Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 14/2020/VIII ze dne 29. 6. 2020
U R 14/2020/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 13/2020/VIII ze dne
9. 6. 2020 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 14/2020/VIII dne 29. 6. 2020 – viz výše, způsob diskuse a
hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Hanu Janštovou, a ověřovatele radního
Mgr. Libora Sovadinu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/1 bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/2
RMF schvaluje RO č. 5/2020
Příjmy

1345 – poplatek z ubytovací kapacity

- 9.000 Kč

1342 – poplatek z pobytu

+ 9.000 Kč

Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
3. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. Ivana Slámečková
U R 14/2020/VIII/3
RMF bere na vědomí zprávu o čerpání dotace Fryštácké Javořiny, z. s. a doporučuje ZMF
schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
č. ND/01/2020 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a Fryštáckou Javořinou, z. s., třída Tomáše
Bati 204, 760 01 Zlín, IČ68688181, zast. Mgr. Radkem Gajdošíkem.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
příští ZMF
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/4a)
RMF při výkonu funkce zřizovatele Základní školy Fryšták, okres Zlín, příspěvkové
organizace, nám. Míru 7, 763 16 Fryšták, IČ75022702, uděluje mimořádnou odměnu Mgr.
Liboru Sovadinovi, řediteli Základní školy Fryšták, a to ve výši a za podmínek ve smyslu
přílohy č. 2 tohoto zápisu uložené ve spisu ve mzdové účtárně města Fryšták u pí T.
Petrášové.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. Sovadina)
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/4a) bylo schváleno.
Termín:
3. 7. 2020
Zodpovídá: pí T. Petrášová
U R 14/2020/VIII/4b)
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, příspěvkové
organizace, Komenského 344, 763 16 Fryšták, IČ75022711, uděluje mimořádnou odměnu
Bc. Iloně Staňkové, ředitelce Mateřské školy Fryšták, a to ve výši a za podmínek ve smyslu
přílohy č. 3 tohoto zápisu uložené ve spisu ve mzdové účtárně města Fryšták u pí T.
Petrášové.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/4b) bylo schváleno.
Termín:
3. 7. 2020
Zodpovídá: pí T. Petrášová
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U R 14/2020/VIII/5
RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s ubytováním vč. stravy ve výši 8.400 Kč pro
studenty Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem Valtická 337, 691
44 Lednice, z důvodu podpory spolupráce ve věci zhodnocení území města Fryšták
z pohledu krajinářské architektury pro rozvoj městského a venkovského prostředí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: T. Petrášová
U R 14/2020/VIII/6a)
RMF bere na vědomí informace k opožděné dodávce 3D tiskárny z důvodu zpoždění
dodávek od subdodavatelů.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/6a) bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/6b)
RMF ruší své usnesení č. U R 10/2020/VIII/7b) ze dne 29. 4. 2020 ve věci pořízení 6 ks
bezkontaktních dezinfekčních stojanů z důvodu nedodržení termínu dodání ze strany
dodavatele.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/6b) bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/7
RMF bere na vědomí informaci o založení neziskové organizace Dynamic Fryšták, z. s., a
žádost o využití zázemí pro konání tréninků v objektu Sokolovny, čp. 78, Fryšták, s tím,
že jakmile dojde k převodu nemovitosti do vlastnictví města Fryšták, bude akceptována
dohoda o využití objektu se stávajícím vlastníkem TJ Fryšták, z. s., a neziskovou
organizací Dynamic Fryšták, z. s.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/7 bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/8
RMF bere na vědomí informace o rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Zlín, č.j. V-2867/2020-705-9 ze dne 11. 6. 2020 o zamítnutí
návrhu na vklad listiny Rozhodnutí o vyvlastnění č.j. HOL-33557/2018-SÚ/SA ze dne 3.
3. 2020 vydané Městským úřadem Holešov, odborem územního plánování a stavebního
úřadu, ve věci vyvlastnění podílů na pozemcích p. č. 929/108, p. č. 929/4, p. č. 929/2, p. č.
1497, p. č. 929/11, p. č. 929/33, p. č. 929/57, p. č. 1610, p. č. 929/8, p. č. 929/12, p. č. 929/51
a p. č. 1427, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, zapsané na LV č. 1667 pro k. ú. Dolní Ves, z
důvodu uskutečnění veřejně prospěšné stavby: Dálnice D49 (dříve Rychlostní
komunikace R49), stavba 4901 Hulín – Fryšták, a to z důvodu nepřesného určení podílů
na výše uvedených pozemcích a o vydání usnesení o stanovení opatrovníka (město
Fryšták) účastníkům vkladového řízení (účastníci, kteří nemají označenu domovní
schránku ani zřízenu datovou schránku anebo jsou účastníky - osobami, které nejsou
známy) k hájení jejich práv a oprávněných zájmů, zvláště k doručování písemností ve
vkladovém řízení vedeném pod sp. zn. V-2867/2020-705.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/8 bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/9
RMF bere na vědomí informace o průběhu prací na revitalizaci sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Fryštáku, rejstř. č. ÚSKP 33324/7-1872, a tzv. výpověď smlouvy o dílo
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uzavřené dne 1. 4. 2020 mezi městem Fryšták a restaurátory MgA. Janem Čádou a MgA.
Jakubem Tluchořem, a neakceptuje tuto výpověď, a to z důvodu, že argumentace ze
strany zhotovitele uvedená v této výpovědi není v souladu s platně uzavřenou smlouvou,
a tudíž je neplatná, a ukládá Gabriele Najmanové, MBA, vedoucí ÚKS, zajistit právní
stanovisko.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
příští RMF
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 14/2020/VIII/10a)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o
úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 22. 7. 2019 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a manžely *** Bačůvkovými, bytem ***, jejímž předmětem
je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání kupní smlouvy, vč. příloh, do
katastru nemovitostí a dále ujednání o právu odstoupení od kupní smlouvy, kterým se
mění čl. II. Předmět smlouvy, bod 3.: „Město Fryšták se jako dosavadní vlastník a
prodávající z Kupní smlouvy zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti v geometrickém plánu
tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na
vklad bude Město Fryšták písemně informovat manžele ***“ (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/10a) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/10b)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o
úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 12. 8. 2019 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a paní *** Bečicovou, bytem ***, jejímž předmětem je
zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání kupní smlouvy, vč. příloh, do
katastru nemovitostí a dále ujednání o právu odstoupení od kupní smlouvy, kterým se
mění čl. II. Předmět smlouvy, bod 3.: „Město Fryšták se jako dosavadní vlastník a
prodávající z Kupní smlouvy zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti v geometrickém plánu
tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na
vklad bude Město Fryšták písemně informovat ***“ (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/10b) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/10c)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o
úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 12. 8. 2019 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a manžely Drábkovými, bytem ***, jejímž předmětem je
zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání kupní smlouvy, vč. příloh, do
katastru nemovitostí a dále ujednání o právu odstoupení od kupní smlouvy, kterým se
mění čl. II. Předmět smlouvy, bod 3.: „Město Fryšták se jako dosavadní vlastník a
prodávající z Kupní smlouvy zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti v geometrickém plánu
tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán kompletní návrh na vklad vlastnického
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práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na
vklad bude Město Fryšták písemně informovat manžele ***“ (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/10c) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/10d)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o
úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 11. 9. 2019 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a panem *** Hřebačkou a paní *** Polákovou, oba bytem
***, jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání kupní
smlouvy, vč. příloh, do katastru nemovitostí a dále ujednání o právu odstoupení od kupní
smlouvy, kterým se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod 3.: „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti v
geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán kompletní návrh
na vklad vlastnického práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu
podání návrhu na vklad bude Město Fryšták písemně informovat Spoluvlastníky“ (viz
příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/10d) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/10e)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o
úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 17. 8. 2019 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a panem *** Gavendou, Ing. *** Gavendovou a paní ***
Gavendovou, všichni bytem ***, jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné
lhůty pro podání kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru nemovitostí a dále ujednání o
právu odstoupení od kupní smlouvy, kterým se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod 3.:
„Město Fryšták se jako dosavadní vlastník a prodávající z Kupní smlouvy zavazuje odstranit
vady a nesrovnalosti v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl
podán kompletní návrh na vklad vlastnického práva podle Kupní smlouvy k příslušnému
katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na vklad bude Město Fryšták písemně
informovat Spoluvlastníky“ (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/10e) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/10f)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o
úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 11. 9. 2019 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a panem Bc. *** Rafajou, bytem ***, jejímž předmětem je
zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání kupní smlouvy, vč. příloh, do
katastru nemovitostí a dále ujednání o právu odstoupení od kupní smlouvy, kterým se
mění čl. II. Předmět smlouvy, bod 3.: „Město Fryšták se jako dosavadní vlastník a
prodávající z Kupní smlouvy zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti v geometrickém plánu
tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na
strana číslo 4/22 R 14/2020/VIII

vklad bude Město Fryšták písemně informovat ***“ (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/10f) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/11
RMF v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 85 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje z důvodu
podpory sportovních aktivit poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pí *** Jaškové,
bytem ***, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 5.000 Kč
s pí. *** Jaškovou, bytem ***, za účelem částečného pokrytí provozních nákladů
příměstského florbalového tábora, konaného od 3. 8. do 7. 8. 2020 ve Fryštáku.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 14/2020/VIII/12
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 12/2020/VIII/7 ze dne 26. 5. 2020 a na právní
stanovisko advokátky JUDr. Pavly Plašilové ze dne 24. 6. 2020 schvaluje uzavření
„Dohody o technickém zhodnocení pronajatého majetku“ mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
a dodavatelem fou Moravská vodárenská, a. s., se sídlem Tovární 1059/41, 779 00
Olomouc, IČ61859575, zast. Ing. Martinem Bernardem MBA, generálním ředitelem
společnosti a členem představenstva, za účelem rekonstrukce automatizovaného systému
řízení a monitoringu VDJ Fryšták a ČS Fryšták (viz příloha č. 10 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/12 bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 14/2020/VIII/13
RMF schvaluje umístění dřevěného prvku (kozlíka na lokomotivě) do trávníku před
prodejnou na ul. nám. Míru 383, pozemek p. č. 19/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem reklamy a oživení travní plochy před obchodem a
stanovuje cenu dle OZV, žadateli p. Pavlu Kozojedovi – PK COMPUTERS, se sídlem
Jiráskova 82, 763 16 Fryšták, IČ68004231, a stanovuje cenu za umístění reklamního
zařízení v souladu s OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/13 bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 14/2020/VIII/14
RMF bere na vědomí žádost manželů ***, nájemců bytu č. *** v Domě s byty pro
důchodce Fryšták o povolení rekonstrukce koupelny, zejm. výměny vany za sprchový
kout (samostatně stojící) a opravu přívodu teplé vody do umyvadla v bytě č. *** v Domě
s byty pro důchodce Fryšták, čp. *** na ulici Komenského, na náklady manželů *** , a
své rozhodnutí odkládá do doby doložení rozpočtu požadovaných stavebních úprav.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/14c) bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
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U R 14/2020/VIII/15
RMF bere na vědomí žádost p. ***, nájemce bytu č. *** v Domě s byty pro důchodce
Fryšták o povolení výměny kuchyňské linky, sporáku a šatní skříně ve vstupní chodbě
v bytě č. *** v Domě s byty pro důchodce Fryšták, čp. *** na ulici Komenského, na
náklady pana ***, a své rozhodnutí odkládá do doby doložení rozpočtu požadovaných
úprav.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 14/2020/VIII/16a)
RMF schvaluje ukončení nájemního vztahu mezi městem Fryšták, se sídlem nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města a Ing.
***, bytem ***, k nájmu bytu č. ***, nacházejícího se v budově DBD Fryšták, a to
dohodou ke dni 30. 6. 2020.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/16a) bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/16b)
RMF schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
se sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a Ing. ***, bytem ***, k nájmu bytu č. ***, nacházejícího se v budově
DBD Fryšták, a to dohodou ke dni 30. 6. 2020 (viz příloha č. 11 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/16b) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. Bc. I. Slámečková
U R 14/2020/VIII/17
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala
Březovjáka ze dne 11. 6. 2020 k vydání souhlasu se změnou užívání stavby části
kanalizační přípojky na kanalizaci veřejnou stoku umístěnou na pozemcích p. č. 605/1, p.
č. 906/21, p. č. 423/1, p. č. 435, p. č. 440 a p. č. 905/9, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, s tím, že se nemůže k dané záležitosti vyjádřit z důvodu nedodání radou města
požadovaných podkladů ze strany žadatele.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/17 bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/18
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 13/2020/VIII/16 ze dne 9. 6. 2020 bere na
vědomí zamítavé stanovisko statutárního města Zlín k žádosti o stanovení podmínek pro
rozšíření Smlouvy o umístění nalezených opuštěných a toulavých zvířat v Útulku pro
zvířata v nouzi Zlín – Vršava o možnost umístění toulavých koček, jejich následnou
kastraci a vrácení zdravých jedinců zpět na místo odchytu, a to z důvodu naplnění
kapacity zařízení a často i překročení kapacity kočkami nalezenými a odchycenými na
území statutárního města Zlína a platnost ceníku schváleného Radou města Zlína dne 4.
5. 2020 pod č. usn. 53/9R/2020, který se vztahuje pouze k pobytu psů na útulku a umístění
jiné kategorie zvířat neřeší.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/18 bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/19
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 12/2020/VIII/12 ze dne 26. 5. 2020 schvaluje
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uzavření Dohod vlastníků vodovodů provozně souvisejících pro veřejnou potřebu mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ000283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a spol. Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., tř. T. Bati 383, 760
49 Zlín, IČ49454561, zast. Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva,
v místech napojení u křižovatky ulic Holešovská s cestou na Lukoveček, vodojem na
Skalce, u křižovatky ul. Zlínská s ulicí Sportovní (viz příloha č. 12 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/19 bylo schváleno.
Termín:
1. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/20a)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 11/2020/VIII/19a) ze dne 14. 5. 2020, schvaluje
uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ000283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc,
IČ61859575, zast. Ing. Martinem Bernardem, MBA, generálním ředitelem, ke kanalizaci
s názvem „Kanalizace Fryšták“ (viz příloha č. 13 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/20a) bylo schváleno.
Termín:
1. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/20b)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 11/2020/VIII/19b) ze dne 14. 5. 2020, schvaluje
uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících pro veřejnou potřebu mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ000283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín, IČ49454561, zast. Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva, ke
kanalizaci s názvem „Kanalizace Fryšták“ (viz příloha č. 14 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/20b) bylo schváleno.
Termín:
1. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/21
RMF bere na vědomí žádost vlastníků nemovitostí čp. 204, 87, 140 a 9 na ul. ***, zast. pí
***, bytem ***, o prodloužení kanalizačního řadu k výše uvedeným nemovitostem a
nesouhlasí s vybudováním prodloužení kanalizace pro RD č.p. 204, 87, 140 a 9 na ul. ***
a ukládá OTH zajistit studii možného odkanalizování celé lokality včetně finančního
odhadu nákladů na projekční práce a provádění stavby.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/21 bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/22
RMF bere na vědomí žádost vlastníků nemovitostí čp. 65, 36, 37 a 100 na ul. ***, zast. Ing.
***, bytem ***, o vybudování plynovodního řadu k výše uvedeným nemovitostem a
s odkazem na stanovisko spol. GridServices, s. r. o., ukládá OTH zajistit stanovisko této
společnosti k možnosti financování a realizace tohoto projektu ze strany plynáren.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/22 bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
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Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/23
RMF bere na vědomí a OTH k připravované výzvě na zpracování projektové
dokumentace na zvýšení únosnosti stropů objektu radnice, rekonstrukci podkroví vč.
střešní konstrukce a bezbariérového přístupu do objektu, trvá na svém usnesení č. U R
11/2020/VIII/16a) a 16b) ze dne 14. 5. 2020 a ukládá OTH zajistit zpracování vyhledávací
studie, která bude řešit:
a) zvýšení únosnosti celé podlahové plochy celého půdního prostoru ve smyslu možnosti
zřízení archivních prostor v celém půdním prostoru (zajištění únosnosti stropu pro
potřeby archivu),
b) zřízení bezbariérového přístupu radnice z dvorního traktu,
c) revitalizace střechy objektu radnice (vazba, střešní krytina a další).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/23 bylo schváleno.
Termín:
31. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/24a)
RMF s odkazem na Zápis o posouzení nabídek vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu za účelem zajištění dodavatele projekčních prací na akci „Fryšták - Hrubá
hospoda“, a to firmu OZ engineering, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ01986007,
s cenovou nabídkou 1.395 000 Kč bez DPH, tj. 1 687 950 Kč vč. DPH, bez připomínek.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/24a) bylo schváleno.
U R 14/2020/VIII/24b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a firmou OZ
engineering, s. r. o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, IČ01986007, zast. Ing. Ondřejem
Zemánkem, za účelem zajištění dodavatele projekčních prací na akci „Fryšták - Hrubá
hospoda“, a to v ceně 1.395 000 Kč bez DPH, tj. 1.687 950 Kč vč. DPH (viz příloha č. 15
tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/24b) bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/25
RMF s odkazem na posouzení alternativní možnosti umístění solárních svítidel a na Zápis
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2020, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1b
Zásad č. 1/2016 vyhlašuje 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, bez připomínek a ukládá OTH zajistit aktualizovanou verzi smlouvy
o dílo v návaznosti na zdržení administrace zakázky z důvodu vyžádání porovnání
alternativního zdroje osvětlení.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/25 bylo schváleno.
Termín:
10. 7. 2020
Zodpovídá : Ing. P. Dohnal
U R 14/2020/VIII/26
RMF při výkonu funkce zřizovatele v rámci výběrového řízení bere na vědomí cenové
strana číslo 8/22 R 14/2020/VIII

nabídky na výmalbu prostor Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o. (3 třídy přístavby,
kde bude provedena výměna povrchů podlah, prostory školní jídelny a školní kuchyně,
prostory tříd I. stupně po montáži nových tabulí), a souhlasí s provedením výše uvedené
výmalby prostor ze strany p. Tomáše Ondráše, Nábřeží 1339, 763 61 Napajedla,
IČ68756399, v rozsahu do 75.970 Kč - úspora při výběrovém řízení na výměnu povrchu
podlah PVC (konečná cena - dodavatel není plátce DPH).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/26 bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2020
Zodpovídá: Mgr. L. Sovadina
U R 14/2020/VIII/27
RMF bere na vědomí informace Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci změny termínu
dokončení díla v průběhu realizace stavby „Oprava zpevněné plochy (obratiště) a
komunikace na ulici Štípská, Fryšták“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 1532.0100817ZBR.01 ze dne 27. 4. 2020 na realizaci akce „Oprava zpevněné plochy
(obratiště) a komunikace na ulici Štípská, Fryšták“, mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16, Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol.
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, závod Zlín, Louky
330, 763 02 Zlín, IČ45274924, zast. Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín,
kterým se mění čl. č. III Lhůty a termíny provádění díla, a to odst. 1. písm. b) dokončení
díla a předání díla, který nově zní: „b) dokončení díla a předání díla: do 15. 8. 2020.“ (viz
příloha č. 16 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/27 bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
ÚKOL:
RMF ukládá starostovi zajistit generel dopravního znační ve města Fryšták.
Termín: 31. 7. 2020
U R 14/2020/VIII/28
RMF schvaluje vydání souhlasu se zařazením území města Fryšták do územní působnosti
MAS Partnerství Moštěnka, o. p. s., na programové období 2021-2027 (viz příloha č. 17
tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 14/2020/VIII/28 bylo schváleno.
Termín:
30. 6. 2020
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel

Zápis vyhotoven dne: 7. 7. 2020
Zapsala:
Hana Janštová
Ověřil: Mgr. Libor Sovadina
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

podepsal
Mgr. Ivana Digitálně
Mgr. Ivana Plšková
2020.07.30
Plšková Datum:
10:00:14 +02'00'

strana číslo 9/22 R 14/2020/VIII

