Zápis
z 38.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 21.března 2018
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Linhová, Bouchalová, Šisler J., Šislerová J., Budík, Reifová H., Sládek, Bouchal J.ml., Flöringová,
Flöring, Schödl, Mai P.

Hosté:

Ing.Součková, p.Procházka

Ověřovatelé zápisu: Mrázik, Šauer
Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)
7.)

zahájení, kontrola plnění usnesení
ČEVAK a.s. – projednání návrhu cen vodného a stočného pro hospodářský rok 2018
informace o průběhu a údržbě ledové magistrály 2018
informace o údržbě lyžařských běžeckých stop v zimní sezoně 2017/2018
projednání realizace rozpočtovaných akcí městyse Frymburk pro rok 2018
- výměna balkónů
- přeložka NN Kovářov
- oprava kabin ve sportovním areálu
- oprava místních komunikací
- obnova výtlaku vodovodu
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,05 hodin
AD 1.)
Zahájení provedl starosta městyse. Přivítal přítomné hosty, zastupitele i místní občany. Navrhl, z důvodu nepřítomnosti
p.M.Řezáče, jako bod 4 zařadit zprávu o činnosti knihovny městyse za rok 2017. Zastupitelé s tímto návrhem
souhlasili. Dále provedl kontrolu plnění usnesení. Část usnesení z minulého zasedání byla splněna, část se průběžně
plní.
AD 2.)
Starosta přivítal Ing.Součkovou a p.Procházku, zástupce firmy ČEVAK, provozovatele vodohospodářského majetku
městyse. Návrh cen pro vodné a stočné pro rok 2018 obdržel každý ze zastupitelů elektronickou cestou v souladu
s jednacím řádem ZM. Cena vodného i stočného pro rok 2018 zůstává stejná jako v roce 2017. V diskusi oba
odpověděli na dotazy zastupitelů. P.Kučera kladně zhodnotil propojení vodovodu mezi Frymburkem a Lipnem, což se
vyplatilo i v loňském létě, kdy bylo naopak nutné čerpat vodu z Lipna do Frymburku. P.Procházka zdůraznil, že je
nutné vyměnit vodovod vedoucí od vrtů do vodojemu, zvětšit průměr potrubí, aby se vodojem mohl rychleji naplnit.
P.Labaj se dotázal, jak to vypadá s oplocením vrtů. P.Procházka odpověděl, že výměna oplocení je předběžně
naceněna na částku milion korun. Bude snaha oplocení průběžně opravovat. Proběhla další diskuse.
ZM schvaluje pro hospodářský rok 2018 cenu vodného ve výši 23,71 Kč a cenu stočného ve výši 41,87 Kč. Uvedené
ceny jsou bez DPH.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 33/2018
AD 3.)
P.Labaj, formou elektronické prezentace, seznámil přítomné s letošním průběhem a údržbou ledové dráhy. Proběhla
diskuse k této otázce. P.Kučera kladně ohodnotil letošní dráhu s tím, že je nutné tyto zkušenosti využít do dalších let
a umožnit co největšímu množství lidí parkování v městysi. P.Mrázik zdůraznil výjimečnost ledové dráhy a je nutné jít
tomuto naproti i ze strany zastupitelstva. Na příští rok navrhuje připravit a označit záchytná parkoviště. Do diskuse se
zapojili i přítomní místní občané. P.Bouchalová vyjádřila svůj názor, že organizačně to nebylo dobře zvládnuté.
P.Labaj zdůraznil, že z hlediska centrálního integrovaného záchranného systému bylo vše zajištěno. V diskusi vyjádřili
i místní občané kladné postoje k této otázce a poděkovali hasičům za tuto iniciativu. Starosta informoval, že dnes
požádal písemně OZ Přední Výtoň o finanční příspěvek na údržbu ledové dráhy. Tuto žádost projedná OZ P.Výtoň
v měsíci dubnu.
AD 4.)
Místostarosta p.Kučera stručně seznámil přítomné se zprávou o činnosti knihovny městyse za rok 2017. Zprávu
obdržel každý za zastupitelů elektronickou cestou. Zpráva je součástí listinného zápisu ze zasedání ZM. Databázi knih
naší knihovny je možné najít na internetu na této adrese: http://db.knih-ck.cz/clavius/frymburk/. Každý rok přispěje
městys na nákup nových knih v celkové výši cca 30.000,-Kč. P.Mrázik ocenil činnost knihovnic p.Rillichové
a p.Baldové a poděkoval jim za obětavou činnost.

AD 5.)
Na základě malého výběrového řízení, v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ZM
Frymburk schvaluje realizaci akce „Výměna balkonů v bytových domech č.p.138 a 139“ firmou STAVTRIO s.r.o. se
sídlem U Výstaviště 510/12, České Budějovice, za celkovou cenu 399.754,85 Kč bez DPH pro jeden bytový dům
a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 34/2018
Na základě malého výběrového řízení, v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ZM
Frymburk schvaluje realizaci akce „Frymburk Kovářov přeložka NN“ firmou Pavel Doušek, se sídlem Borová 25,
Český Krumlov, za celkovou cenu 392.813,-Kč bez DPH a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 35/2018
Na základě malého výběrového řízení, v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ZM
Frymburk schvaluje realizaci akce „Rekonstrukce zázemí tribuny fotbalového stadionu“ firmou STAVTRIO s.r.o. se
sídlem U Výstaviště 510/12, České Budějovice, za celkovou cenu 272.467,70 Kč bez DPH a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy o dílo.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 36/2018
Na základě malého výběrového řízení, v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ZM
Frymburk schvaluje realizaci akce „Opravy místních komunikací Frymburk“ firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., se
sídlem Kájov 168, za celkovou cenu 2.494.955,59 Kč bez DPH a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy
o dílo.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 37/2018
Na základě malého výběrového řízení, v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, ZM
Frymburk schvaluje realizaci akce „Frymburk obnova výtlaku vodovodu, včetně opravy komunikace“ firmou ČEVAK
a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, IČ 60849657 za celkovou cenu 3.282.339,26 Kč bez DPH
a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo.
5 hlasů pro, 1 se zdržel
číslo usnesení: 38/2018
(p.Mrázik se zdržel hlasování z důvodu účasti firmy Šanta ve výběrovém řízení).
AD 6.)
ZM Frymburk schvaluje prodej pozemku parc.č.300/170 o výměře 100 m2 v k.ú.Frymburk za cenu 800,-Kč/m2 bez
DPH Dagmar Hláskové a Jiřímu Hláskovi.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 39/2018
Starosta představil přítomným stavební parcely v areálu bývalé MŠ. Krátce zhodnotil dosavadní vývoj a podstatu
vzniku těchto parcel. Upozornil na základní požadavek městyse na trvalé bydlení. Proběhla diskuse. P.Kučera
zdůraznil, že je to další krok v pokračování revitalizace areálu bývalé MŠ. Každý ze zastupitelů při případném
rozhodování se bude rozhodovat sám za sebe, dle vlastních kritérií. P.Labaj vyjádřil přesvědčení, že bude více
uchazečů a bude těžké rozhodnout. P.Mrázik je rád, že se podařilo situaci dotáhnout do této podoby a je možné
nabídnout stavební parcely zájemcům. Při rozhodování o prodeji bude upřednostňovat místní občany.
ZM Frymburk schvaluje záměr prodat pozemky p.č.119/10 o výměře 689 m2 za cenu 1.250.000,-Kč, p.č.119/11 o
výměře 758 m2 za cenu 1.380.000,-Kč, p.č.119/12 o výměře 759 m2 za cenu 1.380.000,-Kč a p.č.119/13 o výměře 777
m2 za cenu 1.400.000,-Kč, vše v k.ú.Frymburk za účelem výstavby rodinného domu k trvalému bydlení. Uvedené ceny
jsou včetně DPH i vybudování základní technické vybavenosti. Pozemky budou zatíženy zpětným předkupním právem
pro městys Frymburk na dobu deseti let.
6 hlasů pro
číslo usnesení: 40/2018
AD 7.)
tajemník
p.Kučera

p.Mrázik

v této
p.Labaj

- seznámil zastupitele s provedenou rozpočtovou změnou č.1/2018, zastupitelé vzali RZ 1/2018 na
vědomí
- informoval přítomné o plesu, který pořádal SDH Frymburk 17.3.2018 v prostorách Wellness Hotelu
Frymburk. Ples byl skvělý a je moc rád, že dobře funguje družební spolupráce mezi našimi a
moravskými hasiči. P.Labaj informace doplnil, velmi pěkné bylo i předtančení od Frymballetu
Frymburk a i samotný moravský tanec v krojích
- již dva roky se snaží o vyčištění nebezpečného koridoru na Posudově. Trochu se to pohnulo, ale
další část stromů Lesů ČR se bude těžit až nejdříve za rok. Požádal starostu, zda by mohl tuto otázku
projednat s Lesy ČR, aby došlo k včasnému odtěžení, především z hlediska bezpečnosti dopravy
části městyse.
- dotázal se na časovou realizaci výměny balkonů v domech č.p.138 a 139. Tajemník dotaz
zodpověděl.

ukončeno v 18,56 hodin
zapsal: Flígr
ověřili: Řezáč O., Mrázik, Šauer

