Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 13/2020/VIII ze dne 9. 6. 2020
U R 13/2020/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 12/2020/VIII ze dne
26. 5. 2020 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 13/2020/VIII dne 9. 6. 2020 – viz výše, způsob diskuse a
hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Gabrielu Najmanovou, MBA, a
ověřovatele radního Mgr. Pavla Nášela.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/1 bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2a)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele v souladu s ust. § 18 vyhlášky MF č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., IČ75022702, za rok 2019.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2b)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele v souladu s ust. § 18 vyhlášky MF č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., IČ75022711, za rok 2019.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2b) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2c)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele s odkazem na ust. § 29 vyhl. MF č. 220/2013 Sb.
schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ZŠF ve výši 262.332,60 Kč (výsledek
hospodaření hlavní činnosti: + 227.808,67 Kč; výsledek hospodaření hospodářské
činnosti: 34.523,93 Kč) a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019 dle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve výši 214.065,47 Kč k úhradě své ztráty
za předchozí léta, k dalšímu rozdělení zůstává 48.267,13 Kč, 80 % této části ve výši 38.613
Kč bude převedeno do fondu odměn a 9.654,13 Kč do rezervního fondu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2c) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2d)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele s odkazem na ust. § 29 vyhl. MF č. 220/2013 Sb.
zlepšený výsledek hospodaření MŠF ve výši + 22.329,16 Kč a současně schvaluje převedení
zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019
dle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve
výši 17.863 Kč do fondu odměn (80 % z výsledku hospodaření) a zbylá část ve výši
4.466,16 Kč do rezervního fondu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2d) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2e)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele v souladu s ust. § 23 vyhlášky MF č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Základní
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školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2e) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2f)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele v souladu s ust. § 23 vyhlášky MF č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, v platném znění, schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2f) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2g)
RMF schvaluje odpisový plán Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019 a
návrh odpisového plánu na rok 2020 dle ust. § 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je v příloze č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2g) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/2h)
RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2019 a
návrh odpisového plánu na rok 2020 dle ust. § 31 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, v platném znění, který je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/2h) bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 13/2020/VIII/3
RMF bere na vědomí informace advokátky JUDr. Pavly Plašilové o vydání rozsudku
Obvodního soudu Praha 2, č.j. 17 C 159/2017-368, ze dne 14. 5. 2020, ve věci uplatnění
nároku na nemajetkovou újmu vzniklou městu Fryšták z důvodu průtahů v řízení o
neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., ze
dne 30. 4. 2004, a o podání odvolání proti tomuto rozsudku u příslušného soudu
prostřednictvím advokátky JUDr. Pavly Plašilové bez připomínek.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
10. 6. 2020
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 13/2020/VIII/4
RMF při výkonu funkce zřizovatele s odkazem na Zprávu o zápisu do Mateřské školy
Fryšták na školní rok 2020/2021 bere na vědomí informace Bc. I. Staňkové, ředitelky
Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., Komenského 344, 763 16 Fryšták, o výsledku
správního řízení pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 20202021 do Mateřské školy Fryšták s tím, že 14 žadatelům nebylo možné vyhovět, bez
připomínek.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
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U R 13/2020/VIII/5
RMF bere na vědomí stanovisko vedoucího Odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták
ve věci personální problematiky odboru s tím, že další rozhodnutí ve věci požadovaného
navýšení počtu zaměstnanců bude řešeno v návaznosti na vývoj záměru reorganizace
stavebních úřadů (předpoklad září 2020).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
9/2020
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 13/2020/VIII/6
RMF na základě žádosti Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren
781, 755 01 Vsetín, ze dne 2. 6. 2020, č.j. MUF-UKS-1329/2020-NAJ, schvaluje doplnění
názvu vodního toku „Hornoveský potok“ do centrální evidence vodních toků (CEVT)
databázi GEONAMES (ČUZK).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/6 bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 13/2020/VIII/7a)
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové, sociální a pro rodinu č. 7/2020 ze dne
31. 5. 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/7a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/7b.a)
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. *** v Domě s byty pro důchodce Fryšták
žadateli panu ***, bytem ***.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/7b.a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/7b.b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. D/213 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** , bytem ***, jejímž předmětem je
nájem bytu č. ***, na dobu určitou od 15. 6. 2020 do 31. 12. 2020, s možností prolongace
vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 80
Kč/m2/měsíc a služby spojené s užíváním bytu (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/7b.b) bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 13/2020/VIII/8a)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
1. 6. 2019 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Danielou Bittnerovou, Formanská 135, 763 16
Fryšták – Horní Ves, IČ06755917, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany
města Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města
vymezeným v § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče
obce o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8b)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
2. 5. 2017 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Pavlem Kozojedem, Jiráskova 82, 763 16
Fryšták, IČ68004231, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v § 2 odst.
2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o všestranný rozvoj
území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8b) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8c)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
22. 3. 2019 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Pavlem Kozojedem, Jiráskova 82, 763 16
Fryšták, IČ68004231, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v § 2 odst.
2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o všestranný rozvoj
území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8c) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8d)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
19. 12. 2017 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Irenou Petříkovou, Komenského 280, 763 16
Fryšták – Horní Ves, IČ61410918, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany
města Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města
vymezeným v § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče
obce o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8d) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8e)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
19. 12. 2017 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Petrou Chromčákovou, Štípská 447, 763 16
Fryšták, IČ67499244, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v § 2 odst.
2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o všestranný rozvoj
území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8e) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8f)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
21. 12. 2017 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Zdeňkou Ševčíkovou, Komenského 294, 763 16
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Fryšták – Horní Ves, IČ60374373, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany
města Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města
vymezeným v § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče
obce o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8f) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8g)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
19. 12. 2017 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Soňou Michálkovou, Ohrádky III/163, 763 16
Lukoveček, IČ44120796, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města
Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným
v § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o
všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8g) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8h)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
29. 6. 2016 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Terezou Svačinovou, DiS., trvale bytem Strž
99, 763 16 Fryšták – Dolní Ves, IČ04700317, za účelem zachování obchodů a služeb pro
občany města Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města
vymezeným v § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče
obce o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8h) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8i)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
2. 1. 2018 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Bc. Davidem Sklenářem, Doubravy 87, 763 45
Doubravy, IČ02303761, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města Fryšták,
kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným v § 2 odst.
2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o všestranný rozvoj
území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8i) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/8j)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 8/2020/VIII/4e) ze dne 3. 4. 2020 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřenou dne
19. 12. 2017 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ0028916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Jaromírem Němcem, Osvobození V/338, 763
16 Fryšták, IČ74964135, za účelem zachování obchodů a služeb pro občany města
Fryšták, kdy takový přístup bude souladný také se základním úkolem města vymezeným
v § 2 odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, jímž je péče obce o
všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/8j) bylo schváleno.
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Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 13/2020/VIII/9a)
RMF v souladu s usnesením RMF č. U R 11/2020/VIII/11c) ze dne 14. 5. 2020, a z důvodu
podpory sportovních aktivit ve městě Fryšták schvaluje výpůjčku městských pozemků p.
č. 992/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1188 m2, p. č. 992/4 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 178 m2, p. č. 996/24 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
2936 m2 a p. č. 996/25 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3666 m2, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli p. ***, bytem ***, na dobu určitou 5 let, od 18. 6. 2020, s
jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem dlouhodobého užívání
pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních RC modelů a jako stanoviště
klubu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/9a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/9b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi městem Fryšták, se sídlem
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a p. ***, bytem ***, na výpůjčku městských pozemků p. č. 992/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1188 m2, p. č. 992/4 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
178 m2, p. č. 996/24 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2936 m2 a p. č. 996/25 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 3666 m2, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou
5ti let, od 18. 6. 2020, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem
dlouhodobého užívání pozemků k pořádání sportovních akcí, jízdám expedičních RC
modelů a jako stanoviště klubu
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/9b) bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 13/2020/VIII/10a)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. 11/2020/VIII/12b) ze dne 14. 5. 2020 schvaluje
pronájem části městského pozemku p. č. 474/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 23 m2, žadateli ViP - VINO PARTNER, s. r. o., se sídlem
Stolařská 40, 763 16 Fryšták - Dolní Ves, IČ29313821, zast. Ing. Romanem Pšejou,
jednatelem, v ceně nájmu ve výši 500 Kč/měsíc, tj. nájemné ve výši 1.217 Kč, na dobu
určitou od 18. 6. 2020 do 31. 8. 2020, za účelem provozování letního posezení.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/10a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/10b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a ViP
- VINO PARTNER, s. r. o., se sídlem Stolařská 40, 763 16 Fryšták - Dolní Ves, IČ29313821,
zast. Ing. Romanem Pšejou, jednatelem, na pronájem části městského pozemku p. č. 474/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
účelem provozování letního posezení, v ceně nájmu ve výši 500 Kč/měsíc, tj. 1.217 Kč, na
dobu určitou od 18. 6. 2020 do 31. 8. 2020 (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/10b) bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
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U R 13/2020/VIII/11
RMF bere na vědomí vyjádření Lesů České republiky, s. p., ve věci směny pozemků p. č.
905 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 531 m2, p. č. 919 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 6307 m2, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví
města Fryšták, za pozemek p. č. 911/1 – lesní pozemek, o výměře 6982 m2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví České republiky – s právem hospodaření pro Lesy
ČR, s. p., a ukládá Ing. Miroslavě Drahotuské, referentce ESO, zajistit právní stanovisko
k navrhované směně.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
ZMF č. 4/2020/VIII
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 13/2020/VIII/12
RMF bere na vědomí žádost ***, bytem ***, o zřízení práva věcného břemene k uloženým
přípojkám inženýrských sítí a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 7/2020/VIII/13 ze dne
25. 3. 2020 doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi
povinným městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a oprávněnými (vlastníky nemovitosti čp. ***)
*** Holíkem a *** Holíkem, oba bytem ***, k městskému pozemku p. č. 626/2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu zatížení stanovenou znaleckým posudkem č. 8264-102/20,
ze dne 11. 5. 2020, vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 20.572,50 Kč
s připočtení DPH a s podmínkou úhrady nákladů souvisejících se zřízením služebnosti (tj.
geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) ze strany
žadatelů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/12 bylo schváleno.
Termín:
ZMF č. 3/2020/VIII
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 13/2020/VIII/13
RMF bere na vědomí aktualizovanou cenu na akci „Kaple Vítová - elektronické
vyzvánění“ a s odkazem na souhlas většiny občanů místní části Vítové se zřízením
elektronického vyzvánění v kapli Panny Marie Bolestné schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a fou Mabil Mobil, s. r. o., na Šancích 344/70, 724 00 Ostrava
– Nová Bělá, IČ27760456, zast. Tomášem Makarou, jednatelem, za účelem zajištění
dodavatele na akci „Kaple Vítová - elektronické vyzvánění“ v ceně 57.852 Kč bez DPH,
tj. 70.000 Kč vč. DPH (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/13 bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 13/2020/VIII/14
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2020, pořízený
ve smyslu ust. bodu č. 1b Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Veřejné osvětlení na ul. Štípská, Fryšták“, a to firmu PETAS Petřík, s.
r. o., Havlíčkovo Nábřeží 5357/D, 760 01 Zlín, IČ60747889, s cenovou nabídkou ve výši
128.762 Kč bez DPH, tj. 155.802 Kč vč. DPH, a odkládá rozhodnutí ve věci uzavření
smlouvy s tím, že ukládá starostovi zajistit alternativu v podobě umístění solárních
sloupů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/14 bylo schváleno.
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Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 13/2020/VIII/15a)
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 6. 2020, pořízený ve
smyslu ust. bodu č. 1b Zásad č. 1/2016 bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „ZŠ Fryšták – výměna PVC v učebnách“, fy Miroslav Dubovský,
Podlahářství, Neubuz 93, 763 15 Slušovice, IČ71582941, s cenovou nabídkou ve výši
152.085 Kč bez DPH, tj. 184.023 Kč vč. DPH, bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/15a) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/15b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou Miroslav
Dubovský, Podlahářství, Neubuz 93, 763 15 Slušovice, IČ71582941, za účelem zajištění
dodavatele na akci „ZŠ Fryšták – výměna PVC v učebnách“, a to v ceně 152.085 Kč bez
DPH, tj. 184.023 Kč vč. DPH (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/15b) bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
ÚKOL:
RMF ukládá Mgr. Liboru Sovadinovi zajistit cenové nabídky na vymalování učeben v ZŠ.
Termín: příští RMF
U R 13/2020/VIII/16
RMF bere na vědomí žádost ***, bytem ***, č. j. MUF-OTH-1316/2020-VEC, ze dne 1. 6.
2020, ve věci řešení zvýšeného počtu toulavých koček na území města Fryšták, ul.
Jiráskova, a ukládá OTH zajistit předpokládané náklady související s odchytem
toulavých koček včetně s tím souvisejících úkonů (útulek, kastrace, případná léčba apod.).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/16 bylo schváleno.
Termín:
příští RMF
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 13/2020/VIII/17
RMF bere na vědomí informaci Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 26. 5. 2020 o změně provozovatele Útulku pro zvířata v nouzi Zlín –
Vršava, kterým se od 1. 4. 2020 stal Útulek Zlín, z. s., se sídlem Novosady 1329, 769 01
Holešov, IČ08633045, zast. Evou Poiselovou, Ph.D., předsedkyní spolku a návrh na
uzavření nové smlouvy o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat a schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v Útulku pro
zvířata v nouzi Zlín – Vršava mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a provozovatelem útulku
společností Útulek Zlín, z. s., Novosady 1329, 769 01 Holešov, IČ08633045, zast. Evou
Poiselovou, Ph.D., předsedkyní spolku, a vlastníkem útulku Statutárním městem Zlín,
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ00283924, zast. RNDr. Bedřichem Landsfeldem,
náměstkem primátora.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/17 bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
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U R 13/2020/VIII/18
RMF bere na vědomí návrhovou část programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro
zónu Střední Morava zaslanou Ministerstvem životního prostředí ve věci analýzy dopadu
stávajících opatření na kvalitu ovzduší, stanovení opatření pro sektor vytápění
domácností a průmyslu a stanovení nových opatření k dosažení imisních limitů v zóně
Střední Morava a ukládá Mgr. Nášelovi a Mgr. Plškové zajistit osvětovou kampaň k větší
informovanosti veřejnosti, týkají se spalování kvalitního paliva s cílem zdůraznit pozitivní
dopady správného provozu spalovacích zdrojů z hlediska životního prostředí, dopadů na
zdraví a z hlediska ekonomických výhod pro provozovatele prostřednictvím webových
stránek města s tím, že odpovědným za chování ve věci zlepšování kvality ovzduší je
kromě města především každý jeden občan, každá domácnost, přičemž odpovědnost za
toto chování z občana nemůže žádný orgán sejmout.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/18 bylo schváleno.
Termín:
19. 6. 2020
Zodpovídá: Mgr. P. Nášel a Mgr. I. Plšková
U R 13/2020/VIII/19
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 128 o provádění úklidových a čistících
prací mezi městem Fryšták, se sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou, a fou ZLÍNJUST, spol. s r. o., se sídlem Tř. T. Bati
1337, 760 01 Zlín, IČ47906481, zast. paní Soňou Petříkovou, jednatelkou společnosti,
kterým se mění Čl. V odst. 1 smlouvy – změna výše ceny v souvislosti s rozšířením
úklidových prací o úklid bezbariérového WC v objektu č. 16 (525 Kč bez DPH / 1 měsíc)
a úklid prostor kina (na objednávku) z původních 295 Kč bez DPH na 322 Kč bez DPH,
a nově zní „Cena za provádění předmětných prací a dodání čistících prostředků a
úklidových pomůcek dle této smlouvy činí celkem 36.215 Kč bez DPH měsíčně“ (viz
příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/19 bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 13/2020/VIII/20a)
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební č. 2/2020 ze dne 1. 6. 2020 a v
návaznosti na kladné koordinované stanovisko Magistrátu města Zlína ze dne 20. 4. 2020,
č.j. MMZL 025306/2020, zejména ve věci dodržení koeficientu zastavitelnosti území,
schvaluje tyto podmínky výstavby pro fu STENELLA, s. r. o., Praha 2, v lokalitě BI 34:
a.a) provedení hydrogeologického průzkumu pro ověření vsakovacích poměrů v dané
lokalitě jakožto podkladu pro realizaci řešení odvodnění celé lokality,
a.b) provedení obratiště formou asfaltové vozovky (neschvaluje provedení obratiště z
panelů tak jak je vyznačeno v situaci),
a.c) přesná specifikace části pozemků navrhovaných k převedení do vlastnictví města
Fryšták
a.d) provedení komunikace bude splňovat podmínky pro obousměrný provoz, šířka
vozovky 5,50 m, celý povrch vozovky bude proveden z asfaltového betonu,
a.e) vybudování chodníku, který bude umístěn mimo těleso předmětné komunikace a
bude splňovat požadavky aktuálně platných norem,
a.f) realizace dvou parkovacích míst u každého RD v provedení zatravňovacích tvárnic,
přičemž tato místa budou umístěna mimo navrženou vozovku na pozemcích budoucích
vlastníků RD a nebudou zasahovat na budoucí pozemky města Fryšták.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/20a) bylo schváleno.
Termín:
12. 6. 2020
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Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 13/2020/VIII/20b)
RMF doporučuje při splnění výše uvedených podmínek ZMF
b.a) schválit převzetí tělesa komunikace vč. pozemku pod ním do vlastnictví města na
základě průkazného doložení (např. fotografie, zápisy ze stavebního deníku apod.), že
předmětná komunikace byla provedena v souladu s projektovou dokumentací (zejména
jednotlivé konstrukční vrstvy),
b.b) schválit převzetí vodovodního řadu a veřejného osvětlení do vlastnictví města a
v případě, že se tyto sítě budou nacházet na pozemcích jiného vlastníka bude zřízeno
věcné břemeno,
b.c) neschválit převzetí stavby kanalizačního řadu a plynovodu do vlastnictví města
Fryštáku s tím, že doporučuje investorovi jednat o převzetí tohoto majetku přímo správci
dotčených sítí.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/20b) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/21
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 12/2020/VIII/3 ze dne 26. 5. 2020 bere na
vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka, ze dne
5. 6. 2020, ve věci negativních dopadů projektu výstavby bytových domů na dům na ul.
Komenského, čp. ***, a:
a) akceptuje účast zástupce města na místním šetření svolaném Stavebním úřadem
Fryšták s občany a dodavatelem stavby, a to Ing. Pavla Gálíka,
b) ukládá Ing. P. Dohnalovi písemně vyzvat společnost H+M, Zlín, a. s., k zajištění
pravidelné údržby povrchu místní komunikace, která slouží jako přístupový koridor ke
staveništi, a to vždy s ohledem na aktuální stav znečištění, a dále pak vyzvat tuto
společnost k dodržování smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o podmínkách
provedení stavby a o výpůjčce, uzavřené mezi městem Fryšták a spol. H+M Zlín, a. s., dne
14. 2. 2019,
c) nemá námitek vůči dopravnímu napojení staveniště prostřednictvím stávající místní
komunikace, která je způsobilá k tomuto dopravnímu zatížení (momentálně
nepředpokládá vybudování samostatné přístupové komunikace k této lokalitě na náklady
města),
d) chápe snížení komfortu bydlení obyvatel sousedních domů, k němuž přirozeně v
důsledku hromadné výstavby bytových domů nutně vždy dochází (tak jako tomu bylo i v
případě výstavby jejich bytového domu), toto snížení komfortu je ovšem dočasné
(nepodložená je informace o délce trvání projektu výstavby v rozmezí pěti až sedmi let),
e) zdůrazňuje (ve věci avizovaného hrozícího nebezpečí zejména pro seniory a děti), že
každý dospělý občan je ve smyslu občanského zákoníku svéprávná osoba a má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, je tedy nadán
schopností vyhodnotit aktuální situaci a na základě toho se na veřejném prostoru chovat,
tak, aby si nepřivodil újmu, současně připomíná, že za děti zodpovídají zákonní zástupci,
je tedy na rodičích, aby své děti na případná nebezpečí jakožto důsledek staveništního
ruchu upozornili a zajistili jejich ochranu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/21 bylo schváleno.
Termín:
17. 6. 2020
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 13/2020/VIII/22a)
RMF doporučuje ZMF schválit RO č. 3/2020 – viz příloha č. 9 tohoto zápisu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/22a) bylo schváleno.
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Termín:
příští ZMF
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 13/2020/VIII/22b)
RMR ve věci usnesení RMF č. U R 7/2020/VIII/2b) ze dne 25. 3. 2020 bere na vědomí
informace starosty k analýze příjmové stránky města a predikce dalšího vývoje příjmů
města s tím, že momentálně lze vycházet při úpravě rozpočtu na aktuální rok pouze
z informací – daňové kalkulačky Ministerstva financí ČR.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/22b) bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/23
RMF bere na vědomí informace starosty města ve věci konzultace vydaného rozhodnutí o
připojení pozemní komunikace k silnici II/490 v k. ú. Fryšták ze dne 22. 4. 2020, č. j.
MMZl 042716/2020 OSaDŘ, vydané Magistrátem města Zlína, odborem stavebních a
dopravních řízení, odd. dopravně-správních řízení.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/23 bylo schváleno.
U R 13/2020/VIII/24
RMF s odkazem na hlavní prohlídku mostu na ul. Korábová zpracovanou Centrem
dopravního výzkumu, v.v.i., zast. Ing. Ivem Hodovským, provedenou v dubnu 2018, a
s odkazem na běžnou prohlídku mostu na ul. Korábová zpracovanou spol. Elite Timber
Construction, s. r. o., zast. doc. Ing. Romanem Fojtíkem, Ph.D., provedenou v březnu 2020
a v souladu s čl. 3 bod 3.5 Zásad města Fryštáku č. 1/2016 – Postup zaměstnanců Města
Fryštáku při organizaci veřejných zakázek města Fryštáku schvaluje zpracování
projektové dokumentace pro realizaci stavby vč. inženýringu na opravu havarijního stavu
mostu na ul. Korábová, prostř. fy Elite Timber Construction, s. r. o., se sídlem
Technologická 375/3, 708 00 Ostrava, Pustkovec, IČ03815749, v částce 110.000 Kč bez
DPH, tj. 133.100 Kč vč. DPH.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/24 bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 13/2020/VIII/25
RMF doporučuje ZMF v návaznosti na propad příjmové stránky města (pokles objemu
sdílených daní a poplatků) - ve věci zajištění spolufinancování investičních záměrů města,
zejména podpořených dotačními prostředky národními či evropskými - schválit přijetí
účelově vázaného investičního úvěru, jehož výše bude limitována přepokládanými výdaji
jednotlivých projektů, přičemž se jedná zejména o realizaci těchto projektů: Realizace
energeticky úsporných opatření (dále jen REÚO) v budově radnice Fryšták - kinosál,
REÚO v budově MŠ Fryšták VZT, REÚO v budově MŠ Fryšták - zdroj, REÚO v budově
čp. 381, 382, 383 (Dům s byty pro důchodce) ve městě Fryšták, REÚO v ZŠ Fryšták, dále
na akce revitalizace náměstí Míru včetně terminálu, revitalizace objektu Hrubá hospoda,
revitalizace objektu kinosálu apod.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 13/2020/VIII/25 bylo schváleno.
Termín:
ZMF 3/2020/VIII
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
Zápis vyhotoven dne: 15. 6. 2020
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Zapsala:
Gabriela Najmanová, MBA
Ověřil: Mgr. Pavel Nášel
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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Plšková
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