravenec
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Funkce

Datum podpisu

Podpis

Ověřovatelé
Lukáš Mrázik
Václav Šauer
Starosta městyse
Oto Řezáč
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