Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 04/2016/VII ze dne 16.05.2016
Přítomni:
Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Marcela Klapilová,
Ing. Pavel Osoha, Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Libor Hanák, Pavel Ševčík,
Mgr. Sylva Knedlová, Vlastislav Filák, Ing. Tomáš Černý, Ing. Jan Košák,
Libor Mikl, Mgr. Pavel Nášel, Petr Bezděčík, Ing. Karel Zlámalík
Omluveni:
Ing. Pavel Gálík
Hosté:
Ing. Michal Jašek, vedoucí ekonomicko-správního odboru, Ing. Miloslav
Kasala, vedoucí odboru technického hospodářství, Ing. Pavel Dohnal, vedoucí
odboru technického hospodářství
Řízení schůze:starosta Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka:Lenka Eliášová, DiS., sekretářka starosty
Ověřovatelé: Vlastislav Filák, Mgr. Petr Pagáč
Místo:
Obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16:06 hodin
Konec:
20:04 hodin
01.
Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 04/2016/VII
1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 04/2016/VII
1.3 Určení ověřovatelů zápisu č. Z 04/2016/VII
1.4 Schválení programu jednání ZMF č. Z 04/2016/VII
1.5 Způsob rozpravy ZMF č. Z 04/2016/VII
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 03/2016/VII ze dne 21. 3. 2016
Připomínky ověřovatelů
Připomínky zastupitelů
1.7 Informace o jednání Rady města Fryštáku v návaznosti na výpisy z jednání
č. R 03/2016/VII ze dne 07.03.2016, R 04/2016/VII ze dne 04.04.2016,
R 05/2016/VII ze dne 18.04.2016, R 06/2016/VII ze dne 28.04.2016
02.

Rezignace Ing. Jana Košáka na funkci člena Rady města Fryštáku a návrh na
jmenování nového člena Rady města Fryštáku

03.

Finanční záležitosti
a) Stavy finančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 16. 5. 2016 vč. stavu
dlouhodobých závazků města
b) Návrh RO č. 6 /2016 - provozní potřeby
c) Návrh na schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s
DH Fryštácká Javořina z důvodu aktualizace údajů v obchodním rejstříku
d) Návrh na založení svazku obcí Voda lidem a vstup města Fryštáku do tohoto
svazku
e) Návrh na projednání navýšení neinvestiční dotace o 50.000 Kč Salesiánskému
klubu mládeže, z.s., Domu Ignáce Stuchlého vč. návrh na RO č. 7/2016 - navýšení
neinv. dotace SKM, z.s., DIS

4.

Žádost manželů Lenky a Ivo Jadrníčkových, bytem …, o prodej měst. pozemku p. č.
831, k. ú. Fryšták, obec Fryšták

5.

Žádost p. Bronislava Javory, bytem …, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/4, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za účelem zřízení příjezdu k soukromé nemovitosti

6.

Žádost Ing. Miroslava Zelinky, bytem …, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/4 a o
směnu části měst. pozemku p. č. 256/4 za část pozemku p. č. 256/2, vše k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za účelem narovnání vlastnických vztahů a hranic
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7.

Žádost p. Břetislava Javory, bytem …, o směnu části měst. pozemku p. č. 255/1, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za podíl 1/3 na pozemku p. č. 445/34, k. ú. Vítová, obec Fryšták
nebo prodej části měst. pozemku p. č. 255/1, k. ú. Vítová, z důvodu odkanalizování
svých nemovitostí

8.

Žádost pí Romany Ulčákové, bytem …, o prodej části měst. pozemku p. č. 1173/1, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem výstavby dvou RD

9.

Žádost o odkup pozemku p. č. 321, k. ú. Horní Ves, obec Fryšták
- žádost p. Petra Křižana, bytem …, o prodej městského pozemku p. č. 321, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, o výměře 4159 m2, za účelem výstavby dvou rodinných domů
- žádost pí MUDr. Dagmar Klácelové, bytem …, o prodej městského pozemku p. č.
321, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře cca 650-800 m2, za účelem
výstavby rodinného domu
- žádost pí Hany Svačinové, bytem …, o prodej části městského pozemku p. č. 321, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, o výměře 600 m2, za účelem výstavby rodinného domu

10.

Návrh manželů Ivety a Miroslava Doleželových, bytem …, na bezúplatný převod nově
odd. pozemku p. č. 1019/72, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, do vlastnictví města Fryštáku

11.

Návrh ŘSD ČR, správa Zlín, na uzavření smlouvy o narovnání škody způsobené
provozní činností při stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“

12.

Žádost fy HD GEO, s. r. o., zast. E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka NN“

13.

Žádost fy MOPRE, s. r. o., zast. E.ON ČR, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Dolní Ves, p. Nutil, přípojka NN“

14.

Žádost fy PERFECT, spol. s r. o., zast. E.ON ČR, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Rudolf, kabelová přípojka
NN“

15.

Žádost fy MOPRE, s. r. o., zast. E.ON ČR, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, TS T2, VN a NN“

16.

Návrh na převod spoluvlastnických podílů z vlastnictví státu a České spořitelny, a.s.,
do vlastnictví města Fryšták – informace od advokátky Mgr. P. Řehové

17.

Informace k vyřazení silnice III/4915 v úseku Fryšták – Lešná ze sítě krajských
komunikací

18.

Různé:
a)
Zprávy z finančního výboru
b)
Žádost p. Petra Jašky ze dne 7. 3. 2016 ve Věci: „Projednání Zastupitelstvem
města Fryštáku vydání bezdůvodného obohacení“ a žádost p. Milana Jašky ze
dne 2. 3. 2016 ve věci: „Žádost projednání zastupitelstvem - informace ke
komunikaci 255/1“
c)
Žádost paní Anny Mackové o finanční příspěvek na pokrytí nákladů na
reprezentaci na Mistrovství Evropy

19. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 04/2016/VII dne 16.05.2016
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Starosta v 16.05 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny - přítomno celkem 14 členů ZMF, a sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční většina
všech členů zastupitelstva, a že je tudíž zastupitelstvo usnášeníschopné. Svolavatel
konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno řádně v souladu se zákonem o obcích a
nikdo z občanů ani zastupitelů nevznesl k programu žádnou připomínku. Sdělil, že byly
splněny všechny zákonné náležitosti pro to, aby zahájené zasedání pokračovalo a jednalo –
v návaznosti na schválení navrženého programu (viz pozvánka ze dne 06.05.2016) - dle
tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 04/2016/VII
Starosta navrhl jako zapisovatelku jednání ZMF č. Z 04/2016/VII dne 16. 05. 2016 sl. Lenku
Eliášovou, DiS., sekretářku starosty – bez připomínek zastupitelů.
U Z 04/2016/VII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 04/2016/VII
dne 16. 04. 2016 sl. Lenku Eliášovou, DiS., sekretářku starosty.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 04/2016/VII dne 16.05.2016
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 04/2016/VII ze dne 16.05.2016 zastupitele pana
Vlastislava Filáka a Mgr. Petra Pagáče- navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli
připomínek.
U Z 04/2016/VII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 04/2016/VII, konaného dne 16.05.2016, zastupitele pana Vlastislava Filáka a
Mgr. Petra Pagáče.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu jednání ZMF č. Z 04/2016/VII dne 16. 05. 2016
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 06.05.2016.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 04/2016/VII dne 16. 05. 2016 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 06.05.2016
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky zastupitelů: Nebylo připomínek.
U Z 04/2016/VII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 04/2016/VII dne 16. 05. 2016 –
v souladu s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy - diskuse, hlasování
a přijetí usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/1.5 bylo schváleno.

1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 03/2016/VII ze dne 21. 3. 2016
Ověřovatelé Mgr. Sylva Knedlová a Ing. Stanislav Velikovský, CSc., schválili zápis bez
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připomínek a svůj souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 04/2016/VII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 03/2016/VII ze dne 21. 3. 2016 bez připomínek.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/1.6 bylo schváleno.
V čase 16:14 hod. se dostavil na zasedání pan Libor Mikl, čímž se počet všech přítomných
zastupitelů zvýšil na počet 15.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 03/2016/VII
ze dne 07.03.2016, R 04/2016/VII ze dne 04.04.2016, R 05/2016/VII ze dne 18.04.2016,
R 06/2016/VII ze dne 28.04.2016
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložený výpis z jednání RMF č. R 03/2016/VII ze dne 07.03.2016, R 04/2016/VII ze
dne 04.04.2016, R 05/2016/VII ze dne 18.04.2016, R 06/2016/VII ze dne 28.04.2016 bez
připomínek.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/1.7 bylo schváleno.
2. Rezignace Ing. Jana Košáka na funkci člena Rady města Fryštáku a návrh na
jmenování nového člena Rady města Fryštáku
Předložil starosta. Připravil Ing. J. Košák. Všichni obdrželi rezignaci Ing. Jana Košáka
na funkci člena Rady města Fryštáku na úložišti města.
Připomínky zastupitelů:
Starosta připomněl, že dne 6.5.2016 obdržel rezignaci Ing. J. Košáka na funkci člena rady
města. Zdůraznil, že rezignace se týká pouze funkce radního, netýká se složení mandátu
zastupitele a dalších vykonávaných funkcí. Současně podotkl, že Zákon o obcích ani jiný
právní předpis nestanoví pravidla pro rezignaci členů zastupitelstva obce na funkce, které
zastávají. Výslovná pravidla rezignace jsou dána pouze ve vztahu k rezignaci na vlastní
funkci člena zastupitelstva obce – podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí, mandát člena zastupitelstva obce zaniká dnem, kdy starosta
obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát, resp. dnem, kdy starosta
podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět. Rezignací klesl
počet členů rady pod pět, což znamená, že musí být na nejbližším zasedání zvolen nový člen,
jinak by pravomoci rady převzalo v intencích zákona o obcích zastupitelstvo.
Volba radního může být aklamací či tajná – nechal hlasovat.
Vyzval k předložení návrhu nominací na nového člena rady města.
Pan Filák: „Ještě bych chtěl podat návrh, jelikož jsem se nemohl zúčastnit ustavujícího
zasedání zastupitelstva ihned po volbách, a nemohl jsem tento návrh nijak přednést, takže
bych chtěl podat návrh, aby se zvýšit počet radních na 7, aby byly zastoupeny všechny strany,
tak jak ve volbách získali mandát. Bylo by to přinejmenším demokratické.“ Starosta: „V
zákoně o obcích je stanoveno, že rada musí mít min. 5 členů, ale nemůže překročit 1/3
zastupitelstva, přičemž pokud by už bylo radních 7, tak bychom už překročili tuto 1/3, proto
je ve Fryštáku stanovena pětičlenná rada.“
Ing. Košák: „Vzhledem k volebním výsledkům a povolebnímu vyjednávání bylo dohodnuto,
že křesťanská demokratická unii bude zastoupena v radě 2 členy, tak proto si dovoluji
navrhnout do rady za sebe Mgr. Pavla Nášela. Myslím, že je zde 3 nebo 4 volební období a že
ty zkušenosti s chodem radnice a fungováním rady a zastupitelstva má, takže se domníváme,
že by byl vhodný kandidát na doplnění rady. Mgr. Nášel souhlasil s nominací. Starosta dále
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vyzval ostatní členy zastupitelstva k navrhnutí dalšího kandidáta.
Černý: „Může být navrhnut i ten, kdo tu není? Starosta: „Je to takové nezvyklé, protože se
nemůže ke své nominaci vyjádřit a nevíme, jestli s tím vlastně souhlasí. Návrh může podávat
kdokoliv, kdo je tady přítomen. Nevím, jestli je to vhodné jednat o nás bez nás. Měl bys mít
třeba písemný souhlas nebo pověření. Máš to písemně s Ing. Zlámalíkem vykomunikované?“
Ing. Černý potvrdil, že nejednal s Ing. Zlámalíkem.“ Ing. Košák dodal, že s Ing. Zlámalíkem
jednal a ten nemá zájem být členem rady, protože je dostatečně pracovně vytížený. Starosta
potvrdil, že si Mgr. J. Z. Hamplové ověřoval, zda Mgr. Nášel může vykonávat člena rady
z důvodu střetu zájmu. Ing. Košák doplnil, že ve volbách Mgr. Nášel skončil na 3. místě,
takže má i podporu občanů. Starosta se dotazoval, zda bude hlasováno veřejně či tajně. Mgr.
Knedlová doplnila, že když se jedná o doplnění rady a jedná se o třetího v pořadí ve volbách,
který nominaci přijímá, tak by se mělo jednat veřejně.
U Z 04/2016/VII/02a)
ZMF ve smyslu písemnosti ze dne 6. 5. 2016, čj. MUF – STA – 1261/2016 – STA bere na
vědomí rezignaci Ing. Jana Košáka na funkci člena Rady města Fryštáku ke dni
10.05.2016.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. J. Košák)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/2a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/02b)
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, volí členem Rady města Fryštáku Mgr. Pavla Nášela, nar. …, bytem
….
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 4 (Mgr. Nášel, Ing. Černý, V. Filák, L. Mikl)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/2b) bylo schváleno.
Starosta poděkoval Ing. Janu Košákovi za dosavadní spolupráci v Radě města Fryštáku a
současně pogratuloval Mgr. Pavlu Nášelovi ke zvolení do nové funkce radního.
3. Finanční záležitosti
a) Stavy finančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 16. 5. 2016 vč. stavu
dlouhodobých závazků města
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi tabulku – přehled stavu finančních
prostředků na účtech města tiskem.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/03a)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků vedených na účtech města Fryštáku ke
dni 16. 5. 2016 bez připomínek.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/03a) bylo schváleno.
b) Návrh RO č. 6 /2016 - provozní potřeby
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál - návrh RO č. 6/2016 na
úložišti města.
Návrh RO č. 6/2016
Navržené rozpočtové opatření řeší úpravy rozpočtu z provozních důvodů.
Změna rozpočtu v celkové výši
Výdaje (snížení)
- 231.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 231.000 Kč
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/03b)
ZMF schvaluje RO č. 6/2016
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Výdaje
(snížení)

3322-5222

- 10.000 Kč

3322- zachování kulturních památek, 5222 – neinv. transfery spolkům
(hrad Lukov – změna položky)

3613-6901

- 216.000 Kč

3613- nebytové hospodářství, 6901 – kapitálové rezervy
(rozpouštění rezervy na PD)

3631-5154

- 5.000 Kč

3631- veřejné osvětlení, 5154 – el. energie

Výdaje:
(zvýšení)

2219-6121

+ 74.000 Kč

2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací, 6121 – budovy, haly a stavby
(S-Projekt a.s. variantní řešení -studie cyklostezka Fr. – Zlín)

2229-5169

+ 15.000 Kč

2229 – ost. záležitosti v silniční dopravě, 5169 – ost. služby
(NVB Line s.r.o. vyřízení místní úpravy)

3322-5240

+ 10.000 Kč

3322- zachování kulturních památek, 5240 - neinv. nedotační transfery neziskovým org
(změna charakteru finanční podpory z dotace na dar – hrad Lukov)

3412-5240

+5.000 Kč

3412 – sportovní zařízení, 5240 - neinv. nedotační transfery neziskovým org
(Turnaj osvobození ve volejbale)

3421-5137

+ 5.000 Kč

3421- využití volného času dětí a mládeže, 5137 – drobný dlouh. hmotný majetek
(Ponížil – lavička na dětské hřiště)

3635-5166

+ 36.300 Kč

3635- územní plánování, 5166 - konzult., poradenské a právní služby
(Akté projekt, s.r.o., studie lokality na bydlení BI 25 J. Kvapila – Tovární)

3733-6121

+ 85.700 Kč

3733 – monitoring půdy a podzemní vody, 6121 – budovy, haly a stavby

Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/03b) bylo schváleno.
c) Návrh na schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené s
DH Fryštácká Javořina z důvodu aktualizace údajů v obchodním rejstříku
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Připomínky zastupitelů:
Starosta okomentoval změnu názvu, sídla a statutárního orgánu příjemce dotace, nejde o
změnu podstaty smlouvy, tj. změnu výše podpory.
U Z 03/2016/VII/03c)
ZMF schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace č. ND/01/2016 ze dne 24.2.2016, kterým se mění název příjemce dotace (nově
Fryštácká Javořina, z.s.), sídlo příjemce dotace a předseda (statutární orgán), přičemž
všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny – viz příloha č. 1 tohoto zápisu a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/03c) bylo schváleno.
Termín:
20.5.2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
V čase 16:40 hod. se dostavil na zasedání ZMF Ing. Karel Zlámalík a tím se zvýšil počet
přítomných zastupitelů na 16.
d) Návrh na založení svazku obcí Voda lidem a vstup města Fryštáku do tohoto
svazku
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Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Připomínky zastupitelů:
Starosta představil blíže podstatu svazku obcí Voda lidem vč. aktuálních informací z Valné
hromady spol. Vodovody a Kanalizace, a.s., která proběhla v pátek 6.5.2016. Dále dodal, že v
rámci lepšího přenosu informací ohledně vodárenství, z valných hromad je lepší spojit obce
do svazku, aby se VaKu vytvořil právně silný partner. Leadrem v morálně – věcné rovině je
starosta Želechovic nad Dřevnicí Michal Špendlík. Starosta potvrdil finanční účast města,
která je doporučena na 10 Kč na osobu, přičemž by se spíše přiklonil k menšímu
Pan Mikl: „Ten spolek je výhradně založen pro dobu tohoto právního sporu? Nevím, jak
dlouho se to ještě potáhne, protože Želechovice si nesáhnou z EU na peníze. V případě
kladného vyřízení tohoto sporu to bude pokračovat dál, aby to nebyl spolek pro spolek?“
Starosta: „Stanovuje se na dobu neurčitou, ale není tu přímá spjatost na soudní spory, ale tento
spolek má ten přesah, který jsem avizoval v úvodu, ale je to vše obsaženo ve stanovách.“
Starosta přečetl předmět činnosti svazku z předložených stanov svazku obcí Voda lidem.
Pan Mikl: „Chci podotknout, že zde existuje Svaz měst a obcí, ale aby tu nebylo 1000 svazů.
Vím, že v tomto rozpočtovacím období, co se jedná o fondy, kdy doba na peníze na
kanalizace je pryč, tak aby si ty obce nedělali zbytečné naděje. V Želechovicích chtějí
vybudovat vlastní kanalizaci, ale rozhodně ne za vlastní peníze. Oni si myslí, že nějaké fondy
budou, ale co já mám zprávy, tak to je o něčem jiném. Na toto se už moc nemyslí – na
dobudování vodovodů a kanalizací. Dokud se toto s tou Veolií nevyřeší, tak oni žádné peníze
nedostanou.“ Starosta: „Kdyby představenstvo stáhlo odvolání, tak rozsudek nabyde právní
moci a můžeme narovnávat vztahy.“ Pan Mikl: „A je tam nějaká naděje? “ Starosta: „Asi ze
strany VaKu ne.“ Pan Filák: „Když se na to podíváme z pohledu občanů – každý občan se
bude ptát: zlevní nám vodu, já si myslím, že nezlevní. Takže zakládat nějaké svazky, když už
je tato akce rozjetá, tak už žádný svazek, ať už bude jakýkoliv, tak nepomůže zvrátit
rozhodnutí soudu, které přijde, tak bude zcela zbytečné zakládat další spolek. Starosta: „Jen
připomínám, že to není založeno jenom v této rovině, podpory soudních sporů, ale je tu
přidaná hodnota, prosazování zájmů obcí v oblasti vodárenství, snaha o nápravu, snaha
podporovat, čerpat ještě nějaké prostředky. Vnímám to i jako morální prostředek.“
Ing. Košák: „Myslíš, že z Tvého pohledu to má takový význam? To, co jsme budovali, je
dobudované, chybí nějaké drobnosti, pomůžou nám tolik? Ten smysl, důvod je ještě nějaký?“
Starosta: „Ti, kteří stojí „proti nám“, tak aby měli proti sobě silnějšího partnera. Vidím to na
tom právním poradenství u malých obcí. Z naší strany, protože jsme se o sebe dokázali
postarat, zajistit si, vybudovat, tak je problém malých obcí, protože jsou slabí a tudíž pasivní.
Pan Mikl: „Z naší strany jde jenom o solidaritu.“ Mgr. Pagáč: „To není sdružení malých
akcionářů. Tam nehrozí, že když se shromáždí akcie, že by ta síla něco znamenalo?“ Starosta:
„Rekrutuje se to samozřejmě z těch akcionářů VaKu Zlín, ale nejedná se o převodu hlasovacíh
práv nebo prodej akcií.“ Pan Mikl: „Otrokovice se k tomu postavili jak?“ Starosta: „Zatím
pasivně, negativně, protože oni z největší části financují podání žalob.“ Mgr. Nášel: „Ty
prostředky ze sloučení obcí, co se shromáždí, jsou poukázány na co? „ Starosta: „Je to
dobrovolné, ale je to na provoz spolku, např. na zpracování analýzy zpracování novely zákona
o vodárenství.“
U Z 04/2016/VII/03d.a)
ZMF bere na vědomí možnost založení dobrovolného svazku Voda lidem včetně
předložených stanov svazku a smlouvy vytvoření dobrovolného svazku obcí a odkládá
rozhodnutí o vstupu do tohoto svazku do doby zajištění stanoviska dalších drobných
akcionářů ve věci jejich vstupu do tohoto svazku.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1 (V. Filák)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/03d.a) bylo schváleno.
Termín:
23.8.2016
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
e) Návrh na projednání navýšení neinvestiční dotace o 50.000 Kč Salesiánskému
klubu mládeže, z.s., Domu Ignáce Stuchlého vč. návrh na RO č. 7/2016 - navýšení
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neinv. dotace SKM, z.s., DIS
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
V návaznosti na usnesení U R 04/2016/VII/30b) ze dne 4.4.2016, kterým bylo doporučeno
ZMF schválit navýšení původně schválené dotace zařízení DIS na r. 2016 o částku 50 tis. Kč
na zajištění vedení DIS klubu.
Připomínky zastupitelů:
Mgr. Klapilová okomentovala za komisi pro školství, mládež a tělovýchovu, která byla
navštívit DIS a projednala žádost Mgr. F. Bezděka. Žádost podpořil i místostarosta, který
dodal, že žáci ZŠ navštěvují tento klub a tento vliv se již velmi pozitivně projevuje.
Pan Filák: „V únoru letošního roku jsme schválili částku cca 120 tis., tak proč si nepožádali
dřív.“ Starosta dodal, že dostali částku 110 tis. Kč a rada doporučila, aby tuto žádost prověřil i
podporující orgán rady města.
Pan Mikl: „Možná se nám zdá, že je 50 tis. Kč hodně peněz, a že dáváme 110 tis. Kč ročně a
chová se jako nízkoprahové zařízení pro mládež, byl jsem tam několikrát se podívat na práci a
mají tam tah na branku, a je škoda, že se jim nepodařilo zařadit toto zařízení do školských
zařízení. A pokud se jedná o to, aby dotyčný vedoucí zůstal na svém místě, tak bych se za to
přimlouval. Vím, co to je, když takové zařízení chybí nebo by se mělo zřizovat za náklady
města.“
Starosta: „Proto jsem chtěl, aby se tam byly podívat i ostatní orgány, aby se seznámily s prací
a projednaly jako stanovisko pro příslušný orgán. Jestli se ztotožníme s doporučením školské
komise a rady města na podporu tohoto člověka, který má přirozený respekt, tak poskytneme
částku zaokrouhlenou na 50 tis. Kč.“
U Z 04/2016/VII/03e.a)
ZMF s odkazem nas ust. § 85 písm. c) zák č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje navýšení veřejnoprávní investiční dotace č. ID/02/2016 ze dne
24. 2. 2016 o 50.000,-Kč Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, IČO
67026346, a v souladu s ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC,
v platném znění, schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o navýšení
investiční dotace o 50.000,- Kč na konečnou částku 160.000 Kč mezi městem Fryšták,
nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a Salesiánským klubem mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého, zast.
Ing. Mgr. Františkem Bezděkem, ředitelem, P.I.Stuchlého 26/27, 763 16 Fryšták,
IČ 67026346, na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním činnosti
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku - viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/03e.a) bylo schváleno.
Návrh RO č. 7/2016
Navržené rozpočtové opatření řeší posílení finanční podpory Salesiánskému klubu mládeže,
z. s., Domu Ignáce Stuchlého.
Změna rozpočtu v celkové výši
Výdaje (snížení)
- 50.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 50.000 Kč
U Z 04/2016/VII/03e.b)
ZMF schvaluje RO č. 7/2016
Výdaje
3326-6121
- 50.000 Kč
(snížení)
3326- obnova historických památek, 6121 – budovy, haly a stavby
(odložení realizace ozvučení kapličky Vítová)
Výdaje:
3421-5223
+ 50.000 Kč
(zvýšení)
3421- využití volného času dětí a mládeže, 5223 – neinv. transfery církvím a
náboženským společnostem
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/03e.b) bylo schváleno.
strana číslo 8/23 Z 04/2016/VII

4. Žádost manželů Lenky a Ivo Jadrníčkových, bytem …, o prodej měst. pozemku p. č.
831, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 30. 03. 2016, č. j. MUF-OSM-853/2016-NAJ.
OSM – jedná se o městský pozemek, který měl žadatel ve výpůjčce – smlouva vypovězena
z důvodu potřeby pozemku pro stavbu „Průtah Fryštákem – chodníky“; žadatel uvedl, že by
na pozemku chtěl opravit stávající oplocení a chtěl provést terénní úpravy s tím, že si je
vědom, že se na pozemku nachází vedení jednotné kanalizace. Toto vedení kanalizace je ve
vlastnictví VaK, a. s. Na pozemku se dále nachází stavba vodovodu a NTL plynovodu –
doporučujeme v případě zájmu ze strany žadatele předat pozemek do výpůjčky na dobu
určitou (max. 99 let – nový OZ) s 3měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu. K vydání
souhlasu s úpravou stávajícího oplocení, příp. dobudování oplocení bude třeba ze strany
žadatele předložit samostatnou žádost, ve které uvede materiál i způsob umístění oplocení.
Žádost o prodej pozemku žadatelé podali již v roce 2006, zastupitelstvo se k žádosti
nepřiklonilo a prodej neschválilo (usnesení ZMF č. U Z 2/2006/V/6a,b) ze dne 29. 11. 2006) a
doporučilo RMF jednat se žadatelem o výpůjčce. Výpůjčka na dobu neurčitou byla schválena
RMF usnesením č. U R 1/2007/V/8a,b) ze dne 03. 01. 2007 – následně byla smlouva
vypovězena ze strany města z důvodu potřebnosti pozemku pro IA – Silnice II/490, Fryšták,
průjezdní úsek II. etapa. RMF nedoporučila prodej pozemku.
Připomínky zastupitelů:
Pan Jadrníček okomentoval historický i stávající stav pozemku, ale poznamenal, že ujednaná
úmluva z dob prarodičů nebyla naplněna. Připustil, že je to pro něj manipulační plocha. Pí
Najmanová doplnila, že tehdejší Národní výbor potvrdil, že Jadrníčkovi užívali pozemek, ale
katastrem to neprošlo. Tím pádem tam byly vybudováni řady, z čehož by v případě prodeje
plynula povinnost pro město zaplatit věcné břemeno. Starosta se dotazoval, zda žadatelům
nevyhovuje institut výpůjčky. Pan Jadrníček potvrdil, že se jedná o morální pocit, kdy teď se s
městem jedná dobře, ale může se vyměnit garnitura a dále už mohou nastat problémy. Pan
Jadrníček se dotazoval, zda jde výpůjčku sjednat na dobu neurčitou. Pí Najmanová dodala, že
výpůjčku je možné sjednat max. na 99 let. Pan Jadrníček nabídl, že zaplatí o to víc za ten
pozemek, aby to město nic nestálo. Pí Najmanová: „ Jedná se o znalecký posudek na cenu
pozemku, znalecký posudek na věcná břemena, na sítě, které tam teď jsou, dále daň z nabytí
nemovitých věcí ve výši 4%. Starosta: „Kompromisem by byla ta výpůjčka, aby byly
uspokojeny potřeby hospodáře i Vás jako žadatele.
Pan Filák: „Já bych to vypůjčil na dobu neomezenou, že by se tam stanovila výpovědní doba
3 měsíců.“
Místostarosta potvrdil, že si nepamatuje, že by město prodávalo pozemek zatížený kanálem a
sítěmi do soukromých rukou.
U Z 04/2016/VII/04a)
ZMF neschvaluje prodej městského pozemku p. č. 831 – zahrada, o výměře 179 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, žadateli manželům Lence a Ivo Jadrníčkovým, bytem …,
z důvodu umístění vedení jednotné kanalizace v majetku VaK, a. s., a vedení vodovodu a
NTL plynovodu v předmětném pozemku.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/04a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/04b)
ZMF doporučuje RMF schválit žadateli výpůjčku předmětného pozemku.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Mgr. Pavel Nášel)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/04b) bylo schváleno.
5. Žádost p. Bronislava Javory, bytem …, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/4, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za účelem zřízení příjezdu k soukromé nemovitosti
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Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 06. 04. 2016, č. j. MUF-OSM-945/2016-NAJ.
OSM – jedná se o městský pozemek, který má v (bezúplatném) pronájmu Ing. Zelinka;
žadatel uvedl, že má s nájemcem dohodu o možnosti odkoupení s tím, že Ing. Zelinka žádá o
prodej spodní části pozemku. Pozemek není pro město Fryšták potřebný, dlouhodobě jej užívá
soukromá osoba, ani pro odkanalizování zahrádkářské kolonie není pozemek potřebný. RMF
doporučila prodej pozemku dle požadavků žadatelů p. Javory a Ing. Zelinky.
Připomínky zastupitelů:
Starosta upřesnil polohu pozemku.
Pan Mikl: „Podpořil bych to v tom, že oni dva se domluvili, akorát trochu spekuluji s
přístupovou komunikací. Tam ten terén je svažitý, nestálý. Doporučoval bych, aby to vzala
stavební komise k projednání. Starosta potvrdil, že stavební komise toto projednala a Ing.
Dohnal dodal: „ Nemáme žádné podrobné zaměření toho svahu, ale z posouzení vyplynulo, že
ten přístup tam možný je. Majitel samozřejmě musí využít celou šířku, nemůže jít kolmo.
Samozřejmě, že to musí projít stavebním řízení, takže se bude muset tímto zabývat projektant.
U Z 04/2016/VII/05
ZMF bere na vědomí žádost p. Bronislava Javory, bytem … o prodej části městského
pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní porost, o výměře cca 55 m2, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za účelem zřízení příjezdu ke své nemovitosti, souhlasí se záměrem prodeje
mezi městem Fryšták a žadatelem, za cenu ne nižší než je cena znaleckého posudku, s
podmínkou úhrady ½ nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a
návrhu na vklad žadatelem (v souladu s dohodou s Ing. Miroslavem Zelinkou), a ukládá
OSM zajistit neprodleně geometrický plán pro oddělení požadované části pozemku a
znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1(V. Filák)
Nehlasoval: 1 (Mgr. Pagáč)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/05 bylo schváleno.
Termín:
21.6.2016
Zodpovídá: Ing. M. Kasala
6. Žádost Ing. Miroslava Zelinky, bytem …, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/4 a o
směnu části měst. pozemku p. č. 256/4 za část pozemku p. č. 256/2, vše k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za účelem narovnání vlastnických vztahů a hranic
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 23. 03. 2016, č. j. MUF-OSM-811/2016-NAJ.
OSM – žadatel uvedl, že v souvislosti s prodejem zahrady – pozemek p. č. 257 novému
vlastníku, který provedl vytyčení hranic tohoto pozemku, žadatel zjistil, že do veřejného
seznamu (katastr nemovitostí) byl současně s kupní smlouvou ze dne 27. 05. 1996 vložen
původní GP, který neuplatnil připomínky manželů Barboříkových. Tím se výrazně zmenšil
odstup chaty žadatele od hranice pozemku ve vlastnictví města Fryšták. Na základě těchto
zjištěných skutečností žádá město Fryšták:
1) o směnu části pozemku p. č. 256/2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve vlastnictví žadatele a tak,
aby posunem hranice tohoto pozemku na jeho jižní straně o 4,5m za část městského pozemku
p. č. 256/4, k. ú. Vítová, obec Fryšták byla zachována výměra pozemku ve vlastnictví
žadatele dle původní kupní smlouvy (484 m2) – nyní ve veřejném seznamu má pozemek p. č.
256/2 celkem 454 m2, ale celkem i se zastavěnou plochou pozemku p. č. 256/3 (30 m2) je
výměra správná dle kupní smlouvy, tj. 484 m2 – se stejnou výměrou na obou pozemcích
2) o prodej zbývající části městského pozemku p. č. 256/4, k. ú. Vítová, obec Fryšták
z důvodu trvalého užívání (smlouva o pronájmu pozemku – bezúplatná – uzavřena dne 01. 09.
1998) a umístění drobné stavby (kůlny).
Na základě usnesení RMF č. U R 05/2016/VII/18 a U R 05/2016/VII/19 ze dne 18. 04. 2016
projednal OSM dne 25. 04. 2016 (viz protokol) s oběma žadateli (Ing. Zelinka i p. Javora ml.)
způsob rozdělení požadovaného městského pozemku v případě prodeje (viz snímek) s tím, že
Ing. Zelinkovi by připadla část o výměře cca 193 m2 a p. Javorovi ml. část o výměře 54 m2.
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Dále se žadatelé dohodli, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a
znaleckého posudku uhradí společně a nerozdílně. RMF doporučila prodej pozemku, směnu
ne.
Připomínky zastupitelů:
Pan Mikl se dotazoval na cenu, kde paní Najmanová potvrdila, že znalecký posudek teprve
bude vyhotoven.
U Z 04/2016/VII/06a)
ZMF neschvaluje směnu části městského pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní porost, o
výměře cca 74 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták za část pozemku p. č. 256/2 - trvalý travní
porost, o výměře cca 74 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, ve shodných výměrách žadateli
Ing. Miroslavu Zelinkovi, bytem …, za účelem vypořádání stávajících majetkových
vztahů.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/06a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/06b)
ZMF bere na vědomí žádost Ing. Miroslava Zelinky, bytem …, o prodej části městského
pozemku p. č. 256/4 – trvalý travní porost, o výměře cca 193 m2, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za účelem narovnání vlastnických vztahů a hranic, souhlasí se záměrem
prodeje mezi městem Fryšták a žadatelem, za cenu ne nižší než je cena znaleckého
posudku, s podmínkou úhrady ½ nákladů na pořízení znaleckého posudku,
geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem (v souladu s dohodou s p.
Bronislavem Javorou), a ukládá OSM zajistit neprodleně geometrický plán pro oddělení
požadované části pozemku a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase
obvyklé.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/06b) bylo schváleno.
Termín:
21.6.2016
Zodpovídá: Ing. M. Kasala
7. Žádost p. Břetislava Javory, bytem …, o směnu části měst. pozemku p. č. 255/1, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za podíl 1/3 na pozemku p. č. 445/34, k. ú. Vítová, obec Fryšták
nebo prodej části měst. pozemku p. č. 255/1, k. ú. Vítová, z důvodu odkanalizování
svých nemovitostí
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 01. 04. 2016, č. j. MUF-OSM-886/2016-NAJ.
OSM – jedná se o část městského pozemku, který mají ve výpůjčce manželé Jaškovi (smlouva
uzavřena dne 16. 01. 2008) – dne 18. 04. 2016 RMF svým usnesením č. U R 05/2016/VII/21
schválila podání výpovědi ke smlouvě o výpůjčce uzavřenou s manželi Jaškovými ke dni 01.
05. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou; žadatel uvedl, že část pozemku p. č. 255/1 potřebuje
pro provedení odkanalizování svých nemovitostí. OSM nedoporučuje směnu pozemků ani
prodej předmětné části pozemku; možností zajistit odkanalizování nemovitostí je ukončit
výpůjčku pozemku s manželi Jaškovými a využít jej pro umístění stavby kanalizace s věcným
břemenem. RMF nedoporučila prodej ani směnu požadované části pozemku.
Připomínky zastupitelů:
Mikl: „To je holá spekulace pana Javory a nazvedává mě to 2 metry vysoko. Nevím, proč by
to měl někdo kupovat a zrovna Javora. Já s tím jako Mikl z Vítové zásadně nesouhlasím a
mělo by to zůstat v majetku obce dále a mělo by to být neutrální pásmo, kde bude zabezpečen
svod vody z vrchních pozemků do potoka.“ Starosta potvrdil, že správa majetku a rada města
nedoporučují směnu pozemku.
U Z 04/2016/VII/07a)
ZMF neschvaluje směnu části městského pozemku p. č. 255/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře cca 50 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za podíl (id. 1/3 – výměra
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73,3 m2) na pozemku p. č. 445/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví
žadatele p. Břetislava Javory, bytem … .
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/07a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/07b)
ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 255/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře cca 50 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli p. Břetislavu
Javorovi, bytem … za účelem provedení odkanalizování nemovitostí ve svém vlastnictví.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/07b) bylo schváleno.
8. Žádost pí Romany Ulčákové, bytem …, o prodej části měst. pozemku p. č. 1173/1, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem výstavby dvou RD
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 13. 04. 2016, č. j. MUF-OSM-1020/2016-NAJ.
OSM: jedná se městský pozemek vedený ve veřejném seznamu jako trvalý travní porost
s ochranou zemědělského půdního fondu o celkové výměře 16.523 m2, a který není vydaným
Územním plánem města Fryšták určen k individuální bytové výstavbě. RMF nedoporučila
schválit prodej.
Připomínky zastupitelů:
Starosta: „Otázka zní, zda je v zájmu města prodávat předmětný pozemek, není určen k
zástavbě, patrně ne, na tom se shodla i RMF.“ Pan Filák: „Pokud tam není územní plán, tak je
bezpředmětné se tím vůbec zabývat.“
U Z 04/2016/VII/08
ZMF neschvaluje prodej části měst. pozemku p. č. 1173/1 – trvalý travní porost, o
výměře cca 2.500 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták žadatelce pí Romaně Ulčákové,
bytem …, za účelem výstavby dvou rodinných domů, z důvodu neurčení pozemku pro
individuální bytovou výstavbu ve vydaném Územním plánu města Fryšták.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/08 bylo schváleno.
9. Žádost o odkup pozemku p. č. 321, k. ú. Horní Ves, obec Fryšták
- žádost p. Petra Křižana, bytem …, o prodej městského pozemku p. č. 321, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, o výměře 4159 m2, za účelem výstavby dvou rodinných domů
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 14. 01. 2016, č. j. MUF-OSM-107/2016-NAJ.
OSM: jedná se o pozemek, který je z části v územním plánu města Fryšták určen k
individuální bytové výstavbě (viz snímek); přes pozemek vede vysoké napětí a na ul. Parková
(v blízkosti požadovaného pozemku) jsou dovedeny hl. řady vodovodu, kanalizace i plynu.
Jedná se o téměř poslední stavební pozemky ve vlastnictví města. Doporučujeme v případě
schválení prodeje provést nejprve oddělení pozemků pro prodej. E.ON ČR byl vyzván ve věci
ochranného pásma el. vedení a zařízení a také ve věci případného převodu části měst.
pozemku do vlastnictví – dne 02. 05. 2016 zástupce správy Otrokovice, Ing. Lečbych sdělil,
že se jedná o energetické zařízení, které bylo realizováno v době platnosti energetického
zákona č. 79/1957 Sb., které zajišťuje i po skončení platnosti tohoto zákona věcné břemeno
pro E.ON ČR a takto E.ON ČR požaduje zachovat toto oprávnění k předmětnému pozemku.
OSM dále zjistil při kontrole pozemku, že ze stávajícího energ. zařízení vede směrem do
pozemku p. č. 933/147, k. ú. Horní Ves u Fryšták, kabelové vedení, které je zakresleno s
ukončením uprostřed výše uvedeného pozemku (viz snímek č. 3). K tomuto zařízení nám
E.ON ČR sdělil, že toto vedení není v majetku E.ON Distribuce, a. s.. Ze strany správce
jednotné digitální technické mapy ZK, Ing. Kusáka, bylo telefonicky sděleno, že se jedná o
vedení, jehož souřadnice jim na základě požadavku předal E.ON ČR v době zakládání JDTM.
OSM doporučuje zajistit prostř. E.ON ČR vyznačení vedení v terénu s upřesněním, zda se
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jedná o funkční kabelové vedení.
RMF doporučila schválit veřejné podání nabídky na prodej pozemku p. č. 321 s min. cenou ve
výši 1.500,- Kč/m2 z důvodu více zájemců o pozemek města.
Doporučujeme při veřejné výzvě uplatnit násl. podmínky:
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem vč. daně z nabytí nemovité věci
- při podání žádosti uhradí zálohu na koupi ve výši 10.000,- Kč (v případě, že zájemci bude
schválen prodej, bude mu záloha vrácena, v případě, že zájemci bude schválen prodej a tento
poté od prodeje odstoupí, záloha mu nebude vrácena)
- kupní cena min. 1.500,- Kč/m2
- se žádostí doloží i souhlas se všemi zveřejněnými podmínkami
- žádost pí MUDr. Dagmar Klácelové, bytem …, o prodej městského pozemku p. č.
321, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře cca 650-800 m2, za účelem
výstavby rodinného domu
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 23. 02. 2016, č. j. MUF-OSM-489/2016-NAJ.
OSM: jedná se o pozemek, který je z části v územním plánu města Fryšták určen
k individuální bytové výstavbě (viz snímek); přes pozemek vede vysoké napětí a na ul.
Parková (v blízkosti požadovaného pozemku) jsou dovedeny hl. řady vodovodu, kanalizace i
plynu. Jedná se o téměř poslední stavební pozemky ve vlastnictví města. Doporučujeme
v případě schválení prodeje provést nejprve oddělení pozemků pro prodej. E.ON ČR byl
vyzván ve věci ochranného pásma el. vedení a zařízení a také ve věci případného převodu
části měst. pozemku do vlastnictví – dne 02. 05. 2016 zástupce správy Otrokovice, Ing.
Lečbych sdělil, že se jedná o energetické zařízení, které bylo realizováno v době platnosti
energetického zákona č. 79/1957 Sb., které zajišťuje i po skončení platnosti tohoto zákona
věcné břemeno pro E.ON ČR a takto E.ON ČR požaduje zachovat toto oprávnění
k předmětnému pozemku. OSM dále zjistil při kontrole pozemku, že ze stávajícího energ.
zařízení vede směrem do pozemku p. č. 933/147, k. ú. Horní Ves u Fryšták, kabelové vedení,
které je zakresleno s ukončením uprostřed výše uvedeného pozemku (viz snímek č. 3).
K tomuto zařízení nám E.ON ČR sdělil, že toto vedení není v majetku E.ON Distribuce, a. s..
Ze strany správce jednotné digitální technické mapy ZK, Ing. Kusáka, bylo telefonicky
sděleno, že se jedná o vedení, jehož souřadnice jim na základě požadavku předal E.ON ČR
v době zakládání JDTM. OSM doporučuje zajistit prostř. E.ON ČR vyznačení vedení v terénu
s upřesněním, zda se jedná o funkční kabelové vedení.
RMF doporučila schválit veřejné podání nabídky na prodej pozemku p. č. 321 s min. cenou ve
výši 1.500,- Kč/m2 z důvodu více zájemců o pozemek města.
Doporučujeme při veřejné výzvě uplatnit násl. podmínky:
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem vč. daně z nabytí nemovité věci
- při podání žádosti uhradí zálohu na koupi ve výši 10.000,- Kč (v případě, že zájemci bude
schválen prodej, bude mu záloha vrácena, v případě, že zájemci bude schválen prodej a tento
poté od prodeje odstoupí, záloha mu nebude vrácena)
- kupní cena min. 1.500,- Kč/m2
- se žádostí doloží i souhlas se všemi zveřejněnými podmínkami
- žádost pí Hany Svačinové, bytem …, o prodej části městského pozemku p. č. 321, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, o výměře 600 m2, za účelem výstavby rodinného domu
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 25. 04. 2016, č. j. MUF-OSM-1118/2016-NAJ.
jedná se o pozemek, který je z části v územním plánu města Fryšták určen k individuální
bytové výstavbě (viz snímek); přes pozemek vede vysoké napětí a na ul. Parková (v blízkosti
požadovaného pozemku) jsou dovedeny hl. řady vodovodu, kanalizace i plynu. Jedná se o
téměř poslední stavební pozemky ve vlastnictví města. Doporučujeme v případě schválení
prodeje provést nejprve oddělení pozemků pro prodej. E.ON ČR byl vyzván ve věci
ochranného pásma el. vedení a zařízení a také ve věci případného převodu části měst.
pozemku do vlastnictví – dne 02. 05. 2016 zástupce správy Otrokovice, Ing. Lečbych sdělil,
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že se jedná o energetické zařízení, které bylo realizováno v době platnosti energetického
zákona č. 79/1957 Sb., které zajišťuje i po skončení platnosti tohoto zákona věcné břemeno
pro E.ON ČR a takto E.ON ČR požaduje zachovat toto oprávnění k předmětnému pozemku.
OSM dále zjistil při kontrole pozemku, že ze stávajícího energ. zařízení vede směrem do
pozemku p. č. 933/147, k. ú. Horní Ves u Fryšták, kabelové vedení, které je zakresleno s
ukončením uprostřed výše uvedeného pozemku (viz snímek č. 3). K tomuto zařízení nám
E.ON ČR sdělil, že toto vedení není v majetku E.ON Distribuce, a. s.. Ze strany správce
jednotné digitální technické mapy ZK, Ing. Kusáka, bylo telefonicky sděleno, že se jedná o
vedení, jehož souřadnice jim na základě požadavku předal E.ON ČR v době zakládání JDTM.
OSM doporučuje zajistit prostř. E.ON ČR vyznačení vedení v terénu s upřesněním, zda se
jedná o funkční kabelové vedení.
RMF doporučila schválit veřejné podání nabídky na prodej pozemku p. č. 321 s min. cenou ve
výši 1.500,- Kč/m2 z důvodu více zájemců o pozemek města.
Doporučujeme při veřejné výzvě uplatnit násl. podmínky:
- kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem vč. daně z nabytí nemovité věci
- při podání žádosti uhradí zálohu na koupi ve výši 10.000,- Kč (v případě, že zájemci bude
schválen prodej, bude mu záloha vrácena, v případě, že zájemci bude schválen prodej a tento
poté od prodeje odstoupí, záloha mu nebude vrácena)
- kupní cena min. 1.500,- Kč/m2
- se žádostí doloží i souhlas se všemi zveřejněnými podmínkami
Připomínky zastupitelů:
Pan Mikl: „Před 12 lety jsme měli krásnou studii a chceme se toho zbavit?“ Starosta: „Je
otázka zda se rozhodneme, že chceme prodávat. Je tam územním plánem vyčleněna pouze
část pozemku, cca 2340 m2. Samozřejmě jsou 2 žadatelé, tak zda by se dohodli či nedohodli.“
Pan Mikl: „Stále si myslím, že bychom si tuto šanci neměli nechat vzít. Ten projekt byla
parádní věc a měli bychom se tím zabývat, co s tím.“ Starosta: „Jenom připomenu, že dle
územního plánu je zde vyčleněna plocha BI.
Pí Najmanová přečetla, jaké jsou na této ploše povolené činnosti. Pan Filák: „Myslím si, že
město už lepší pozemky nemá, nechat to jako rezervu pro mladé rodiny a je lepší počítat s
touto bytovou zástavbou. Ing. Košák: „Myslím, že pokračovat v bytových domech by bylo na
místě. Stavební komise toto nedoporučila. Tyto plochy jsou luxusní 3 stavební pozemky na
zástavbu rodinnými domy, částka je stanovena na 1500m2, což je pro město lukrativní přínos
cca 4,5 mil. Kč, pokud by někdo nedal sumu vyšší. Teď záleží, je to smysluplná plocha,
nevím, která mladá rodina má pravdu si koupit takovýto pozemek a budovat dál.“ Starosta
potvrdil, že rozhodne město, co tam bude. A dodal: „Viděl bych efektivnější bytovém
nízkopodlažním domy pro více rodin. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že nějaká podmíněně
přípustná aktivita tam je a je to na našem pozemku, což je ovlivnitelnější než kdyby to už naše
nebylo. Konzultoval jsem to i s právničkou, jak postupovat když jsou 2 žadatele a je to možné
řešit jedním usnesením. Pan Mikl podal protinávrh.
U Z 04/2016/VII/09a)
ZMF bere na vědomí stažení žádosti o odkup části měst. pozemku p. č. 321- ost. plocha,
manipulační plocha, o výměře cca 650-800 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
ze strany pí MUDr. Dagmar Klácelové, bytem ….
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/09a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/09b)
ZMF nereflektuje na žádost pí Hany Svačinové, bytem …, o prodej části městského
pozemku p. č. 321, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, o výměře 600 m2, za účelem výstavby
rodinného domu a na žádost p. Petra Křižana, bytem …, o prodej městského pozemku
p. č. 321, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, o výměře 4159 m2, za účelem výstavby dvou
rodinných domů a nesouhlasí se záměrem prodeje tohoto pozemku.
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Pro: 11
Proti: 1 (Ing. Košák)
Mgr. Klapilová, Mgr. Knedlová, Ing. Černý)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/09b) bylo schváleno.

Zdržel se: 4 (Ing. Osoha,

10. Návrh manželů Ivety a Miroslava Doleželových, bytem …, na bezúplatný převod nově
odd. pozemku p. č. 1019/72, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, do vlastnictví města Fryštáku
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
OSM byl v návaznosti na sdělení stavu pískovcového kříže v místní části Lukovské pověřen
RMF (usnesení č. U R 24/2015/VII/07 ze dne 09. 12. 2015) jednáním s vlastníky pozemků p.
č. 1019/29 a 1019/56, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, (manželé Iveta a Miroslav Doležalovi
z …), na kterých se z části nachází stavba pískovcového kříže. Vlastníci pozemků sdělili, že
souhlasí s převodem čísti pozemků dle návrhu na město Fryšták, a to bezúplatně. Dne 16. 02.
2016 proběhlo za účasti geodeta Ing. Solaře a p. Miroslava Doležela vytyčování hranic nově
oddělovaného pozemku pro bezúplatný převod; dne 25. 02. 2016 byl ze strany Ing. Solaře
doručen GP, jehož kopii jsme dne 29. 02. 2016 odeslali manželům Doleželovým
k odsouhlasení. Po urgencích jsme dne 05. 04. 2016 elektronicky obdrželi vyjádření ze strany
p. Doležela, který sdělil, že souhlasí s oddělením i s bezúplatným převodem tohoto pozemku
městu Fryšták. Doporučujeme schválit bezúplatný převod nově odd. pozemku p. č. 1019/72 –
trvalý travní porost, o výměře 15 m2 do vlastnictví města. Zemskému archivu v Opavě,
pobočka Olomouc byla dne 06. 04. 2016 zaslána žádost o zjištění údajů ke křížům
nacházejícím se na území města Fryšták a které nejsou ve vlastnictví farnosti ani města, a
mezi něž patří i zmiňovaný kříž na Lukovském, za účelem dořešení vlastnictví u těchto místně
významných prvků drobné sakrální architektury. RMF doporučila schválit bezúplatný převod.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/10a)
ZMF schvaluje bezúplatný převod nově. odd. pozemku p. č. 1019/72 – trvalý travní
porost, o výměře 15 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, z vlastnictví manželů Ivety a
Miroslava Doleželových, oba bytem …, do vlastnictví města Fryšták.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/10a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/10b)
ZMF schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města
a manžely Ivetou a Miroslavem Doleželovými, oba bytem …, na převod nově odd.
pozemku p. č. 1019/72 – trvalý travní porost, o výměře 15 m2, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, s podmínkou, že náklady spojené s převodem pozemku (geometrický plán a
návrh na vklad) budou hrazeny městem Fryšták, a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy - viz příloha č. 3 tohoto zápisu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/10b) bylo schváleno.

11. Návrh ŘSD ČR, správa Zlín, na uzavření smlouvy o narovnání škody způsobené
provozní činností při stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 17. 02. 2016, č. j. MUF-OSM-444/2016-NAJ.
OSM – žadatel v rámci pokračování přípravy stavby rychlostní silnice R49, stavba 4901
Hulín – Fryšták uzavřel s městem Fryšták v roce 2009 nájemní smlouvu na využití pozemků
města Fryšták v k. ú. Dolní Ves; ŘSD ČR poskytne v rámci této stavby dodavateli stavebních
prací budovu čp. 71 v Dolní Vsi, která je ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s ní pro
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ŘSD ČR – tato budova stojí na pozemku p. č. 332 – zast. plocha a nádvoří, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták ve vlastnictví města Fryšták. RMF schválila výpůjčku pozemku. Součástí
žádosti o výpůjčku pozemku je i návrh na uzavření Smlouvy o narovnání škody způsobené
provozní činností k souvisejícím objektům, které po dokončení akce budou převedeny do
majetku města. Dne 22. 02. 2016 proběhlo na radnici ve Fryštáku jednání za účasti ŘSD
(p. Kučera a p. Bezděk) a města Fryšták (Mgr. Doležel a Ing. Kasala), kde byly ze strany
města Fryšták požadovány podklady k předložení návrhu smlouvy o narovnání škody. OSM
v návaznosti na toto jednání požádal elektronicky ŘSD o doplnění podkladů (viz e-mail).
Návrh úprav po provedení stavby ze strany ŘSD byly předloženy SK, která doporučila
převzetí objektů, mostů apod. do vlastnictví města vč. majetkového vypořádání dotčených
pozemků. RMF schválila výpůjčku pozemku p. č. 332, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták a
doporučila smlouvu uzavřít.
Připomínky zastupitelů:
Starosta: „Je otázka, zda jsme nuceni uzavírat smlouvu nyní, kdy ještě není vydáno
pravomocné stavební povolení, třebaže poslední informace naznačují, že by k tomu mělo dojít
během příštího roku, kdy by se mělo začít stavět. Nabízí se otázka, zda nepočkat do doby
vydání stavebního povolení, navíc uzavření této smlouvy není podmínkou vydání stavebního
povolení a navrhl kontrolu právníkem.“
ZMF bere na vědomí předložený návrh smlouvy o narovnání škody způsobené provozní
činností při stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“ a ukládá
starostovi zajistit právní stanovisko k tomuto návrhu a s tím, že záměr uzavření smlouvy
bude vázán na vydání stavebního povolení ke stavbě „Rychlostní silnice R49, stavba
4901 Hulín – Fryšták“.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/09a) bylo schváleno.
Termín:
30.8.2016
Zodpovídá: Ing. M. Kasala
12. Žádost fy HD GEO, s. r. o., zast. E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka NN“
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 14. 03. 2016, č. j. MUF-OSM-698/2016-NAJ.
OSM – v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 02/2015/VII/07 ze dne 24. 02. 2015 byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka NN“; není třeba nyní zveřejňovat
záměr; doporučujeme schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/12
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 02/2015/VII/07 ze dne 24. 02. 2015 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fy E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ28085400,
zast. na základě plné moci ze dne 17. 09. 2015 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ25733591, zast. Ing. Danou
Mrvovou, Manažerem věcných břemen, na základě Pověření ze dne 07. 01. 2013, ke
stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Bařinka, kabelová přípojka NN“,
umístěné na části městských pozemků p. č. 755 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 2/1
– ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy - viz příloha č. 4 tohoto zápisu.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/09a) bylo schváleno.
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13. Žádost fy MOPRE, s. r. o., zast. E.ON ČR, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Dolní Ves, p. Nutil, přípojka NN“
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 24. 02. 2016, č. j. MUF-OSM-513/2016-NAJ.
OSM – v době zveřejnění od 22. 03. 2016 do 07. 04. 2016 nebyly podány žádné připomínky
ani návrhy. RMF doporučila uzavření smlouvy.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/13
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 03/2016/VII/06 ze dne 21. 03. 2016 schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1030022075/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a fy E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ28085400, zast. na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009
společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gertnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, IČ25733591, zast. dvěma pověřenými zaměstnanci Ing. Milanem Horákem,
Senior technik rozvoje a výstavby a Ing. Jiřím Přívarou, Technik výstavby a obnovy DS,
ke stavbě energetického zařízení s názvem „Dolní Ves, p. Nutil, přípojka NN“, umístěné
na části městského pozemku p. č. 222/1 – ostatní plocha, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy - viz příloha č. 5
tohoto zápisu.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/013 bylo schváleno.
14. Žádost fy PERFECT, spol. s r. o., zast. E.ON ČR, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Rudolf, kabelová přípojka
NN“
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 09. 03. 2016, č. j. MUF-OSM-660/2016-NAJ.
OSM – jedná se o stavbu energetického zařízení ve Fryštáku pro RD čp. 216 umístěného na
pozemku p. č. 874, k. ú. Fryšták, obec Fryšták ve vlastnictví manželů Rudolfových; stavba
zasahuje i do městského pozemku p. č. 937/1 a 891/1, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták
(přípojka byla provedena při stavbě Silnice II/490 - Průtah Fryštákem; jedná se o legalizaci
stavby; doporučujeme smlouvu uzavřít; RMF doporučila uzavření smlouvy
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/14
ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění schvaluje zveřejnění záměru uzavřít Smlouvu č. 1030030141/001 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fy E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ28085400,
zast. na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o.,
se sídlem F. A. Gertnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ25733591, zast. dvěma
pověřenými zaměstnanci Ing. Milanem Horákem, Senior technik rozvoje a výstavby a
Ing. Jiřím Přívarou, Technik výstavby a obnovy DS, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, p. Rudolf, kabelová přípojka NN“, umístěné na části městského
pozemku p. č. 937/1 – ostatní plocha a pozemku p. č. 891/1 – zahrada, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/14 bylo schváleno.
15. Žádost fy MOPRE, s. r. o., zast. E.ON ČR, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
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zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, TS T2, VN a NN“
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Žádost ze dne 20. 04. 2016, č. j. MUF-OSM-1090/2016-NAJ.
OSM – jedná se o stavbu energetického zařízení ve Fryštáku, kdy bude provedena demontáž
stávajícího nadzemního vedení VN (přípojka pro T2 Kontora) a sloupové trafostanice T2
Kontora, která bude nahrazena novou kioskovou trafostanicí typu EEIKA PET 350 umístěnou
vedle objektu garáží na pozemku p. č. 754/5, který je ve vlastnictví E.ON ČR; dále budou
provedeny práce související s odstraněním stávajícího nadzemního vedení (sloupy VN) a
umístěním nových kabelů do země. Jedná se o další úsek prací ze strany E.ON ČR pro
odstranění kabelů ze sloupů VN pokládkou nových kabelů do země (viz stejná příprava prací i
na ul. Lúčky – schvalováno v roce 2015). Zasažené městské pozemky – 728/2, 743, 705,
754/3, vše k. ú. Fryšták (prostor mezi bytovým domem na Potokách čp. 109, rodinnými domy
mezi ul. Osvobození V (Kontora) a Bř. Bakaly (zahrady).
Vzhledem k umístění osvětlovacích těles VO na sloupech E.ON je nutné vyprojektovat nové
VO na ul. Osvobození V. Předpokládané náklady na délku 350m a umístění nových sloupů
VO v počtu 8 ks + přemístění rozhlasových zařízení cca 400tis Kč vč. DPH. Ze strany
MOPRE bylo sděleno, že smlouvy se soukromými osobami mají vyřízeny a provedení prací
je naplánováno až na rok 2017. RMF doporučila schválit uzavření smlouvy.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/15
ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění schvaluje zveřejnění uzavření Smlouvy č. 1040003470/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fy E.ON Distribuce, a.
s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ28085400, zast. na
základě plné moci ze dne 12. 03. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gertnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ25733591, zast. dvěma
pověřenými zaměstnanci Ing. Milanem Horákem, Senior technik rozvoje a výstavby a
Ing. Jiřím Přívarou, Technik výstavby a obnovy DS, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, TS T2, VN a NN“, umístěné na části městských pozemků p. č. 728/2
– ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 743 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 705 – ost.
plocha, ost. komunikace a p. č. 754/3 – ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 13.000,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/15 bylo schváleno.
16. Návrh na převod spoluvlastnických podílů z vlastnictví státu a České spořitelny, a.s.,
do vlastnictví města Fryšták – informace od advokátky Mgr. P. Řehové
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
OSM: usnesením ZMF č. U Z 03/2016/VII/00 ze dne 21. 03. 2016 byla advokátka Mgr.
Řehová pověřena jednáním ve věci převodu podílů z ČR a České spořitelny u singulárních
pozemků na území města Fryšták. Mgr. Řehová dne 25. 04. 2016 elektronicky sdělila, že
Česká spořitelna jako majitel předmětných pozemků zadala zprostředkovateli společnosti
NAXOS, aby vyhlásila výběrové řízení na prodej předmětných pozemků, a to v balíku
pozemků, kterých se rozhodla zbavit. Jedná se konkrétně o dva balíky pozemků, v prvním
balíku jde o pozemky v Čechách a v druhém balíku o pozemky na Moravě. Odmítli pozemky
prodávat jednotlivě, a to z toho důvodu, že součástí balíku jsou i takové pozemky, které by
jinak byly obtížně prodejné. Výběrové řízení je v současné době ukončeno, nabídky byly
podány a aktuálně probíhají jednání se zájemci o realizaci koupě. Jsme v kontaktu se
zástupcem společnosti NAXOS, který toto realizuje a dle jeho odhadu bude trvat cca 2
měsíce, než bude vše dokončeno. Jméno kupce s ohledem na podmínky řízení sdělit nemohl,
přislíbil však, že jakmile vše proběhne, předá nám na kupujícího kontakt. V případě, že by k
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prodeji z jakéhokoli důvodu nedošlo, přislíbil, že se s námi spojí za účelem dalšího jednání.
Konkrétně podmínky výběrového řízení (cena apod.) sdělit nemohl, nicméně poté, co bude
prodej realizován, bude možné cenu zjistit z katastru nemovitostí, kam bude vložena kupní
smlouva, příp. mám za to, že by bylo možné zjistit i odhadní cenu od zástupce společnosti
NAXOS, protože vše už bude ukončeno.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 04/2016/VII/16
ZMF bere na vědomí informace advokátky Mgr. Pavlíny Řehové ve věci postupu
převodu spoluvlastnických podílů z vlastnictví České spořitelny, a. s., do vlastnictví
města Fryšták bez připomínek.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/16 bylo schváleno.
17. Informace k vyřazení silnice III/4915 v úseku Fryšták – Lešná ze sítě krajských
komunikací
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Sdělení ze dne 30. 03. 2016, č. j. MUF-STA-874/2016-STA.
OSM – město Fryšták požádalo dne 11. 12. 2015 primátora Statutárního města Zlín o písemné
stanovisko k možnosti vyřazení silnice v délce cca 2,511 km – od křižovatky se silnicí II/490
ve Fryštáku po křižovatku se silnicí III/4911, respektive III/49015 ze sítě krajských
komunikací a k možnému převodu na město Fryšták; dne 30. 03. 2016 bylo ze strany
uvolněného člena Rady města Zlín p. Josefa Nováka doručeno vyjádření, ve kterém městu
Fryšták sděluje, že statutární město Zlín nemá zájem o převod výše uvedeného úseku pozemní
komunikace vč. souvisejících pozemků do svého vlastnictví. SK – byla seznámena se
stanoviskem MMZl a doporučila pokračovat v jednání o převodu komunikace do vlastnictví
města Fryšták. RMF doporučila jednat o převodu komunikace na město Fryšták.
Připomínky zastupitelů:
Starosta upřesnil úsek silnice, o který jedná. Pan Mikl: „Výhod moc nevidím. V současném
stavu dopravní situace, který tam je, cyklista na cestě se rovná sebevrah. Je to úzké. Nedovedu
si představit, že by se tam motali cyklisté. To by tam musela být dopravní režim úplně jiný
nebo doprava zcela vyloučena. Jedině tak je to možné.“ Starosta upřesnil, že to tak bylo
myšleno – komunikace pouze pro chodce a cyklisty. Výjimku by dostali sezónně zemědělci.
Pan Mikl: „Pak by to smysl mělo a vyřešili bychom tím cyklostesku na Lešnou.“ Mgr.
Sovadina: „A do Zlína.“ Starosta přečetl záměr projednaný na zastupitelstvu č. 5 z června
loňského roku. Ing. Košák: „To by bylo po křižovatku s Kostelcem?“ Ing. Dohnal: „Město
Zlín, tak jak se k tomu postavilo, si neuvědomilo tuto záležitost. Od jejich místní komunikace
je 30 m nějaké komunikaci, která by patřila nám. Ale oni tam tahají městskou hromadnou
dopravu, to je jedno z napojení v Kostelci. Teď je otázka, až zjistí, jak se to vyvíjí, jak se k
tomu postaví. Pořád je prostor, aby si to vzali oni. A co se týče, jestli je to cyklostezka či
cyklotrasa, tak to je úplně jedno, když se tam zavře doprava. Podle zákona o provozu na
silničních komunikacích, tak se nějak chová chodec a nějak cyklista.
Pan Mikl: „Ale není to jedno z pohledu dotací.“ Ing. Dohnal: „Ale my žádné nepotřebujeme,
jedná se jen o úpravu dopravního značení.“ Starosta připomněl, že měl zájem o osobní jednání
s městem Zlín, nicméně odpověď byla taková, jaká byla.“ Dále přečetl zaslaný dopis
primátorovi města Zlína. Pan Mikl: „Nápad to není vůbec špatný a pak ještě promyslet jak
dotáhnout cyklisty sem na náměstí. Protože by se tím vyřešilo to, po čem tady toužíme už
řadu let.“ Ing. Černý: „Ty varianty a důsledky přinese zadaná studie?“ Ing. Dohnal: „Buď to
město dostane do majetku a už si s tím udělá, co chce, nebo už další řešení není. Už to v
majetku není a tam už nemůžeme dělat nic.“ Starosta: „Ten kraj může mít své specifické
požadavky, že to může taxativně omezit.“ Ing. Černý: „Nemůžou si to zadavatelé té studie si
to u kraje vyžádat?“ Starosta: „Můžeme jim to dát jako úkol.“ Ing. Košák se dotazoval ještě
na protnutí dálnice a cyklostezky. Starosta potvrdil, že dálnice zůstane nedotčena. Pan Filák:
„U nás se teď vytváří nějaká studie, je to teď na tu lokalitu, která se teď odkoupí. A pokud to
strana číslo 19/23 Z 04/2016/VII

nevyjde, tak studie bude k čemu?“ Ing. Dohnal: „Tato studie neřeší jen tuto situaci, ale
celkově – kolem přehrady, až se zrealizuje přivaděč.“ Starosta: „Důsledky ekonomické,
technologické, ekologické jednotlivých řešení, je to v rovině projektového záměru, řeknou, že
tato varianta je možná za těchto podmínek, tato varianta není možná apod.
Ing. Dohnal: „Je důležité říct, že k tomuto kroku je rozhodující i souhlas silničního
koordinátora, který sídlí v Brně, ale co mám informace, tak je tato situace předjednaná a
neměl by být s tímto problém. Ing. Zlámalík se dotazoval, zda by bylo možné, aby ta studie
řešila i napojení na další města, do Holešova, aby to nekončilo ve Fryštáku. Starosta potvrdil,
že v nejzákladnějším rozsahu takto bylo smýšleno, nicméně že na základě setkání se ukázalo
jako nejpalčivější téma spojení na Zlín. Tato studie toto neřeší a vyzval Ing. Zlámalíka, aby
napsal podnět na radu.
U Z 04/2016/VII/17
ZMF bere na vědomí sdělení Statutárního města Zlín, p. Josefa Nováka, uvolněného
člena Rady města Zlína, ve věci vyřazení silnice III/4915 v úseku Fryšták – Lešná ze sítě
krajských komunikací (Statutární město Zlín nemá zájem o převzetí MK a pozemků“
pod ní) a s odkazem na usnesení ZMF č. U Z 05/2015/VII/18c) ze dne 29. 06. 2015
pověřuje starostu jednáním se Zlínským krajem o převodu silnice III/4915 v úseku
Fryšták – Lešná do majetku města Fryšták s vyjádřením možných variant a důsledků
pro účastníky.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/17 bylo schváleno.
Termín:
23.8.2016
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
18. Různé:
a) Zprávy z finančního výboru
Předložil starosta. Připravil Ing. T. Černý. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
Připomínky zastupitelů:
Pan Mikl: „Já s tím skokovým navýšením nesouhlasím, aby to nemělo negativní efekt.“ Ing.
Košák: „Máme to někde zpracované – márnice platí teď tolik a bude platit tolik. Tady je
polovičatý materiál a nemáme se k čemu vyjádřit.“ Pan Filák: „Skokové to je, když tam bylo
460 Kč a teď je to 790 Kč, tak to skokové je.“ Ing. Černý: „My víme, že to bude
vykompenzované zateplením budovy.“ Pan Mikl: „Mělo by se prozkoumat jak to je, protože
se tady nebavíme jen o penzionu, ale bavíme se i o Žabě a tam k zateplení nedošlo.“ Starosta
dodal, že KV je poradní výbor ZMF a ten zaujme stanovisko. Pan Mikl: „Ještě jedna veličina
– nebavíme se jen o zdravotním středisku.
U Z 04/2016/VII/18a)
ZMF bere na vědomí zápisy ze zasedání Finančního výboru při Zastupitelstvu města
Fryštáku č.2/FV/2016 ze dne 09. 03. 2016 a č. 03/FV/2016 ze dne 27. 04. 2016 a
v návaznosti na tyto zápisy:
a) ukládá FV ve věci stanovení ceny nájmu v komerčních prostorách města doplnit
srovnávací tabulku o adresné stanovení konkrétních částek vč. odůvodnění.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. Osoha)
Termín:
21. 6. 2016
Zodpovídá: Ing. T. Černý
b) pověřuje Ing. M. Jaška, vedoucího ESO, jednáním se zástupci ZDV Fryšták o
možnosti nastavení bonusu za odběr PHM z čerpací stanice provozované ZDVF
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. Osoha)
Termín:
21.6.2016
c) ZMF ukládá všem zaměstnancům odpovědným za organizaci příslušných veřej.
zakázek v objemu nad 100 tis. Kč bez DPH zaslat všem členům FV při ZMF neprodleně
informaci o zveřejnění výzvy veřejné zakázky a zápisu o posouzení a hodnocení nabídek
po projednání v RMF.
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Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3 (Mgr. Pagáč, p. Ševčík, Ing. Osoha)
d) bere na vědomí stanovisko FV při ZMF ke kontrole hospodaření ZŠF a MŠF bez
připomínek,
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
b) Žádost p. Petra Jašky ze dne 7. 3. 2016 ve Věci: „Projednání Zastupitelstvem
města Fryštáku vydání bezdůvodného obohacení“ a žádost p. Milana Jašky
ze dne 2. 3. 2016 ve věci: „Žádost projednání zastupitelstvem - informace ke
komunikaci 255/1“
Předložil starosta. Připravil Ing. P. Dohnal. Všichni obdrželi materiál na úložišti města.
S odkazem na RMF ze dne 18.4.2016 je poskytnuto na vědomí ZMF vyjádření k žádosti p.
Milana Jašky ze dne 2.3.2016 ve věci: ,,Žádost projednání zastupitelstvem - informace ke
komunikaci 255/1“, žádost je přílohou č. 1 a vyjádření je přílohou č. 2, a žádost p. Petra Jašky
ze dne 7.3.2016 ve Věci: ,,Projednání Zastupitelstvem města Fryštáku vydání bezdůvodného
obohacení“, žádost je přílohou č. 3 a vyjádření přílohou č. 4. Přílohy č. 2 a 4 byly zpracovány
právničkou Mgr. Pavlínou Řehovou.
Připomínky zastupitelů:
Starosta upřesnil oba dotazy. Pan Petr Jaška okomentoval svou žádost.
Ing. Dohnal: „Co se týče podstaty, tak pan Jaška podal žádost, nechali jsme tento materiál
projednat právně, protože se jedná o nelehkou situaci. Není uchopitelné, že by město nebo
jakýkoliv jiný subjekt by se měl na tomto obohatit. Nárok specifikovaný žádostí pana Jaška je
neoprávněný – je to závěr k té první žádosti. V druhé žádosti – zde se musíme vrátit
historicky, aby se na této komunikaci objevilo věcné břemeno, soud řekl, že věcné břemeno
není potřeba, protože je zde historicky zaužívané užívání veřejné komunikace a z toho důvod
město jako vlastník pozemku této komunikace na p. č. 255/1 se stará o stav komunikace.
Aby byla využitelná jako přístup pro ostatní uživatele nemovitostí, což je stav, který k
dnešnímu dni měl vyhovovat.
Petr Jaška okomentoval situaci okolo pozemku. Pan Milan Jaška přednesl svou žádost.
Ing. Dohnal: „My jsme se dostali do problému, kdy je zde několik subjektů, které vstupují do
tohoto řízení. Snažili jsme se tyto záležitosti, po technické stránce, tak ten uživatel má zájem
na tom, aby ta komunikace byla v pořádku, a nějakým způsobem ji udržuje. My tady nemáme
možnost říct, abychom zakázali vjezd na tuto komunikaci. Problém musíme uchopit
komplexně a ne tak jak se pisateli hodí. My jsme to uchopili velmi pečlivě. Buď je možné
vyhotovit deklaratorní rozhodnutí, nebo osvědčení. My jsme zvolili osvědčení, protože je
adekvátní podle významu této komunikace.“
Pan M. Jaška: „Nic nežádám, jen to, že v geodetickém posudku je napsáno, že se naveze
20 cm makadamu. Do dneška se to nenavezlo.“ Ing. Dohnal: „ Ta vrstva je tam navezená. To
jsme si odkontrolovali velice pečlivě, Váš soused, pan Mikl, tu byl a měl zájem, aby se toto
technické řešení realizovalo. Myslím, že co tam udělal ten majitel, to je ještě nadstandardní
záležitost, dokonce ty kraje zpevnil usazením provizorních obrub, aby se ty kraje nehroutily.
Jestli se ten stav teď fyzicky nějak změnil, to nemohu vyloučit.“ M. Jaška: „Dejte mi
povolení, že mohu jezdit po soukromém pozemku.“ Ing. Dohnal: „Ta komunikace je veřejně
přístupná a majitel toho pásku podél plotu Vám nemůže bránit. Pokud by měl problém, tak ho
musí řešit s námi, nikoliv s Vámi.
Pan Filák: „Já jsem na tom místě byl a mám tu nějaké snímky. Je faktem, že majitel, kvůli
kterému se tato komunikace vytvářela, jezdí po pozemku pana Jašky. Bylo by dobré, aby tento
prostor asi 8m2 vykoupilo město, aby to bylo celé města. Starosta: „Ano, Vlasťo, tady před
svědky, byl Petr Jaška mnou vyzván k řešení situace a bylo mu sděleno, že jediné řešení by
bylo, aby to bylo obecní, ať navrhne částku či směnu a do teďka jste neodpověděl. Dokonce
tam byli i policisté a řekl jste, že to chcete řešit, a když jsem řekl, že je možná směna či
odkup, tak jste zatím vůbec neodpověděl. P. Jaška: „Reagovat na to budu, až se vyřeší horní
cesta.“ Starosta: „Řekněte mi, proč jste zatím na tuto výzvu nezareagoval. Ani jste nenapsal,
že nereagujete. P. Jaška: „Kdy ta výzva byla zaslaná?“ Starosta: „Nebyla zaslaná, byla řečena
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ústně a mám na to svědky a já Vám to s pověřením zastupitelstva rád zašlu. A Vám i soused
nabízel určitý obnos na vyřešení této situace.“ Pan Filák spíše doporučil, aby opravdu
diskutovaný pozemek patřil městu.
Ing. Dohnal: „Město Fryšták nemůže vést žádné řízení. Řízení vedeme my, a jak jsem o tom
rozhodl, tak to vedu.
Vy máte velkou smůlu – vy jste si koupili pozemek s účelovou komunikací, ale ta cesta tam
byla dříve, než Vy jste byli majiteli pozemků. Pan Filák: „Tam by se měla vyřešit i ta trubka,
která odvádí vodu.“ Pan Mikl: „Nepůjdeme se tam podívat, abychom se nějak dohodli?“
Starosta: „To tam jezdíme pravidelně, protože se tam volá policie.“ Mgr. Knedlová: „O kolik
m2 se jedná?“ Pan Filák: „8m2.“ Ing. Dohnal: „Bavíme se o 8m2, ale smysluplné by bylo
vykoupit od pana Jašky celý ten pozemek, což by vyřešilo veškeré problémy.
P. Jaška: „Osoba, která je přítelem majitelky, věděla, že kupovala nemovitost bez přístupu.
Myslím, že město zastupuje veřejnost, ne konkrétního vlastníka.“ Starosta: „Formulujte
podstatu problému zastupitelstvu.“ P. Jaška: „Jde o to, aby tento orgán zahájil řízení, o které je
už 7 měsíců žádán.
Ing. Dohnal: „Smyslem byly vystavit osvědčení o existenci komunikace. Je to moje
kompetence, moje zodpovědnost.“
Starosta: „Ombudsman není soud, my máme své představy, Vy máte své představy, řekl jsem
Vám už tenkrát, jestli ten pozemek chcete směnit nebo prodat obci? Dávám Vám konkrétní
dotaz před zastupitelstvem, nemáte vyššího orgánu. Jste o této transakci, tj. směnit nebo
prodat obci, ne o jiné, ochoten jednat?“ P. Jaška: „Jsem ochoten jednat.“ Starosta: „Jak si
představujete další postup?“ P. Jaška: „Jestli to má být přístup, tak ten pozemek má 200 m2.
Jestli to máme řešit, tak to budeme řešit kompletně.“ Starosta: „Dobře, my se na Vás obrátíme
písemně.“
U Z 04/2016/VII/18b.a)
ZMF bere na vědomí žádost p. Milana Jašky ze dne 2.3.2016 ve věci: ,,Projednání
zastupitelstvem - informace ke komunikaci 255/1“ a vyjádření k žádosti zpracované
Mgr. Pavlínou Řehovou ze dne 18.4.2016.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/18b.a) bylo schváleno.
U Z 04/2016/VII/18b.b)
ZMF bere na vědomí žádost p. Petra Jašky ze dne 7.3.2016 ve Věci: ,,Projednání
Zastupitelstvem města Fryštáku vydání bezdůvodného obohacení“ a vyjádření k žádosti
zpracované Mgr. Pavlínou Řehovou ze dne 11.3.2016.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Libor Hanák)
Nehlasoval: 1 (Ing. T. Černý)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/18b.b) bylo schváleno.
Informace:
ZMF bere na vědomí ústní sdělení pana Petra Jašky o tom, že pan Petr Jaška zastupitelstvu
města zašle návrh řešení možného převodu pozemku, resp. pozemků, za účelem narovnání
vztahů v předmětné lokalitě.

V čase 19:42 hod. opustil zasedání zastupitelstva pan Libor Mikl, čímž celkový počet
přítomných zastupitelů kles na 15.
Starosta nechal hlasovat o zařazení bodu 18c) Žádost paní Anny Mackové o finanční
příspěvek na pokrytí nákladů na reprezentaci na Mistrovství Evropy.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
1 (Ing. Osoha)
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c) Žádost paní Anny Mackové o finanční příspěvek na pokrytí nákladů na
reprezentaci na Mistrovství Evropy
Filák: „Určitě to není taková částka, takže jsem určitě pro. Mgr. Sovadina podpořil tuto
akci.
U Z 04/2016/VII/18c)
ZMF souhlasí s refundací nákladů spojených s účastí Anny Mackové na Mistrovství
Evropy v aerobiku ve výši 6 500 Kč oproti předloženým dokladům.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
2 (Ing. Košák, Ing. Osoha)
Usnesení č. U Z 04/2016/VII/18c) bylo schváleno.
Ing. Černý připomněl aktuálně probíhající možnost čerpání dotací na akci využití výzvy ve
věci zadržování vody v kraji.
ZMF ukládá OSM prověřit do 30. 5. 2016 možnost využití výzvy ve věci zadržování vody
v kraji.
Ing. Černý pozval přítomné zastupitele na festival Fair Play konané dne 18. 6. 2016.
Starosta připomněl družební dny na Muráni, konané v termínu 10. – 12. června.
Ing. Zlámalík pozval zastupitele za spolek Z kola ven na výstava Vznášejní, která proběhne o
víkendu 21. – 22. 5. 2016 od 12 – 18 hod.

Zapisovatelka:Lenka Eliášová, DiS., sekretářka starosty

Ověřovatelé: Vlastislav Filák

Mgr. Petr Pagáč

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

