Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 12/2019/VIII ze dne 6. 5. 2019
U R 12/2019/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 11/2019/VIII ze dne
29.4.2019 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 12/2019/VIII dne 6.5.2019 – viz výše, způsob diskuse a
hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Jitku Nedělovou a ověřovatele radního
Ing. Pavla Gálíka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/1 bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/2
RMF bere na vědomí informace k výběrovému řízení na zajištění nejvhodnější nabídky
na provozování objektu prostor sloužících k podnikání na ul. Hutky – „Šenk“ a v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání –
budovu, čp. 391, na ul. Hutky, nacházející se na pozemcích p. č. 957/2, 957/4 a 957/5, vše
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem hostinské činnosti, o celkové výměře
101,4 m2 včetně části venkovních prostor na pozemku p. č. 384/2, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodů, v ceně nájmu ve výši 360,- Kč/m2/rok, s otevírací dobou provozovny max. do
22.00 hodin vč. prostor u provozovny (posezení pod pergolou a v bezprostřední blízkosti
provozovny), žadateli pí ***, a uzavření příslušné smlouvy o pronájmu prostor sloužících
k podnikání.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
7. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 12/2019/VIII/3a)
RMF schvaluje v souladu se Směrnicí MF ČR č. 62970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013,
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí občerstvení (hlavního jídla) pro členy
okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu, konaných ve dnech
24. a 25. května 2019, dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle dolní sazby stravného podle
vyhlášky MPSV ČR č. 333/2018 Sb., pro každého člena OVK a osoby (celkem 2) podílející
se na zabezpečení úkolů, a to pro dny 24. a 25. května 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/3a) bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/3b)
RMF schvaluje nad rámec Směrnice MF ČR č. 62970/2013/12-1204 ze dne 19. 12. 2013,
ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí občerstvení členům okrskových volebních
komisí a osobám podílejícím se na zabezpečení úkolů voleb do Evropského parlamentu,
konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to
pro dny 24. a 25. května 2019 občerstvení ve výši 28 Kč/člen OVK nebo osoba podílející
se na zabezpečení úkolů, přičemž RMF schvaluje zajištění občerstvení prostřednictvím
kuchyně při Základní škole Fryšták, okres Zlín, p. o., a to na vrub výdajů města Fryštáku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/3b) bylo schváleno.
Termín:
24. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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U R 12/2019/VIII/4
RMF bere na vědomí návrh strategického dokumentu Plán rozvoje sportu města Fryštáku
pro období let 2019-2025 a ukládá projednat předmětný materiál v Komisi pro školství,
mládež a tělovýchovu při RMF.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
10. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. K. Zlámalík
U R 12/2019/VIII/5
RMF v návaznosti na doporučení advokátky JUDr. Pavly Plašilové ve věci výběru
mediátora v rámci mediačního setkání v záležitostech soudních sporů města (VaK Zlín, a.
s., MOVO, a. s.) navrhuje jako mediátora advokáta JUDr. Filipa Horáka a pověřuje
advokátku JUDr. Pavlu Plašilovou zajištěním kroků k předání informací o
návrhu mediátora.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
10. 5. 2019
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 12/2019/VIII/6a)
RMF z důvodu stanoviska investora projektu a specifikace jeho dalšího postupu ruší své
usnesení č. U R 4/2019/VIII/16 ze dne 20. 2. 2019, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy
o společné výstavbě kaple svatého Antonína Paduánského.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/6a) bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/6b)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 4/2018/VIII/18 ze dne 7. 12. 2018 schvaluje
udělení souhlasu se stavbou Kaple sv. Antonína Paduánského na městském pozemku p. č.
438/1 – ost. plocha, dobývací prostor, k. ú. Vítová, obec Fryšták, v souladu s předloženou
projektovou dokumentací s názvem „Kaple svatého Antonína Peduánského „Skalka“ ve
Fryštáku, Ulice Ke Skalce, parc.č. 438/1, k.ú. Vítová“, zpracovanou doc. Ing. arch.
Zdeňkem Rothbauerem v 1/2019 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/6b) bylo schváleno.
Termín:
10. 5. 2019
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 12/2019/VIII/7a)
RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 443/93 – trvalý travní porost, o
výměře do 1 500 m2 , k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadatelce paní *** Jurčíkové, bytem ***,
na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, s podmínkou
přesného dodržení výměry výpůjčky pozemku a neužívání sousedního pozemku ve
vlastnictví Lesů ČR, za účelem užívání jako pastva pro koně.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/7a) bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/7b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták, se sídlem
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
města, a paní *** Jurčíkovou, bytem *** Fryšták ***, na výpůjčku části městského
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pozemku p. č. 443/93 – trvalý travní porost, o výměře do 1 500 m2 , k. ú. Vítová, obec
Fryšták, na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
s podmínkou přesného dodržení výměry výpůjčky pozemku a neužívání sousedního
pozemku ve vlastnictví Lesů ČR, a to za účelem užívání jako pastva pro koně (viz příloha
č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/7b) bylo schváleno.
Termín:
13. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 12/2019/VIII/8
RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského
pozemku p. č. 931/3 - orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře do 20m2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadatelům manželům *** bytem *** Fryšták, na dobu
určitou 5ti let, s možností předčasného ukončení výpůjčky z důvodu oprávněných potřeb
půjčitele, za účelem parkovacího stání a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/8 bylo schváleno.
Termín:
13. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 12/2019/VIII/9
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030050655/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400, zast. Ing.
Jiřím Přívarou, Technik výstavby a obnovy DS, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Vítová, Khalus, Příp. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 113/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do
situačního výkresu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
ZMF
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 12/2019/VIII/10
RMF bere na vědomí zjednání nápravy a odstranění nepovolené skládky vytěženého
dřeva a uvedení pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve vlastnictví města
Fryštáku do původního stavu a schvaluje úhradu nájemného za nepovolené skládkování
vytěženého dřeva na pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták, v období od 19. 2. 2019
do 5. 4. 2019 fě Kloboucká lesní, s. r. o., Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice, IČ25532642,
za nepovolený pronájem 150 m2 pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták ve výši 416,Kč (22 Kč/m2/rok x 150 m2), a fě 1. lesní družstvo Fryšták, nám. Míru 47, 763 16 Fryšták,
IČ29240450, za nepovolený pronájem 119 m2 pozemku p. č. 283, k. ú. Vítová, obec Fryšták
ve výši 330,- Kč (22,- Kč/m2/rok x 119 m2) a pověřuje ESO vystavením faktur.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
15. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 12/2019/VIII/11
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
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zajištění zakázky malého rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez DPH pro realizaci zakázky
malého rozsahu „Rozšíření veřejného osvětlení v místní části Žabárna” ve složení:
Ing. Martin Plášek / Ing. Petra Kučerová, Ing. Pavel Gálík / Ing. Pavel Dohnal, Pavel
Ševčík / Gabriela Najmanová, MBA.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/11 bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/12a)
RMF na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nabídkové ceny včetně DPH, zadané
jako zakázka malého rozsahu ve smyslu Zásad města Fryštáku č. 1/ na stavební práce
„Výstavba chodníku na ulici Holešovská, obec Fryšták“ a na základě provedeného
posouzení splnění kvalifikací a zadávacích podmínek schvaluje výběr dodavatele:
Obchodní firma:
AF-PROSTAVBY, s.r.o.
Sídlo:
Družstevní I 228, 763 21 Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
06048307
Nabídková cena včetně DPH: 1.400 833,00 Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/12a) bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/12b)
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a fou AF-PROSTAVBY, s. r. o., Družstevní I 228, 763 21
Slavičín – Hrádek na Vlárské dráze, IČ06048307, zast. Ing. Alenou Fojtíkovou,
jednatelkou společnosti, za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Výstavba
chodníku na ulici Holešovská, obec Fryšták“ (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/12b) bylo schváleno.
Termín:
10. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Plášek
U R 12/2019/VIII/13a)
RMF na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nabídkové ceny včetně DPH, zadané
jako zakázka malého rozsahu ve smyslu Zásad města Fryštáku č. 1/ na stavební práce
„Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru - MŠ Fryšták“ a na
základě provedeného posouzení splnění kvalifikací a zadávacích podmínek schvaluje
výběr dodavatele:
Obchodní firma: PROVING, s. r. o.
Sídlo:
Poštovní 480, 76824 Hulín
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
26244888
Nabídková cena včetně DPH: 2.090 275,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/13a) bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/13b)
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a fou PROVING, s. r. o., Poštovní 480, 768 24 Hulín,
IČ26244888, zast. Ing. Zbyňkem Schafferem, jednatelem společnosti, za účelem zajištění
dodavatele zakázky na akci „Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy
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parteru-MŠ Fryšták“ (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/13b) bylo schváleno.
Termín:
10. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Plášek
U R 12/2019/VIII/14
RMF bere na vědomí vyjádření Mgr. Libora Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., k podnětům uvedeným v zápisu Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
Fryšták ze dne 5. 3. 2019 s tím, že připomínky SRPŠ rada města nepovažuje za koncepčně
relevantní s ohledem na stávající činnosti a další výchovně vzdělávací rozvoj ZŠ.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/14 bylo schváleno.
U R 12/2019/VIII/15
RMF schvaluje s odkazem na faktický stav věci – havarijní stav výtahového rozvaděče
v bloku A objektu DBD Fryšták, nám. Míru, č. p. 383, 763 16 Fryšták, a podpůrně
s přihlédnutím k formulaci bodu 3.5 Zásad č. 1/2016 – Postup zaměstnanců Města
Fryštáku při organizaci veřejných zakázek města Fryštáku, týkající se zakázek v objemu
nad 500 tis. Kč, nicméně k okolnostem, kdy havarijní stav výtahu negativně ovlivňuje
kvalitu nabízených služeb a může mít vzhledem k věkové skupině obyvatel daného bloku
nežádoucí dopady na zdraví obyvatel, opravu výtahového rozvaděče formou pořízení
nového výtahového rozvaděče od servisní společnosti – Boďa – výtahy Zlín, s. r. o., dle
nabídkového listu varianty 1 za cenu 124.300 Kč bez DPH, tj. 150.403 Kč vč. DPH a
ukládá Ing. M. Jaškovi bezodkladné vystavení objednávky ve smyslu usnesení.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
7. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
ÚKOL: RMF ukládá Ing. M. Pláškovi zajistit revizní zprávy k výtahům v objektu DBD
Fryšták.
Termín:
20. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Plášek
U R 12/2019/VIII/16
RMF bere na vědomí žádost pí *** a Mgr. *** ve věci projednání spoluúčasti financování
projektu výstavby technické infrastruktury pro stavbu rodinných domů v lokalitě
Fryšták, Ke Skalce, a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat předmětnou žádost ve Stavební
komisi při RMF Fryšták.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/16 bylo schváleno.
Termín:
31. 5. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Gálík
U R 12/2019/VIII/17
RMF v návaznosti na zprávu o aktuálním stavu administrace žádosti města Fryštáku ve
věci projektu „Výstavba terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“, předloženou
zpracovatelem žádosti, schvaluje zpětvzetí žádosti o podporu výše uvedeného projektu,
podanou dne 4. 2. 2019, s tím, že nový projektový záměr bude podán po vyhlášení výzvy
v IPRÚ Zlín.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 12/2019/VIII/17 bylo schváleno.
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Zápis vyhotoven dne: 9. 5. 2019
Zapsala: Jitka Nedělová
Ověřil: Ing. Pavel Gálík
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ivana
Plšková

Digitálně
podepsal Ivana
Plšková
Datum: 2019.05.21
10:59:20 +02'00'
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