Zápis
ze 17.veřejného zasedání ZM ve Frymburku
dne 20.dubna 2016
Přítomni:
Nepřítomni:

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

Občané:

Račáková J.ml., Märtlová, Märtl, Potměšilová, Mai, Mrkáček, Bouchalová, Černocký, Frnková,
Grohman, Augustin

Hosté:

Mgr.Minaříková + 2, Ing.Frantík + 1, Mgr.Karafiát

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

zahájení, kontrola plnění usnesení
představení nové volnočasové aktivity - Fotbalpark
ZŠ a MŠ Frymburk – rekonstrukce školní jídelny a kuchyně
projednání závěrečného účtu městyse za rok 2015
projednání přijetí dotace na akci „Vodovod Milná“
opětovné projednání stanov SLO
prodej, nákup a pronájem movitého i nemovitého majetku městyse
různé

Zahájeno v 17,00 hodin
AD 1.)
Starosta přivítal přítomné zastupitele, hosty i místní občany a provedl kontrolu plnění usnesení z předchozího jednání
zastupitelstva. Všechna usnesení z minulého zasedání ZM byla splněna. Starosta dále informoval o jednání ohledně
větrolamu v části Posudova.
AD 2.)
Starosta přivítal Ing.Martina Frantíka, který formou elektronické prezentace seznámil přítomné s touto novou
volnočasovou aktivitou. Jedná se o fotbalgolf. Ing.Frantík předpokládá realizaci v oblasti Marty na pozemcích ve
vlastnictví Ing.Dlouhého. Je to volnočasová aktivita pro všechny věkové kategorie. Na závěr upřesnil, na snímcích,
kde se budou dvě hřiště nacházet. V diskusi odpověděl, společně s bratrem, na dotazy přítomných. Starosta záměr
podpořil, tvůrci záměru si vyřídili i potřebnou legislativu. L.Mrázik rovněž tento záměr podpořil, ale upozornil na to,
že po ukončení realizace je nutné dát do pořádku cestu „U Petráše“ a vznesl dotaz na zástupkyni SKIPARKu ohledně
provozu v zimní sezoně, zda nedojde k omezování s případným provozem lanovky. Ing.Frantík odpověděl, že nikoliv.
M.Řezáč rovněž potvrdil zájem o tuto aktivitu a je sám zvědavý, jaká bude návštěvnost. Upozornil, že zásada městyse
je, že na Martě nebudou žádné stavby, a tak požádal, aby případná „stavbička“ pro výdej lístků byla co
nejohleduplnější. P.Kučera se dotázal, jaká je předpokládaná denní kapacita jednoho hřiště. P.Frantík odpověděl, že je
to spočítáno zhruba na 600 lidí za den.
ZM vzalo informace na vědomí.
AD 3.)
Starosta zrekapituloval vývoj v ZŠ a MŠ Frymburk za posledních pár let. Bohužel i přes značné finanční náklady
v minulých letech na rekonstrukci školy je nutné v tomto pokračovat i nadále, a to rekonstrukcí školní jídelny
a kuchyně. Předběžné náklady jsou vyčíslené na částku téměř pět milionů korun bez DPH, což se týká pouze
technologického vybavení. Mgr.Minaříková stručně seznámila přítomné se současným stavem v kuchyni ZŠ a MŠ
Frymburk. Zástupci firmy SJ Projekt (p.Jiruška a Uhlíř) seznámili přítomné se stavem v kuchyni i jídelně a představili
návrh řešení této situace. Proběhla diskuse k této problematice. P.Labaj podpořil myšlenku řešit celou situaci
komplexním přebudováním kuchyně i jídelny. M.Řezáč se dotázal na životnost navrhovaných strojů. Tyto stroje mají
životnost zhruba 20 – 25 let i více s ohledem na denní dobu používání. Záruční doby jsou různé, zhruba od čtyř let.
P.Kučera zhodnotil, že je to poměrně drahá záležitost a že tato firma by měla připravit a zpracovat celkovou
projektovou dokumentaci k případnému výběrovému řízení. Zástupci firmy odpověděli na další dotazy přítomných.
Starosta shrnul dosavadní diskusi a navrhl určité podmínky pro řešení, jak finanční, tak garanční – záruka 10 let,
financování leasingem a realizace do září 2016. Zástupci firmy první dvě podmínky akceptovali, problém by však
mohl být v časovém splnění vzhledem k poměrně velmi složité legislativě ohledně výběrového řízení. Proběhla další
diskuse k časové problematice realizace celé akce.
ZM souhlasí s provedením přestavby kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ Frymburk a pověřuje fimu SJ Projekt ke zpracování
projektové dokumentace a dokumentace pro výběrové řízení.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 34/2016

AD 4.)
Tajemník, správce rozpočtu, seznámil přítomné s plněním rozpočtu a se závěrečným účtem městyse Frymburk za rok
2015. P.Krejza kladně ohodnotil dosažený výsledek i pozitivní závěr auditu. Starosta rovněž kladně ohodnotil
hospodaření městyse za uplynulý rok a poukázal i na větší vratky lidem za bydlení v panelácích, způsobené zlevněním
tepla a zavedením přesnějšího měření spotřeby tepla.
Zastupitelstvo městyse ve Frymburku schvaluje:
1. zprávu o výsledku hospodaření městyse Frymburk za rok 2015 bez výhrad. Přezkoumání provedla auditorská
společnost Plan Control s.r.o. Český Krumlov.
2. závěrečný účet městyse Frymburk za rok 2015.
3. že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných dle § 4 vyhlášky č.220/2013 Sb.
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace městyse a účetní závěrku schvaluje.
Zastupitelstvo městyse zároveň souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši
6.858.855,20Kč na účet nerozděleného zisku.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 35/2016
AD 5.)
Starosta provedl krátký úvod do této otázky a do otázky dotací všeobecně. Zhodnotil minulost budování vodovodu na
Milné. Proběhla diskuse k problematice dotací. Zastupitelé přijetí dotací plně podpořili. Za uplynulý týden došlo
k vyhodnocení dalších dotací ve prospěch městyse, včetně darování vozidla pro SDH Frymburk. Tuto skutečnost
přiblížil přítomným velitel dobrovolných hasičů p.Labaj.
ZM schvaluje přijetí dotace od JČ kraje na akci „Vodovod a související objekty v místní části městyse Frymburk –
Milná (II.etapa)“ ve výši 850.000,-Kč, včetně stanovených podmínek.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 36/2016
ZM schvaluje přijetí dotace od JČ kraje na akci „MTB cross country Frymburk“ ve výši 20.000,-Kč, včetně
stanovených podmínek.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 37/2016
ZM schvaluje přijetí dotace od JČ kraje na akci „Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště
s umělým povrchem na pozemku p.č.791/1, k.ú.Frymburk“ ve výši 250.000,-Kč, včetně stanovených podmínek.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 38/2016
ZM schvaluje darovací smlouvu mezi městysem Frymburk a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Jihočeského kraje, který bezplatně přenechává městysi Frymburk speciální požární automobil
TATRA T 815 CAS, SPZ CK 42-04, VIN 35089-127/1985.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 39/2016
AD 6.)
Starosta vysvětlil přítomným zastupitelům, že v rámci platné legislativy je nutné schválit nové, přesné usnesení ke
stanovám SLO. Dále informoval o tom, že obec Ktiš plánuje vystoupit ze svazku k 1.1.2017.
ZM ruší usnesení ZM Frymburk číslo 32/2016 ze dne 30.3.2016.
ZM souhlasí se změnou stanov Svazku lipenských obcí spočívající ve snížení ročního členského příspěvku městyse
Frymburk na 30.000,-Kč, a to od roku 2016. ZM bere na vědomí záměr člena Svazku lipenských obcí – obce Ktiš
vystoupit ze Svazku lipenských obcí k 1.1.2017.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 40/2016
AD 7.)
ZM souhlasí s prodejem pozemku parc.č.547/263 o výměře 263 m2 v k.ú.Frymburk, za cenu 800,-Kč/m2 pani Haně
Konečné.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 41/2016
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro napojení domovní ČOV na části parcely č.1224
v k.ú.Frymburk, místní část Blatná, ve prospěch Terezie Kovaříkové a Petra Kovaříka. Smlouva o zřízení VB bude
provedena po realizaci stavby na základě zpracovaného geometrického plánu.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 42/2016
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB ve prospěch společnosti EON Distribuce a.s., se
sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 28085400 k parcele 2436 za účelem umístění distribuční soustavy
zemní kabel NN. VB se sjednává za jednorázovou úplatu 500,-Kč bez DPH.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 43/2016
Starosta uvedl Mgr.Karafiáta, zástupce Ing.Štěpána, s návrhem na majetkové narovnání pozemků v k.ú.Frymburk, ve
společném vlastnictví městyse a Ing.Štěpána. Mgr.Karafiát představil přítomným návrh Ing.Štěpána na toto narovnání.
Ing.Štěpán již zaplatil znalecký posudek, který oceňuje jednotlivé pozemky a je připraven uhradit i případný
geometrický plán. Starosta informoval zastupitele, že není smyslem dnešního zasedání rozhodnout, ale spíše se
seznámit se situací. Je možné do tohoto narovnání zařadit i některé pozemky ve vlastnictví Ing.Štěpána přímo ve
Frymburku. Starosta zdůraznil, že případné vícenáklady spojené s tímto narovnáním ponese Ing.Štěpán.

AD 8.)
p.Kučera
p.Šauer

p.Dvořák
p.Labaj

- dotázal se Mgr.Karafiáta na současný stav likvidace bioodpadu a stav kompostárny na Moravici.
Mgr.Karafiát odpověděl, že vše je připraveno.
- vznesl dotaz na existenci místní vyhlášky ohledně volného pobíhání psů. V poslední době ošetřoval
poměrně dosti lidí pokousaných od psů. Bude řešit úřad městyse. P.Kučera měl podobné podněty od
občanů, a tak dal do dalšího zpravodaje článek o volném pohybu psů.
- vznesl dotaz na realizaci plynové přípojky u p.Trávníčka, starosta dotaz podrobně zodpověděl.
- pozval přítomné na 30.4. na slavnostní stavění májky do sportovního areálu.

ukončeno v 19,00 hodin
zapsal: Flígr
ověřili: Řezáč O., Krejza, Mrázik

