Zápis
z 24.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 14.prosince 2016
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Řepa P., Märtl, Mai, Vrátil, Potměšilová, Toušková, Toušek, Grohman J.

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

zahájení, kontrola plnění usnesení
zpráva o činnosti sdružení FČAS za rok 2016
projednání podání žádosti o grant na „Dětské hřiště – Naše radost“
výběr odborného lesního hospodáře pro správu lesů městyse Frymburk
projednání přílohy č.1/2 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Frymburk a projednání odpisů ZŠ a MŠ
Frymburk za rok 2016
schválení rozpočtu městyse Frymburk na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,01 hodin
AD 1.)
Zahájení zasedání provedl starosta. Přivítal přítomné a provedl kontrolu usnesení. Všechna usnesení byla splněna,
kromě usnesení č.93/2016 a 95/2016, která se průběžně plní průběžně.
AD 2.)
Starosta přivítal p.Touškovou, zástupkyni spolku FČAS. Ta ve své elektronické prezentaci informovala přítomné
o činnosti spolku za letošní rok. Program činností je široký, bohatý a je pořádán pro všechny věkové kategorie. Letošní
rok byl vlastně první s celoročním provozem a maximálně se vydařil. Nyní má spolek 17 aktivních členů a 27
pasivních členů. Proběhla diskuse. P.Krejza kladně ohodnotil dosavadní činnost spolku a jeho velký přínos pro
Frymburk. M.Řezáč ve svém vystoupení doplnil informace o tom, že spolek FČAS pomáhá při organizaci různých akcí
i jiným organizacím. P.Mrázik rovněž kladně ocenil činnost spolku a poděkoval jim za dosavadní činnost. P.Kučera se
dotázal na spokojenost spolku s pronajatými prostory. P.Toušková odpověděla, že jsou spokojeni a že jim tyto prostory
maximálně vyhovují.
ZM vzalo informace na vědomí.
AD 3.)
P.Dvořák, formou elektronické prezentace, představil přítomným akci „Dětské hřiště – Naše radost“. Rozebral
podstatu žádosti o grant na tuto akci, její financování a další aspekty. Cílem projektu je rozšířit volnočasové aktivity
a možnosti pro děti. P.Kučera okomentoval finanční částku za administraci realizace akce. P.Dvořák informoval, že ve
smlouvě bude uvedena fixní částka, ne procentuální vyjádření. Proběhla diskuse. M.Řezáč vznesl dotaz, aby se na pláži
nesešlo příliš mnoho prvků (rozšíření dětského hřiště, cvičební prvky apod.). /.Dvořák odpověděl, že k tomu nedojde,
protože jeden prvek tohoto hřiště by byl na pláži a zbytek v prostoru pod starou školkou. P.Mrázik plně podpořil tuto
myšlenku, včetně využití místa pod starou školkou. Starosta krátce informoval o historii vývoje parcely pod starou
školkou s tím, že v novém územním plánu bude jž vyčleněna pro volnočasové aktivity. P.Krejza nabídl svoji pomoc při
praktické realizace celé akce, se kterou má osobní zkušenosti.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci dětského hřiště v rámci dotačního programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova (2017), dotačního titulu 2.A: Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
ZM schvaluje smlouvu o dílo na akci řízení projektu dětského hřiště s tím, že ve smlouvě bude uvedena fixní částka
z administraci akce. Smlouva je součástí zápisu ze zasedání ZM.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 96/2016
AD 4.)
Starosta krátce seznámil přítomné s výběrovým řízením na výkon funkce odborného lesního hospodáře. Otevřené
výběrové řízení bylo vypsáno na celý měsíc listopad. Nakonec úřad městyse obdržel pouze jednu nabídku, a to od
firmy Bernardium s.r.o., která má sídlo ve Vyšším Brodě a obhospodařuje lesy kláštera Vyšší Brod. Proběhla krátká
diskuse. P.Krejza podpořil nabídku firmy s tím, že se jedná o odbornou firmu s přesným zaměřením na správu lesů.

Na základě veřejného výběrového řízení ZM souhlasí s uzavřením smlouvy na výkon funkce odborného lesního
hospodáře pro hospodaření v lesích městyse Frymburk s firmou Bernardium s.r.o., se sídlem Klášter 137, Vyšší Brod,
IČ 02432021. Smlouva je součástí zápisu ze zasedání ZM.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 97/2016
AD 5.)
Tajemník přednesl materiály předložené ÚM a ZŠ a MŠ Frymburk. P.Kučera v této souvislosti informoval přítomné
o současném stavu přípravy na výběrové řízení pro rekonstrukci školní jídelny a kuchyně v ZŠ a MŠ Frymburk.
ZM schvaluje přílohu č.1/2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Frymburk s účinností od 1.1.2017. ZM schvaluje skutečnou
výši odpisů majetku ZŠ a MŠ Frymburk ve výši 772.575,60 Kč bez transferů a 1.592.484,-Kč včetně transferů.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 98/2016
AD 6.)
ZM schvaluje rozpočet městyse Frymburk na rok 2017 s přebytkem hospodaření ve výši 347.000,-Kč
a rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019. Rozpočet je součástí zápisu ze zasedání ZM.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 99/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro SPOLEK FC ŠUMAVA Frymburk, IČ: 00266194, ve výši 400.000,-Kč na účel: úhrada
nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2017. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 15.12.2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 100/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Florbalový oddíl Frymburk, IČ: 22609586, ve výši 30.000,-Kč na účel: úhrada nákladů
na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2017. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 15.12.2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 101/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Sportovní klub Tenis Frymburk, IČ: 60084855, ve výši 10.000,-Kč na účel: úhrada
nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2017. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 15.12.2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 102/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Technický sedmiboj dvojic, ve výši 10.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění
akce Technický sedmiboj dvojic 2017. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do 31.03.2017. Dotace
bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 103/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Lyžařský oddíl Frymburk, IČ: 45010536, ve výši 20.000,-Kč na účel: úhrada nákladů
na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2017. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována
nejpozději do 15.12.2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí
dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 104/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Sbor dobrovolných hasičů Frymburk, IČ: 60086173, ve výši 150.000,-Kč na účel:
úhrada nákladů na zajištění činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2017. Tato dotace bude příjemcem
vyúčtována nejpozději do 15.12.2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o
poskytnutí dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 105/2016
Zastupitelstvo městyse Frymburk schvaluje poskytnutí jednorázové dotace z rozpočtu městyse Frymburk, která nemá
charakter veřejné podpory, pro Pěvecký sbor Harmonie, ve výši 15.000,-Kč na účel: úhrada nákladů na zajištění
činnosti spolku dle platných stanov v kalendářním roce 2017. Tato dotace bude příjemcem vyúčtována nejpozději do
15.12.2017. Dotace bude poskytnuta na základě písemné VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY o poskytnutí dotace.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 106/2016

AD 7.)
ZM schvaluje nájemní smlouvu na část pozemku p.č.1263/2 o celkové výměře 60 567 m2 (dle měřičského náčrtu
č.9932-324/2016) v k.ú.Frymburk společnosti Alfa air.s.r.o. na dobu 20ti let s účinností od 1.1.2017 pro účely realizace
akce: Rekonstrukce hangáru letiště v Blatné a provozování sportovního létání s podmínkou, že po uplynutí doby
nájmu bude do vlastnictví městyse Frymburk hangár převeden za zůstatkovou účetní cenu. Roční nájemné bude
sjednáno ve výši 40.000,-Kč s tím, že od roku 2018 bude podléhat platné valorizaci.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 107/2016
ZM upřesňuje usnesení ZM č.64/2016 ze dne 29.6.2016 a to tak, že nájemní smlouva na pronájem nemovitých věcí
tvořících součást veřejného tábořiště Vřesná bude uzavřena se společností Pavel Mai s.r.o., se sídlem Frymburk 43, IČ
05593018, za podmínek dle usnesení č.64/2016 ze dne 29.6.2016 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Smlouva je přílohou zápisu ze zasedání ZM.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 108/2016
Zastupitelé obdrželi návrh smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Marta. Záměr prodeje byl odsouhlasen na ZM dne
19.10.2016. P.Kučera podrobněji rozebral návrh smlouvy, včetně výkresů jak by měl areál SKIPARKu vypadat
v budoucnosti. Proběhla diskuse, ve které zazněly různé připomínky a návrhy na doplnění. P.Kučera všechny otázky
objasnil.
ZM schvaluje prodej pozemků původní katastr PK č.406 o výměře 127 m2, katastr nemovitostí KN p.č.859/4
o výměře 1 051 m2, p.č.815/4 o výměře 30 m2, p.č.871/46 o výměře 64 m2, p.č.871/75 o výměře 7 m2, p.č.871/76
o výměře 11 m2, p.č.871/78 o výměře 23 m2, p.č.871/79 o výměře 92 m2, p.č.871/95 o výměře 150 m2, p.č.859/3
o výměře 3 201 m2 (lesní pozemek) a p.č.871/109 o výměře 3 239 m2, vše v k.ú.Frymburk za celkovou cenu
4.797.000,-Kč bez DPH společnosti SKIPARK FRYMBURK s.r.o., se sídlem Frymburk č.e.1052, IČ 01771116 a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu ze zasedání ZM.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 109/2016
Tajemník přednesl žádost p.Fatury o odprodej části pozemku okolo domu č.p.62 ve Frymburk. Proběhla diskuse k této
žádosti. P.Mrázik se vyjádřil proti prodeji, p.Kučera podpořil návrh uskutečnit místní šetření. ZM nesouhlasí
s navrhovaným rozsahem prodeje pozemku. Úřad městyse předloží zastupitelům současnou platnou nájemní smlouvu
mezi městysem a žadatelem a poté bude přesněn případný rozsah možného prodeje.
ZM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č.783/42 v k.ú.Frymburk. Záměr je možné vyvěsit na úřední desky.
7 hlasů pro
číslo usnesení: 110/2016
AD 8.)
p.Mrázik

starosta -

- upozornil na to, že nová komunikace směrem na Náhlov se trhá a že by bylo dobré informovat SÚS
Č.Krumlov, aby provedli opravu.
- opětovně se dotázal na možnost prořezávky cesty v úvozu na Posudově. Starosta přislíbil, že bude
jednat v obou přednesených podnětech.
- požádal p.Potměšilovou, zda by mohla „potlačit“ na zápis do kroniky městyse.
- pozval zastupitele na následující pracovní zasedání

ukončeno v 18,41 hodin
zapsal: Flígr

ověřili: Řezáč O., Dvořák, Szöke

