Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 8/2019/VIII ze dne 1. 4. 2019
U R 8/2019/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 7/2019/VIII ze dne 27. 3.
2019 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje program
zasedání RMF číslo R 8/2019/VIII dne 1. 4. 2019 – viz výše, způsob diskuse a hlasování ke
každému bodu ihned, zapisovatelku Jitku Nedělovou a ověřovatele radního Mgr. Pavla
Nášela.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/1 bylo schváleno.
U R 8/2019/VIII/2
RMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2019 (schválen usnesením
ZMF č. U Z 1/2019/VIII/3a) ze dne 30. 1. 2019), na ust. čl. č. I bod č. 1 a 3 Zásad grantové
podpory nestátních neziskových subjektů poskytovaných městem Fryšták (schváleny
usnesením ZMF č. U Z 08/2017/VII/16h.b) ze dne 2. 10. 2017) a v souladu s ust. § 85 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje výši finanční podpory (výši neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemce viz příloha č. 2 tohoto zápisu) neziskovým organizacím v roce 2019 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci:
Valašský soubor Kašava, z. s / soubor Fryštáček - 40.000 Kč
Fryštácký divadelní soubor - 12.000 Kč
Základní organizace Českého svazu včelařů Fryšták, z. s. - 33.000 Kč
1. fryštácký spolek motocyklistický - 5.000 Kč
World Association of Karate Jutsu, z. s. - 8.000 Kč
Fair play Fryšták, z. s. (přednášky a festival Sound) - 50.000 Kč
Speedbike Team Fryšták - 18.000 Kč
Karpatský kynologický klub, z. s. - 10.000 Kč
Motokáry - Ondřej Januška, Fryšták - 15.000 Kč
Motokáry - Zbyněk Sedlář, Fryšták - 10.000 Kč
FoS Prameny Fryšták - 30.000 Kč
Fryštácké mažoretky, z. s. - 40.000 Kč
Oddíl tai-či Fryšták (seminář + výjezdní seminář) - 12.000 Kč
Klub důchodců Fryšták, z. s. - 30.000 Kč
Aprílové škobrtání - Vladimír Bačůvka, Fryšták - 6.000 Kč
Kapela Szkrat - Michal Kučný, Fryšták - 10.000 Kč
Auto sport - Lukáš Nášel, Fryšták - 25.000 Kč
Společnost přátel ZUŠ Morava, z. s. - 40.000 Kč
SRPŠ při ZŠ Fryšták, z. s. - 20.000 Kč
Fryšták dětem, z. s. - 15.000 Kč
Římskokatolická farnost Fryšták (Staříčkova pouť 2019) - 7.000 Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
5. 4. 2019
Zodpovídá: Mgr. P. Nášel
U R 8/2019/VIII/3
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 4/2019/VIII/7 ze dne 20. 2. 2019 a doporučení
Tiskové komise při RMF schvaluje:
a) téma kalendáře na rok 2020 „Co se nám ve Fryštáku podařilo“ (úspěšné investiční a
kulturní aktivity města),
b) schvaluje realizaci vydání (reedici) knihy Františka Fryšáka „Buchlovského“ - „Na
Tesáku“ (300 ks)
Cenová kalkulace:
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Příprava tisku (sken, přepis, grafika)
30.000,- Kč vč. DPH
Tisk (pevná vazba, laminát. obal)
90.000,- Kč vč. DPH
Celkem
120.000,- Kč vč. DPH
c) schvaluje pořízení propagačních materiálů města Fryštáku:
- pohlednice (2.000 ks)
15.000,- Kč vč. DPH
- magnetky (500 ks)
20,-Kč/ks
10.000,- Kč vč. DPH
- pexesa (500 ks)
20,-Kč/ks
10.000,- Kč vč. DPH
- textilní vlajky se znakem MF (100 ks)
99,-Kč/ks
9.900,- Kč vč. DPH
- hrníčky, skleničky, motiv - znak Fryštáku (100 ks)
47,- Kč/ks
4.700,- Kč vč. DPH
- termohrnek (100 ks)
80,- Kč/ks
8.000,- Kč vč. DPH
- flash disk se znakem města 16 GB (100 ks)
110,-Kč/ks 11.000,- Kč vč. DPH
- deštníky se znakem města (100 ks)
110,-Kč/ks 11.000,- Kč vč. DPH, a to
vše v ceně dle schváleného rozpočtu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2019
Zodpovídá: Mgr. P. Nášel
U R 8/2019/VIII/4
RMF v souladu s Čl. 3, bod č. 4 Dohody o úpravě budoucích majetkových vztahů k nově
pořízenému majetku nájemníkem DBD Fryšták ze dne 21. 2. 2018 schvaluje žadateli paní
*** Unzeitigové, bytem ***, úlevu na nájemném z bytu č. *** ve výši trojnásobku
měsíčního nájemného pro měsíce květen, červen a červenec roku 2019 s tím, že nájemce
je pro dané období povinen hradit zálohy na služby vyplývající z evidenčního listu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
30. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/5
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. 205/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m2, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, na dobu určitou 10ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za
účelem zřízení parkovacího stání s tím, že zpevnění plochy bude řešeno formou
zatravňovacích tvárnic, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
2. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/6
RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části městského
pozemku p. č. 19/1 – zast. plocha a nádvoří, o výměře do 28 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
na dobu neurčitou od 1. 5. 2019, s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za
účelem zajištění zásobování přilehlé prodejny IT a výpočetní techniky, za cenu 22,Kč/m2/rok, tj. při výměře 28 m2 činí nájemné části pozemku částku ve výši 616,- Kč/rok,
s povolením úpravy povrchu pozemku na náklady žadatele (vysypání pozemku
hrubozrnným kamenivem), a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/6 bylo schváleno.
Termín:
2. 4. 2019
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Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
Pozn.: Stávající tvárnice odvezou zaměstnanci úseku technických služeb do areálu
školního zahradního pozemku.
Zajišťuje Ing. P. Dohnal v termínu do 12.04. 2019.
U R 8/2019/VIII/7
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 městského pozemku p.
č. 396/1 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 225 m2, k. ú. Horní ves u Fryštáku,
obec Fryšták, na dobu určitou 5ti let s možností předčasného ukončení ze strany
pronajímatele z důvodu oprávněných potřeb pronajímatele (stavební záměr města,
rekonstrukce, dotace, změna způsobu užívání atp.), s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, za účelem užívání jako zahrada, a to z důvodu dlouhodobého zaužívaného
stavu řádného užívání pozemku aktuálně nevyužitelného pro účely města s důrazem na
maximální efektivitu v rámci hospodaření města, a uzavření příslušné smlouvy o
výpůjčce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/7 bylo schváleno.
Termín:
2. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/8
RMF bere na vědomí žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, o prodej části městského pozemku p. č. 251 – orná půda,
zemědělský půdní fond, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře do 35 m2, za
účelem výstavby nové kioskové trafostanice Betonbau UF 3054, a zřízení věcného
břemene přístupu, a nesouhlasí s umístěním předmětné kioskové trafostanice na
městském pozemku a doporučuje firmě E.ON jednat o umístění nové trafostanice
s vlastníkem pozemku parc. č. 928/5, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/8 bylo schváleno.
Termín:
24. 4. 2019 (ZMF)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/9
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030052225/004 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a společností E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400,
zast. Ing. Milanem Horákem, Senior technik rozvoje a výstavby, a Ing. Jiřím Přívarou,
Technik výstavby a obnovy DS, ke stavbě umístění distribuční soustavy s názvem „Vítová,
paní Brázdilová, Kab. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 382 – 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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
24. 4. 2019 (ZMF)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/10a)
RMF bere na vědomí žádost pana ***, o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů
spojených s účastí dcery K. *** Knedlové, bytem ***, za město Fryšták na mezinárodním
mistrovství Švýcarska ve sportovním aerobiku konaném ve dnech 6.-7.4.2019 ve
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švýcarském městě Pfäffikon a schvaluje i z důvodu reprezentace města s odkazem na ust.
§ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí
dotace panu Miroslavu Knedlovi, bytem *** Fryšták, na částečnou úhradu nákladů
spojených s účastí dcery K. *** Knedlové i za město Fryšták na mezinárodním mistrovství
Švýcarska ve sportovním aerobiku konaném ve dnech 6.-7.4.2019 ve švýcarském městě
Pfäffikon ve výši 13.000,- Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/10a) bylo schváleno.
U R 8/2019/VIII/10b)
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a Miroslavem Knedlou, bytem ***, garantem účasti K. ***
Knedlové, za účelem částečné úhrady nákladů (ubytování, doprava, startovné, dresy a
strava) spojených s účastí dcery K. *** Knedlové, bytem ***, za město Fryšták na
mezinárodním mistrovství Švýcarska ve sportovním aerobiku konaném ve dnech 6.7.4.2019 ve švýcarském městě Pfäffikon, ve výši 13.000,- Kč, s povinností zveřejnění
informativního článku o průběhu mistrovství ve Fryštáckých listech.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/10b) bylo schváleno.
Termín:
5. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/11
RMF schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zajištění nejvhodnější nabídky na
provozování objektu prostor sloužících k podnikání – budovy, čp. 391, na ulici 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 od 3. 6. 2019, a to s podmínkami užívání objektu:
a) otevírací doba provozovny max. do 22.00 hodin vč. prostor u provozovny
(posezení pod pergolou a v bezprostřední blízkosti provozovny)
hodnotící kritérium – cena nájmu. Součástí nabídky bude návrh otevírací doby
provozovny (zavírací doba vždy ve 22.00 hod) s termínem podání nabídek do 24.
4. 2019 do 11.30 hod.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
2. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 8/2019/VIII/12a)
RMF bere na vědomí doplnění materiálu OTH na projekt „Rozšíření projektu
květinového města“ a ukládá OTH zajistit k návrhu firmy Maco technickou specifikaci
k předloženým návrhům.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/12a) bylo schváleno.
U R 8/2019/VIII/12b)
RMF ruší usnesení č. U R 09/ 2018/VII/18d.a) ze dne 16. 5. 2018, a tím vítěze na floristické
řešení lokality u pomníku Padlých, a to spol. Stella zahradnictví z Holešova - Bělidla 1328,
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ12732508.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/12b) bylo schváleno.
Termín:
15. 4. 2019
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Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 8/2019/VIII/13
RMF bere na vědomí předložený zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 19. 2. 2019 a
ukládá OTH předložit všechny materiály - aktualizované podklady k problematice stání
na místních komunikacích (ulici Na Hrádku, Dr. Absolona).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/13 bylo schváleno.
Termín:
15. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 8/2019/VIII/14
RMF v souladu s ust. § 102 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s odkazem na doporučení Komise pro výběr vhodného kandidáta na
obsazení pracovního místa vedoucí Odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták v rámci
výsledků výběrového řízení konaného ve smyslu zákona o úřednících územní
samosprávných celků a na návrh starosty jmenuje s účinností od 1. 6. 2019 do funkce
vedoucího Odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták Ing. Michala Zlámala, nar. ***,
trvale bytem *** s tím, že v souladu s ust. § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jmenování
(podpis jmenovacího dekretu) provede vedoucí úřadu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/14 bylo schváleno.
Termín:
5. 4. 2019
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 8/2019/VIII/15
RMF bere na vědomí informace o stížnostech občanů ve věci dlouhodobého parkování na
parkovišti u hřbitova a narušování veřejného pořádku při pořádání zábav a souhlasí
s podáním písemných výzev:
b) ZDV Fryšták ve věci zajištění pořadatelské služby i mimo vnitřní prostory sálu
kulturního domu
c) PČR, OO Fryšták, ve věci zajištění dodržování veřejného pořádku a pravidel
občanského soužití v době pořádání zábav, a to v rámci celého města
a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit kontrolu parkování na parkovišti u
hřbitova včetně prověření majitelů vozidel a zajištění umístění dopravního značení
vymezující účel a dobu stání (pouze pro návštěvníky hřbitova a maximální doba).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 8/2019/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
30. 4. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
Zápis vyhotoven dne: 8. 4. 2019
Zapsala:
Jitka Nedělová
Ověřil: Mgr. Pavel Nášel
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ivana
Plšková

Digitálně podepsal
Ivana Plšková
Datum: 2019.04.23
15:12:13 +02'00'
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