Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 02/2018/VII ze dne 4. 4. 2018
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Marcela Klapilová, Libor
Hanák, Vlastislav Filák, Ing. Tomáš Černý, Mgr. Pavel Nášel, Petr Bezděčík, Ing.
Pavel Gálík, Ing. Jan Košák, Mgr. Petr Pagáč, Ing. Pavel Osoha (příchod v 16.21
hod.), Ing. Stanislav Velikovský, Libor Mikl, Pavel Ševčík, Ing. Karel Zlámalík
Omluveni:
Mgr. Sylva Knedlová
Hosté:
Ing. Michal Jašek, vedoucí ekonomicko – správního odboru, Gabriela
Najmanová, ekonomicko – správní odbor, Ing. Pavel Dohnal – vedoucí odboru
technického hospodářství
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka:Ing. Markéta Mynaříková
Ověřovatelé: Mgr. Marcela Klapilová, Vlastislav Filák
Místo:
Multifunkční areál na Vítové
Začátek:
16.09 hod.
Konec:
21.35 hod.
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení
ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze
zasedání ZMF č. Z 01/2018/VII ze dne 7. 2. 2018, informace o činnosti Rady města
Fryštáku v návaznosti na výpisy z jednání rady)
2. Finanční záležitosti:
a) Návrh na projednání výsledků inventarizace majetku města Fryštáku ke dni
31.12.2017
b) Návrh RO č. 3/2018 - přijetí a poskytnutí dotace pro MŠF v celkové výši 208.652,80
Kč
c) Návrh RO č. 4/2018 - úprava rozpočtu v návaznosti na provozní potřeby
d) Návrh na změnu části provozního příspěvku určeného pro rok 2018 pro ZŠ Fryšták
3. Návrh Komise pro péči a obnovu památek na přiznání definitivní výše finančního
příspěvku z rozpočtu města Fryštáku na regeneraci památek v MPZ MF
4. Grantová podpora města:
a) Návrh na rozdělení grantové podpory poskytované městem Fryšták
b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč
5. Stanovisko k možnosti investic města Fryštáku do oprav veřejně přístupných účelových
komunikací a návrh společného postupu města Fryštáku a ZDV Fryšták ve věci opravy
havarijního stavu komunikace na Lukovské
6. Žádost manželů ***, o směnu pozemků p. č. 443/80, 445/16, 445/26 a p. č. 902/116,
vše k. ú. Vítová, obec Fryšták, a p. č. 902/116, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za městský pozemek p. č. 451/2, k. ú. Vítová, obec Fryšták
7. Žádost pí *** o prodej části měst. pozemku p. č. 883, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
8. Žádost p. ***, o prodej části měst. pozemku p. č. 551, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
účelem zajištění přístupu k pozemku
9. Návrh p. ***, na bezúplatný převod části pozemku p. č. 933/3, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták
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10. Návrh Salesiánské provincie Praha na majetkoprávní vypořádání – směnu pozemku p.
č. 1371/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták – lokalita rekultivované skládky TKO - za
pozemek p. č. 595/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták
11. Návrh na výkup id. vlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 a 957/5, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pod stavbou „Šenku“ – p. ***.
12. Návrh na schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 597, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - do vlastnictví
MF
13. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. fou HD GEO, s. r. o., Slavičín, o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Vítová, pí Billová, úprava vedení NN“
14. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. fou HD GEO, s. r. o., Slavičín, o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Dlabaja, kabel. přípojka NN“
15. Stanovisko města Fryštáku k majetkovým podílům města Fryštáku u Společnosti
singularistů velkousedlých Fryšták, v.o.s. - v likvidaci
16. Návrh ideového variantního řešení Sportovně – relaxačního areálu Fryšták (rozšíření
sportovního areálu FC Fryšták)
17. Stanovisko města Fryštáku k projektu s názvem „Fryšták – sociální bydlení“
18. Návrh postupu města Fryštáku v rámci majetkoprávního vypořádání a přípravy lokalit
určených k zástavbě rodinnými domy
19. Návrh města Fryštáku na udělení peněžitého daru Ph.Dr. Česlavu Zapletalovi při
příležitosti ukončení výkonu funkce kronikáře města Fryštáku po 41 letech práce
20. Různé:
a) Požadavek p. ***, o zvážení využití Víceúčelového zařízení, čp. 100, ve Vítové
b) Pověření realizace výběrového řízení na projekt „Výstavba terminálu a parkovacího
systému ve Fryštáku“
c) Žádost p. Jaroslava Faksy o členství v Kontrolním výboru při ZMF
d) Zápisy z Finančního výboru při ZMF č. 1/2018 ze dne 8. 2. 2018 a č. 2/2018 ze dne
26.2.2018
21. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 02/2018/VII dne 4.4.2018
Starosta v 16.09 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny - přítomno celkem 15 členů ZMF (Mgr. S. Knedlová byla omluvena, Ing. P. Osoha
avizoval pozdější příchod) 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 26. 3. 2018) - dle tohoto navrženého programu.

strana číslo 2/30 Z 02/2018/VII

1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 02/2018/VII
Starosta navrhl jako zapisovatelku jednání ZMF č. Z 02/2018/VII dne 4. 4. 2018 Ing. Markétu
Mynaříkovou, bez připomínek zastupitelů.
U Z 02/2018/VII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 02/2018/VII
dne 4.4.2018 Ing. Markétu Mynaříkovou.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 02/2018/VII dne 4.4.2018
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 02/2018/VII ze dne 4.4.2018 zastupitelku paní Mgr.
Marcelu Klapilovou a zastupitele pana Vlastislava Filáka - navržení souhlasili, ostatní
zastupitelé neměli připomínek.
U Z 02/2018/VII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 02/2018/VII, konaného dne 4.4.2018, zastupitelku paní Mgr. Marcelu Klapilovou a
zastupitele pana Vlastislava Filáka.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu jednání ZMF č. Z 02/2018/VII dne 4.4.2018
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 26. 3. 2018.
U Z 02/2018/VII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 02/2018/VII dne 4.4.2018 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 26.3.2018.
Starosta: „Ptám se, kdo má nějaký doplňující program?“ Ing. T. Černý: „Já bych se chtěl zeptat,
já jsme v tom termínu 8 dní před zastupitelstvem posílal návrh bodu a chtěl bych se zeptat kdo,
proč a kdy rozhodl o tom, že ten bod nebude zařazený do programu?“ Starosta: „To bylo z velice
prostého, jednoduchého důvodu, protože jste navrhl, abychom projednali návrh Jednacího řádu
RMF, což je, jak jasně stanoví zákon o obcích, nástroj pouze rady a schvaluje tento nástroj rada.
Nevím, jestli toto téma zrovna patří na ZMF.“ Ing. T. Černý: „Jo, já bych ještě zopakoval tu
otázku, kdo, kdy rozhodl o tom, že ten bod nebyl zařazený na program?“ Starosta: „Pozvánku
jsem zpracovával já, program, který je tam uveden je mým autorstvím.“ Ing. T. Černý: „Protože
ze zákona je, že i zastupitel má právo.“ Starosta: „Má, proto se ptám, nic vám neodepírám,
proto jsem vám odepsal v souladu se zákonem, já jsem nezařadil z těch důvodů, které jsem tu
uvedl a pakliže zastupitelstvo najde důvody proč to projednat na svém plénu, oficiálním nebo
pracovní poradě, tak nechť si to schválí. Nevidím, žádný zákonný důvod, proč by se Jednací
řád RMF měl projednávat na zastupitelstvu.“ Ing. T. Černý: „Já jsem ještě z té naší mailové
komunikace vyrozuměl, že jste první rozhodl, že ne, pak jsme si psali a já jsem vyrozuměl, že
je to věc názoru a že by to na ten program zastupitelstva šlo.“ Starosta: „No samozřejmě, když
to někdo navrhne. Já vám to vysvětluju, nevím, proč tady ztrácíme čas. Prostě z důvodu toho,
že to není záležitost zasedání zastupitelstva, protože i když to budeme projednávat na
zastupitelstvu, tak ať je názor zastupitelstva jakýkoliv, tak nikterak není závazný, směrodatný,
určující pro zasedání rady, která jakožto jediný zmocněný, svrchovaný orgán o podobě tohoto
technické pomůcky bude rozhodovat. Pokud to navrhnete budeme hlasovat, jestli to bude
v rámci toho zasedání nebo příštího. Za sebe, plnou odpovědnost za to přijímám a nemyslím si,
že, jak jste tam napsal něco o porušování zákona, čtu zákon a jednací řád rady obecně schvaluje
rada města. Tímto končím.“ Ing. T. Černý: „Děkuju.“ Starosta: „Co dál.“ Ing. J. Košák: „Já
mám ještě jeden dotaz. Jakým způsobem můžeme sledovat tyhle body, které jsou na programu,
zda je možnost připojení k internetu, protože materiály, které byly poslány, nejdou stáhnout ani
vytisknout. Já si to opravdu všechny texty nepamatuju. Takže nevím, jakým způsobem je možné
sledovat materiály.“ Starosta: „Jednací řád jasně říká, že přenos je realizován za předpokladu,
že to technické podmínky umožňují.“ Ing. J. Košák: „Já to nezpochybňuju, to je v pořádku, já
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se ptám z toho důvodu, jakým způsobem je možné sledovat materiály, které nám byly poslány,
které je potřeba projednat, a jestli je tady dostaneme vytištěné nebo nějaký jiný přístup k těm
materiálům bude. Nejde to stáhnout ani vytisknout.“ Starosta: „To nevím, někdo říká, že mu to
jde, že s tím problém nemá. Nevím, jestli je to záležitost individuální třeba nastavení
počítačového.“ Ing. J. Košák: „Já se zeptám, má někdo stažená data, jestli ano, já si je rád stáhnu
do notebooku.“ Pan V. Filák: „Já je nemám teda.“ Ing. J. Košák: „Já jsem zkoušel stahovat první
dvě složky a nešlo to.“ Starosta: „A komu si volal?“ Ing. J. Košák: „To je stabilní stav, to jsme
řešili už minulé ZMF, že ta data nejdou stáhnout, z toho důvodu, aby to někdo nekopíroval,
nevím, proti komu je to opatření – nešířit to dál.“ Starosta: „Do toho vstoupím to, co nás čeká
od května GDPR, to ještě uvidíme, jak ještě nenakládat s těmi materiály. Takže jestli je
technický problém. Znovu říkám ozýváš se ty, pokud tomu dobře rozumím opakovaně. Pokud
dojde k problému, posíláme i mailem.“ Ing. J. Košák: „Materiály mailem posílány
nejsou.“ Starosta: „Ale proč se neozveš.“ Ing. J. Košák: „Tato debata už byla na minulých
zastupitelstvech, že to nejde stáhnout.“ Starosta: „Co ti brání k nastudování?“ Ing. J. Košák: „K
nastudování to nebrání, ale já si to opravdu nepamatuju, všechny ty věci, které tam
jsou.“ Starosta: „Nepadlo tady žádné rozhodnutí ani na radě ani na zastupitelstvu, že to úložiště
chcete jinak, takže naformuluj návrh na příští zasedání, na radu, ošetříme to dalšími věcmi,
protože je to nakládání s osobními informacemi, jak stahuješ.“ Ing. K. Zlámalík: „My jsme se
o ta data zajímali, nakonec jsme dostali informaci, že je tady WI-FI, tím pádem jsme usoudili,
že se připojíme a že je budeme mít k dispozici.“ Starosta: „Tak si připravte, jak si představujete
předkládání materiálů, jestli se vrátíme k adresnému zasílání nebo tištěná podoba, to bude
nejbezpečnější podoba, protože zapomeňte na to, že budou nějaká úložiště, dokonce jak FV tam
mluvil o nějakých zastaralých metodách a že se zřídí pro ně na webových stránkách města
nějaký materiál, kde budou mít přístup, to je zodpovědnost zpracovatele za osobní údaje, a to
není dneska žádná sranda. Je tady ještě jedno řešení, že ukončím toto zasedání, pokud je někdo
nepřipravený a svolám zasedání na další termín a je to vyřízené.“ Pan V. Filák: „Já jen k tomu
FV, tam jsou velmi důležité věci a mám pocit, že zastupitelé vůbec neví, o čem FV je. FV
v dnešní době pracuje na 150 % a věřím, že nikdo z vás zastupitelů neví, co, jaké usnesení
máme tam atd. Tam je tolik věcí, starosta nám neposkytuje informace, nesoučinuje s námi. To
je potřeba tady říct všem otevřeně, jak to je.“ Starosta: „Jsem rád, že to říkáš, škoda, že
lžeš.“ Pan V. Filák: „Nelžu.“ Starosta: „A pokud sis nevšiml, pane kolego, tak v pozvánce na
zastupitelstvu máš projednání zápisů z FV, to je za prvé a za druhé, kdyby ses zajímal opravdu
o tu práci na tom úřadě, tak jestliže vy si navymýšlíte předložení materiálů v takovém množství,
tak nezlob se na mě, ale my pracujeme, řešíme každodenní záležitosti, a to jsou věci, které jsou
značně nadstandardní, obsahově složité, a navíc v různém režimu, režimu ochrany a jestliže se
zeptáme tří právníků, jak poskytovat ty informace. My ty informace dáme, já nepotřebuju nic
zakrývat, nic utajovat, nikdy to tak nebylo ani to tak není. Ale jestliže budeme poskytovat
informace, tak až v okamžiku, když budeme mít většinový názor takový, že poskytujeme ty
informace v souladu se zákonem nebo aspoň s právními stanovisky. Co právník, to jiný názor.
Metodika MV, o kterou se opíráte a vykládáte si ji po svém. V nejbližší době dostaneme druhou
část.“ Pan V. Filák: „4 měsíce čekáme.“ Starosta: „To musíš jít za svými poslanci do sněmovny
a požádat je, aby jasně formulovali legislativu. To si vyřiď s někým jiným. To není můj problém.
To pláčeš na špatném hrobě. To se budu ohrazovat – nepodsouvej tady, je tady v pozvánce
seznámení se zápisy z FV, mimochodem, napsali jste usnesení, ale že byste zastupitelstvu něco
doporučili, to jsem tam nenašel. Jsou tady ty zápisy a byly na uložišti a nevykládej tady nic o
tom, že někdo nechce něco poskytnout. Pokud tady má někdo informační nouzi, já ukončím
zasedání zastupitelstva, svolám to nově, vyřešíme údajné technické nedostatky a další týden to
může být. Já určitě nechci pracovat s někým, kdo mi tady podsouvá, že nemá informace.
Nebudu tady takto s vámi pracovat. Není to pravda, každý máte dostatek informací, ale musí se
zajímat. Radnice není zaopatřovací ústav. Každý jste svéprávný, každý, kdo zavolá, každý, kdo
pošle mail, někdo nadměrně posílá maily a stačí kdyby se podíval na webové stránky, najde tam
materiály, které po mně chce. Takže si řekněme, jestli je problém, já to dneska skončím,
vyvěsíme všechny materiály znovu, pošlu to v el. podobě. každému z vás. Je to velice
strana číslo 4/30 Z 02/2018/VII

jednoduché. Ing. T. Černý: „Tak já navrhuju zrušení zasedání.“ Starosta: „Dobře, nechám
hlasovat.
Ing. T. Černý navrhl v čase 16.27 hod. zrušení zasedání.
Ing. T. Černý: „Já jsem se připomínal, jestli tady bude připojení, ta data fakt nejdou stáhnout a
nejdou vytisknout.“ Starosta: „To jste věděli, Vítová má takové problémy. V zákrytu půlka mob.
telefonů nejde, může tady posilnit signál.“ Ing. J. Košák: „Já si myslím, že nemusíme posilovat
signál, úplně by stačilo, kdyby se ta data daly stáhnout a nebylo to blokované. Jak můžeme
některé věci projednávat, když je nemáme před sebou.“ Starosta: „Doma sis to nastudoval,
ne?“ Ing. J. Košák: „Já fakt nemám fotografickou paměť. Omlouvám se.“ Starosta: „Tak si máš
dělat poznámky. Já si vyprošuju tady ten tón. Takhle se bavit nebudeme. Neříkej, že si neměl
přístup k informacím. Jestli to nemůžeš stáhnout to je druhá věc. Rozhodne se jinak, že se budou
informace distribuovat jinak. Já nevidím problém v tom, že si nemůžeš stáhnout materiály. Máš
je na uložišti 5 dní před, myslím, že to uložiště byl nápad tady Ing. Černého a my zodpovídáme
za nakládání s informacemi a vycházíme z toho co je.“ Ing. K. Zlámalík: „To je nestandardní
vztah, který asi dopředu nešlo předpokládat.“ Starosta: „Všeobecně jsou tu známe problémy
s internetem, a dokonce mám pocit, že jsem na to upozorňoval. Vůbec jsme nevěděli, jak to
bude s tím přenosem.“
Ing. P. Osoha přišel na zasedání ZMF v čase 16.21 hod., čímž se zvýšil počet všech
přítomných zastupitelů na 16.
Mgr. P. Nášel: „Vydržte, připojení WI-FI je. Heslo nechám kolovat.“ Starosta: „Tomáši, Váš
návrh trvá?“ Ing. T. Černý: „Jestli se připojíme tak ne.“ Starosta: „Vidím, že po mé levici, jsou
připraveni i bez notebooku. Jak to vypadá?“ Ing. T. Černý: „Já ten svůj návrh stahuju.“
Ing. T. Černý stáhl v čase 16.34 hod. návrh ve věci hlasování o ukončení zasedání ZMF z důvodu
informační nouze.
Starosta: „Chcete se, pane inženýre, vyjádřit k tomu bodu, který jsme tu řešili?“ Ing. T. Černý:
„Teď už to nemá smysl, když není uložený na uložišti. A chtěl bych ho navrhnout na další
ZMF.“ Starosta: „Jako oficiálně jo? Ještě mi prosím vysvětlete přínos této diskuze o jednacím
řádu rady města?“ Ing. T. Černý: „Když jsem se díval do zákona, rada je volená zastupitelstvem
a odpovídá se zastupitelstvu a zastupitelstvo by mělo mít zájem na tom, aby ta rada fungovala
efektivně a ten jednací řád je dost důležitým nástrojem k tomu, aby ta rada efektivně fungovala
a má to i vliv na fungování zastupitelů, protože v jednacím řádu jsou nastavené třeba jaké
výstupy mají z rady jít a v jakých lhůtách, definuje odpovědnost za plnění usnesení.“ Starosta:
„To my přece všechno víme. A jak ovlivní verdikt zasedání ZMF definitivní proces schválení
jednacího řádu rady, o kterém jen a pouze může jako jediný orgán rozhodnout rada a jakékoliv
stanovisko, doporučení, nedoporučení ze strany zastupitelstva směrem k jednacímu řádu rady
jako není vůbec směrodatné.“ Ing. T. Černý: „Já jsem tam měl nachystané to usnesení, že
zastupitelstvo to jen doporučí prověřit legislativní soulad.“ Starosta: „Legislativní soulad je
automatický, než se schválí nějaký dokument, vždy to projde rukama právníka. Chápal bych
dát to na pracovní poradu, ale na oficiální zasedání, když verdikt rozhodnutí zastupitelstva je
nikterak závazný pro radu.“ Ing. T. Černý: „Možná, že někdo ze zastupitelů to ještě doplní nebo
navrhnou doplnění nebo vyjmou nebo se jednací řád může upravit.“ Starosta: „Je to technická
pomůcka, marginální z hlediska toho, co je potřeba, aby zastupitelstvo a rada řešili.“ Ing. T.
Černý: „Pro někoho marginální, pro mě je to důležité, čekat na výpis 20 dní nebo na zápis
z RMF č. 3 mi taky přišel až po měsíci. Je to marginální ve chvíli, kdy se rozhodneme jednací
řád ignorovat. A pokud bychom se jím měli řídit tak je to jakási pomůcka pro všechny.“ Starosta:
„Mě těší, že to říká člověk, který s dodržováním termínů má sám problém.“ Ing. T. Černý:
„Právě proto, že s tím mám sám nejlepší zkušenost.“ Starosta: „Sám jste říkal, že by bylo dobré,
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kdyby vám z radnice chodili připomínky a úkoloval vás úřad. O to mi to připadá paradoxnější,
že ZMF bude řešit jednací řád rady. Já už končím, chcete ještě něco k tomu?“ Ing. T. Černý:
„Ne.“ Starosta: „Navrhuji, aby byl schválen program v souladu s obdrženou pozvánkou.“
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 02/2018/VII dne 4.4.2018 – v souladu
s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy - diskuse, hlasování a přijetí
usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 01/2018/VII ze dne 7.2.2018
Ověřovatelé pan Pavel Ševčík a pan Mgr. Pavel Nášel schválili zápis bez připomínek a svůj
souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 02/2018/VII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 01/2018/VII ze dne 7.2.2018 bez připomínek.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 02/2018/VII ze
dne 22.1.2018, č. R 03/2018/VII ze dne 16.2.2018, č. R 04/2018/VII ze dne 26.2.2018.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 02/2018/VII ze dne 22.1.2018, č. R 03/2018/VII ze dne 16.2.2018,
č. R 04/2018/VII ze dne 26.2.2018 bez připomínek.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/1.7 bylo schváleno.
2. Finanční záležitosti:
a) Návrh na projednání výsledků inventarizace majetku města Fryštáku ke dni
31.12.2017
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Viz samostatný dokument Inventarizační zpráva k 31.12.2017
Připomínky:
Starosta: „Inventarizace proběhla v souladu s platnou legislativou.“
U Z 02/2018/VII/02a.a)
ZMF schvaluje zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení inventarizace majetku
a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12. 2017 (viz příloha č. 1 tohoto zápisu) bez
připomínek.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/02a.a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/02a.b)
ZMF v návaznosti na schválenou zprávu Ústřední inventarizační komise o provedení
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inventarizace majetku a závazků města Fryštáku ke dni 31. 12. 2017 schvaluje vyřazení
opotřebeného a zastaralého majetku města likvidací včetně majetku zřízených
příspěvkových organizací a organizačních složek, a to v úhrnných částkách uvedených
v příloze č. 1 Inventarizační zprávy k 31.12.2017 ústřední inventarizační komise ze dne
26.2.2018 včetně jednotlivých seznamů s taxativními výčty likvidovaného majetku.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/02a.b) bylo schváleno.
b) Návrh RO č. 3/2018- přijetí a poskytnutí dotace pro MŠF v celkové výši
208.652,80,- Kč
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Městu bylo doručeno avízo o převodu druhé části neinvestiční dotace z MŠMT ČR pro
Mateřskou školu Fryšták, okres Zlín, p.o. Tento transfer je nutné zapojit rozpočtovým
opatřením do rozpočtu města. Jedná se o dotaci na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003896). Přesná
částka dotace činí 208.652,80 Kč. V rozpočtu je částka zaokrouhlena.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 208.700,- Kč
Připomínky:
Starosta: „Paní ředitelka je v čerpání dotací úspěšná. Protože jsou to peníze zvenku, musí to
schvalovat ZMF. Je to technické opatření. Příjemné schvalování. Pochválíme paní ředitelku, že
je za tím kus tvrdé práce a boj s byrokratickým mechanismem.“
U Z 02/2018/VII/02b)
ZMF schvaluje RO č. 3/2018
Příjmy
4116
+ 208.700,-Kč
4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Výdaje

3111
3113– předškolní vzdělávání,
UZ 103533063

+ 177.400,-Kč
5336 – neinv. transfery zřízeným PO

Přesná částka dotace: 177.354,88 Kč
3111
3113– předškolní vzdělávání,
UZ 103133063

+ 31.300,-Kč
5336 – neinv. transfery zřízeným PO

Přesná částka dotace: 31.297,92 Kč
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/02b) bylo schváleno.
c) Návrh RO č. 4/2018 - úprava rozpočtu v návaznosti na provozní potřeby
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Předmětné rozpočtové opatření řeší provozní úpravy včetně příjmu z odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu a jeho následného použití. Město obdrželo rozhodnutí ohledně
odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to ve výši 30 % z celkového
odvodu 26.448 Kč, tj. 7768,20 Kč. Částka odvodu může být ale dle ust. § 11b odst. 5 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zeměděl. půdního fondu, v platném znění, použita pouze pro zlepšení
životního prostředí ve městě a pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Dále se navrhuje navýšit
rozpočet pro platbu daně z příjmů za město za rok 2017 o 84.690 Kč na celkových 2.384.690
Kč. Zaplacená daň je příjmem města.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 92.500 Kč
Příjmy (zvýšení)
+ 92.500 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 92.500 Kč
Poznámka:
Rozpočtovým opatřením se rozumí přesuny částek mezi paragrafy (odvětví), a to z důvodu
strana číslo 7/30 Z 02/2018/VII

takto schváleného rozpočtu. Pouze u příjmů jsou položky, protože paragrafy zde nejsou
stanoveny. Rozpis níže uvedených částek paragrafů ve výdajích na konkrétní položku již
provede dle níže uvedeného účelu vedoucí ESO.
Připomínky:
Starosta: „Vidím tady pana ***, připomenu, že jeden z možných výdajů bude možná spočívat i
v tom, že společně pracujeme na projektu doplnění stromoví ve správním území města Fryštáku
na všech katastrech, zejména, co se týká lip, bude předmětem jednání rady. Věřím, že na
některých lokalitách se shodneme. To byla jen technická odbočka.“
U Z 02/2018/VII/02c)
ZMF schvaluje RO č. 4/2018
Příjmy
pol. 1334
+7.800 Kč
(zvýšení)
1334- odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(příjem z odvodu za odnětí ze zeměděl. půdního fondu.
pol. 1122 – daň z příjmů za obec
Výdaje
(zvýšení)

+ 84.700 Kč

3745
+ 7.800 Kč
3745- veřejná zeleň
(jedná se o uplatnění přijatých odvodů ze zemědělského půdního fondu)
6399 – ost. finanční operace

+ 84.700 Kč

Pro:
16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/02c) bylo schváleno.
d) Návrh na změnu části provozního příspěvku určeného pro rok 2018 pro ZŠ Fryšták
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
ZMF svým usnesením U Z 01/2018/VII/04 ze dne 7.2.2018 schválilo rozpočet města Fryštáku
na rok 2018 v rámci něhož byl mj. schválen roční příspěvek Základní škole Fryšták, okres Zlín,
p.o., a to v celkovém objemu 5.420 tis. Kč. Jelikož v této agregované částce jsou zahrnuty také
výdaje na investice doporučuje se výslovně schválit objem prostředků na investice samostatně.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/02d)
ZMF schvaluje v rámci vyčleněných rozpočtových prostředků pro rok 2018 pro Základní
školu Fryšták, okres Zlín, p.o., v celkovém objemu 5.420 tis. Kč, část příspěvku ve výši
670 tis. Kč (157 tis. Kč - adaptace prostor pro konvektomat, 100 tis. Kč – PC server, 84 tis.
Kč – stravovací systém, 329 tis. Kč – konvektomat) jako příspěvek investiční (bez
požadovaného vyúčtování vůči zřizovateli) s tím, že zbývající část ve výši 4.750 tis. Kč je
neinvestiční - provozní příspěvek.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/02d) bylo schváleno.
3. Návrh Komise pro péči a obnovu památek na přiznání definitivní výše finančního
příspěvku z rozpočtu města Fryštáku na regeneraci památek v MPZ MF
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Komise pro péči a obnovu památek na svém jednání dne 15. 2. 2018 mimo jiné projednala
rozdělení přidělené finanční alokace z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2018 mezi dvě
obnovy – „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“ a „Výměna keramické dlažby
v presbytáři kostela sv. Mikuláše za novou z mramorových dlaždic. Město Fryšták v návaznosti
na Zásady MK ČR pro užití a alokaci státní fin. podpory v Programu regenerace MPR a MPZ musí
pro získání přiděleného příspěvku pro rok 2018 z programu regenerace schválit přidělení min.
povinné 10% účasti z celkově vynaložených nákladů na obnovu v roce 2018, a to ve výši 110.022
Kč. Povinný podíl za město Fryšták je součástí návrhu rozpočtu pro rok 2018. K souhrnnému
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přehledu, který musí být odeslán na Ministerstvo kultury ČR do 9. 4. 2018, aby byl přidělený
příspěvek z programu žadateli poskytnut, je třeba doložit i kopii usnesení zastupitelstva o přiznání
finančního podílu města na obnově kulturní památky v rámci městského programu regenerace v
roce 2018 ve výši podle zásad MK ČR. Administrace dotace z MK ČR a uzavření příslušných smluv
o přidělení povinného podílu i fin. příspěvku z programu MK ČR proběhne po doručení rozhodnutí
z MK ČR o přidělení příspěvku.
Připomínky:
Starosta: „Tato komise k tomu přistupuje velmi zodpovědně. Už to bylo předjednané i v rámci
rozpočtu, v rámci schvalování původního rozpočtu. Jde o přiznání definitivní výše finančního
příspěvku.“
U Z 02/2018/VII/03a)
ZMF bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání Komise pro péči a obnovu památek města
Fryšták ze dne 15. 2. 2018 bez připomínek.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/03a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/03b)
ZMF v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční
podpory v Programu regenerace MPR a MPZ a na základě žádosti Římskokatolické
farnosti Fryšták ze dne 05. 02. 2018 schvaluje povinný spolupodíl na obnově kulturní
památky ve výši 10%, tj. částku ve výši 110.022 Kč z celkově vynaložených nákladů na
obnovu kulturní památky, žadateli Římskokatolické farnosti Fryšták, se sídlem P. I.
Stuchlého 25, 763 16 Fryšták, IČ48471208, zast. P. Mgr. Josefem Brtníkem, farářem, za
účelem částečného krytí nákladů spojených s projektem „Výměna keramické dlažby
v presbytáři kostela sv. Mikuláše za novou z mramorových dlaždic“, památkově
chráněného objektu zapsaného do Ústředního seznamu kulturních památek ČR a jenž je
součástí Městské památkové zóny města Fryšták.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/03b) bylo schváleno.

4. Grantová podpora města:
a) Návrh na rozdělení grantové podpory poskytované městem Fryšták
Předložil starosta. Připravil Mgr. P. Nášel. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta okomentoval systém rozdělení grantové podpory. Mgr. P. Nášel: „Tabulku jste dostali,
smlouvy, které jsou nad 50.000,- Kč jsou vyznačeny červeně. Takový drobný detail si
uvědomuju, když se na to dívám, že jsou tam organizace dvě, které žádali o více grantových
titulů, tytéž organizace, ale mají více žádostí – Věneček, který má 6 akcí, tam dotace dosáhla
80.000,- Kč. Tam by se měla v tom případě ještě objevit ta dotace, která je 80.000,- Kč nadace
ZUŠ Morava. Věneček má 6 akcí, ale nerozepisujeme samostatně.“ Starosta: „Projděme si
společně a můžeme se vyjádřit. Nevím, kdo z vás požádal tajemníka, aby se podíval přímo do
těch žádostí a nastudoval si to, jako ta komise taky měla nelehkou práci, probrat se tím. Těžko
se vybírá, když každý projekt má svůj význam a smysl. Takže peněz na toto je vždy málo.“ Ing.
J. Košák: „Předpokládám, že jednáme o zásadách grantové podpory schválených
28.11.2017?“ Starosta: „Ano, odvoláváme se na ten materiál.“ Ing. J. Košák: „V bodě 4 je psané,
že žádosti o dotaci jsou platné pouze na předepsaném formuláři zveřejněném na internetu.
Předpokládám, že se jedná o ty aktuální podmínky, které tam byly. Pokud byly na jiných
formulářích jsou platné nebo nejsou platné ty žádosti? Jestli se bavíme o tomto materiálu, nebo
je to zevšeobecněné?“ Mgr. P. Nášel: „Zevšeobecněné to není, objevily se žádosti, které nebyly
na stávajícím formuláři, který byl doporučen s tím, že některé žádosti nebyly akceptovány.“ Ing.
J. Košák: „Já vám můžu říct, které jsou a nejsou na platných formulářích. Teď se jedná o to,
jestli bereme i ty, které nejsou na platných formulářích. Je to tam dostatečnou dobu, mohli ty
žádosti přepracovat. Bylo na to času dost. Ptám se, jestli budeme akceptovat žádosti, které
nejsou na předepsaném formuláři nebo nebudeme akceptovat.“ Mgr. P. Nášel: „Já bych musel
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procházet jednotlivé žádosti.“ Ing. J. Košák: „Já vám to řeknu, jedná se o: Speed bike team,
Růčka dogtrekking (nebyla přijata dotace), FOS Prameny, Fryštácké mažoretky, skupina
SZKRAT, nadace ZUŠ Morava.“ Pí G. Najmanová: „To asi bylo způsobené tím
mezidobím.“ Ing. J. Košák: „A ostatní to zvládali nebo nezvládali, a proto jsem se ptal, jestli se
bavíme o těchto materiálech, které jsme schvalovali v listopadu. Ty materiály tam
viseli?“ Starosta: „Skoro bych řekl, že nepředpokládali, že to bude jinak, takže tady ani dál
nerozvádí to, co se stane, když to nebude na předepsaném formuláři, podle mě, je to o tom, že
si tady řekneme, jestli to ještě letos uděláme jako generální pardon anebo jestli přimhouříme
oko nad tím formalizmem.“ Pan V. Filák: „Proč schvaluje takové materiály, když se podle toho
potom neřídíme? Já to nechápu.“ Ing. J. Košák: „Ten generální pardon byl už minulém období,
když se schvalovalo.“ Starosta: „Já tady upozorňuju na to, že je řečeno, že se předkládají na
předepsaném formuláři, ale neřeší se, jaký je důsledek, když to není na předepsaném
formuláři.“ Ing. J. Košák: „Žádosti, které nejsou na platném formuláři nejsou platné. Nemyslím
si, že to není o tom, že by ty organizace neměly dostat peníze, ale pokud schvalujeme granty na
základě nějaké vyhlášky, tak bychom se té vyhlášky měli držet a pokud řekneme, chceme
schválit příspěvek jiným organizacím ještě mimo tento náš grantový systém schválený, tak je
schválíme. Je to věc rozhodnutí ZMF. Jestli komukoliv tady ve Fryštáku schválí nějaké
prostředky nebo neschválí. Proto k tomu dávám tuto připomínku.“ Starosta: „Návrh, který
z toho plyne?“ Ing. J. Košák: „Že bychom se měli řídit zásadami grantové podpory.“ Starosta:
„Z toho tedy plyne vyřadit z financování organizace, které to nepředali v souladu s těmi
zásadami na předepsaném formuláři, rozumím tomu dobře?“ Ing. J. Košák: „Schvaluje na
základě grantové podpory.“ Starosta: „Dobře důsledek takový je ten, že letos nedostanou
nic.“ Ing. J. Košák: „Já jsem neřekl nedostanou nic, to nezaleží na mě. ZMF jako takové může
rozhodnout o fin. prostředcích pro kohokoliv, v jakémkoliv objemu, pokud se na tom většina
zastupitelů usnese.“ Mgr. L. Sovadina: „Pak se nebavme o formulářích, ale o penězích.“ Ing. J.
Košák: „Bavme se o grantech, z toho automaticky nevyplývá, že by ty organizace nemusely
dostat peníze.“ Starosta: „Pokud řekneme striktně, že se budeme držet tady tohoto, tak jsou ty
jejich žádosti neplatné.“ Ing. J. Košák: „Nebo můžou dát novou žádost na základě které budou
žádat.“ Starosta: „Tento materiál to nepředjímá. Až na rok 2019.“ Ing. J. Košák: „Ale můžou
žádat mimo granty.“ Starosta: „Nevím, co nám to řeší.“ Ing. P. Gálík: „Nevím, jestli v té době,
kdy se ty žádosti podávaly, jestli na webu nebyly v té době oba dva formuláře.“ Mgr. P. Nášel:
„Ne, nebyly. Někteří to mají za prvé uloženo. A někteří to stahovali ještě předtím, než tam vyšla
tato nová pravidla a než byly zveřejněné nové smlouvy. Ve chvíli, kdy ta záležitost prošla
podatelnou a byla podávána v nějakém termínu, tak už stejně i kdybych je na to upozornil, tak
oni tu žádost už nemohli znovu podat, to by nestihli. Byly podávány do 30. 11. Většina podává
poslední dny, před koncem termínu.“ Ing. T. Černý: „Můžou si ty organizace, které podali
žádost na neplatném formuláři požádat novou žádost na radu?“ Starosta: „Je to mimo režim.
Kdybychom se bavili o těchto organizacích, jako vždycky patřili do systému grant. podpory,
tak buď je přijmeme a řekneme naposledy nebo je nepřijmeme a nemůžou v rámci tohoto
systému žádat na letošek, ale mohou požádat znovu. A teď říct naposledy jen a jen tyto
formuláře. Já jsem nepřítel zbytečného papírování. Neziskovky mají dost práce sami se sebou,
není potřeba zatěžovat ještě dalším papírováním. Není problém, aby každý, kdo žádá, měl by
mít informace, měl by požádat tak, jak má. Skutečně tam bylo, někdo to tu nazval, přechodné
období, měnilo se to, možná bych i z tohoto důvodu přihlédl k tomu, co je připraveno nebo
žádáno, podle mě je v tomto okamžiku důležitý i ten obsah. Jestli je tam přesná identifikace
žadatele, statutární zástupce, stanovy, v podstatě to, co koresponduje s tou naší žádostí. Bylo to
horečné, nakonec jsme to schvalovali na dvakrát. Unáhlili jsme se tam, řekli jsme si, že jsou
tam nějaké dílčí úpravy, ale ono vždycky všechno souvisí se vším v takových pravidlech. A za
měsíc jsme to schvalovali znovu. Možná jsme ty žadatele mystifikovali, ale to je silné slovo. Je
to o tom, jestli budeme velkorysí nebo vyřazujeme a podejte si znovu. Pro mě je ta druhá
varianta ještě horší.“ Pan V. Filák: „Co udělají teďka ti lidé, stejně budou během roku žádat i
mimo ty granty.“ Mgr. P. Nášel: „V konečném důsledku už to tady padlo, že někteří z těch
žadatelů, kteří podali tu žádost na špatném formuláři stejně nedostali žádný grant.“ Ing. J. Košák:
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„Jeden nedostal žádná grant.“ Starosta: „Musíme se nějak pohnout dál. Takže buď bude, že
akceptujeme všechny předložené žádosti. Anebo, že ZMF bude posuzovat jen ty, které jsou
podány v souladu se zásadami grantové podpory.“ Pan L. Mikl: „Ten nový formulář byl
vyvěšený v listopadu, že? A co když už si podali žádost předtím a jak mohli tušit, že se bude
něco měnit. To chci připomenout a jinak se k tomu nechci vyjadřovat.“ Mgr. P. Pagáč.: Už to
prošlo komisí, jakýmsi způsobem je to před schváleno, dali jsme jim důvěru, a jak už tady padlo,
tak jde hlavně o ten obsah. Jakmile tady začneme licitovat, jestli je to takové nebo makové.
Buď to splňuje ty obsahové podmínky anebo to nesplňuje. Předpokládám, že komise pracovala
zodpovědně, po obsahové stránce to odpovídá, takže by neměl být žádný problém. Můj názor.“
Pí G. Najmanová: „Toho 27. 11. se na ZMF hovořilo o tom, že je to překlenovací období, a že
se může stát, že žádosti budou podány na starém formuláři.“ Starosta: „Můžeme pro příští rok
udělat něco jako prevenční opatření, tzn. opravdu upozornit. Já jsem to tu formuloval, jsou dvě
možnosti, jak se k tomu postavit.“ Ing. M. Jašek upozornil na to, že opravdu na ZMF v listopadu
na tuto skutečnost zmiňoval z čehož vyplynulo, že vlastně splnili ti, kteří podali žádost na
starém formuláři. Starosta: „Na základně podnětu Ing. Košáka a Ing. Černého se měnily zásady
a došlo díky tomu k posunu. Nechám tedy hlasovat, ať to máme ošetřeno. Požádám pana
místostarostu, aby přečetl usnesení.“ Starosta vyzval zastupitele, aby společně prošli tabulku.
Ing. J. Košák: „Fryštáček – kolik je tam děcek z Fryštáku?“ Mgr. L. Sovadina: „Všichni
Fryštačani.“ Ing. T. Černý: „FC Fryšták – chci se zeptat, jestli má smysl dávat do žádosti
180.000,- Kč, když strop je 80.000,- Kč?“ Ing. P. Gálík: „Já si myslím, že má.“ Ing. J. Košák:
„Fotbalisti by mohli být vyčleněni a mohli by dostávat nějaký pravidelný příspěvek.“ Starosta:
„Máme uzavřenou rámcovou smlouvu. Toto je vyloženě činnost.“ Ing. P. Gálík: „Rámcová
smlouva je, my ji využíváme na investice do toho areálu, vůbec to nepoužíváme na provoz, toto
jsou vyloženě provozní peníze.“ Starosta: „Fryštácké mažoretky 40 tis. Kč, nechystá se tam
zase nějaká mezinárodní soutěž?“ Pan P. Ševčík: „Byli jsme úspěšní, dovezli jsme 10 pohárů a
postupujeme na mistrovství republiky.“ Starosta: „My můžeme ošetřit ten základ, to si asi
zaslouží samostatné posouzení žádosti.“ Pan L. Mikl: „Je to novinka v našich sklepních
prostorech. Je to nabídka pro Fryštačany, jedná se o arteterapii, pro seniory je to výborná věc,
má to velice významný dopad na psychiku. Dokoupení materiálu, který je potřeba pro rozjetí
systému. A na odborníka, který to povede. Ty to věci běží ve Zlíně, tam to najdete. Vím, že ve
Fryštáku nic takového není. Mgr. Jarka Přibylová se touto věcí dlouhodobě zabývá, má vzdělání.
Je to novinka, není na co navazovat. Nechceme, aby kurzovné bylo vysoké, proto jsme požádali
město, aby nám pomohlo.“ Starosta: „U dospělých bych navrhl 0 Kč, mělo by to jít k maminkám,
dětem a k seniorům. Dospělí si platí sami, co tak vím. Jak se díváte na to vy?“ Ing. J. Košák:
„Je to rozjezdový projekt, nějaký finanční prostor potřebují. Domluvme se a nějakých 40 tis.
Kč dejme do rezervy, pojede to, ti lidi tam budou, ten nápor bude.“ Pan L. Mikl: „Já s tím
nemám problém, já se k tomu nemůžu dál vyjadřovat.“ Ing. K. Zlámalík: „Jako člen grantové
komise, když jsme o té částce rozhodovali, tak bylo řečeno panem Miklem, že jsou tam nějaké
limitní částky, aby to vůbec šlo nastartovat i z toho důvodu tam byla výše taková v tom
návrhu.“ Starosta: „Já to respektuju.“ Mgr. P. Nášel: „Pokud bychom schválili ty částky, tak
budeme muset schválit smlouvu, která není připravená, takže na dalším zastupitelstvu.“ Pan L.
Mikl: „My jsme nachystaní po stránce prostor a čekáme, jak nám pomůže ZMF. Nejsme tlačeni
žádným časem. Pokud to nevyjde, tak rozjedeme jen část. Nám by ani nevadilo, že by se to
schvalovalo, kdyby to vyšlo, na dalším ZMF. Nadace na to taky dá své částky, můžu vám říct,
že ona má sazbu na hodinu 450,- Kč.“ Starosta: „Co ti dospěli v nadaci, nechat nebo, že by to
bylo teď v rezervě, záleží na vás, jestli podpoříme. Já za sebe dávám protinávrh, abychom
schválili výše dotací ve smyslu návrhů vyjma předloženého grantovou komisí vyjma nadace
ZUŠ Morava dospělí.
U Z 02/2018/VII/04a.a)
ZMF s odkazem tzv. přechodné období v rámci schvalování nových Zásad grantové
podpory města Fryšták akceptuje všechny podané žádosti o grantovou podporu na rok
2018.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 3 (V. Filák, Ing. J. Košák, Ing. P. Osoha)
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Usnesení č. U Z 02/2018/VII/04a.a) bylo schváleno.
Protinávrh starosty:
U Z 02/2018/VII/04a.b)
ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2018, v návaznosti na ust.
čl. č. I bod č. 1 a 3 Zásad grantové podpory nestátních neziskových subjektů
poskytovaných městem Fryšták (schváleny usnesením zastupitelstva města Fryštáku
č. U Z 08/2017/VII/16h.b) ze dne 2. 10. 2017) a v souladu s ust. § 85 písm. c) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje výše finanční podpory (výše
neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci) neziskovým organizacím v roce 2018 –
viz příloha č. 2 tohoto zápisu vyjma „Nadace ZUŠ Moravy dospělí ve výši 40 tis. Kč.
Pro: 9
Proti: 1 (Ing. P. Gálík)
Zdržel: 6 (L. Hanák, Ing. P. Osoha, P. Ševčík,
Ing. T. Černý, Mgr. P. Pagáč, L. Mikl)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/04a.b) bylo schváleno.
b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací ve výši nad 50 tis. Kč
Předložil starosta. Připravil Mgr. P. Nášel. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky: viz bod 4a)
U Z 02/2018/VII/04b.a)
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/17/2018) mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem a
FC Fryšták, z.s. zast. Vratislavem Rudolfem, Zlínská 260, 763 16 Fryšták, IČ 65792157, a
to na částku 80.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených s projektem
Rozvoj mládežnické kopané ve Fryštáku, na cestovné, stravné, materiálové vybavení,
úhradu energií, apod.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2 (L. Mikl, Ing. K Zlámalík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/04b.a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/04b.b)
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/19/2018) mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem a
Věneček z.s. (při MŠ Fryšták), zast. Zdeňkou Vidlařovou, Hutky 59, 763 16 Fryšták, IČ
70865124, a to na částku 80.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených s
akcemi Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Sportovní odpoledne, Putování pohádkou,
Drakiáda, Lampionový průvod, Sportovní odpoledne 2018, apod.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2 (L. Mikl, Ing. K Zlámalík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/04b.b) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/04b.c)
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy (G/21/2018) mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem a
Z kola ven, z.s., zast. Alešem Soukupem, Lesní čtvrt 4019, 763 16 Fryšták, IČ, a to na
částku 75.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených s akcemi v roce 2018:
Fryštácký jarní slet, Fryštácký malý svět - letní hudební festival a výstava Vznášejní, apod.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 2 (L. Mikl, Ing. K Zlámalík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/04b.c) bylo schváleno.

5. Stanovisko k možnosti investic města Fryštáku do oprav veřejně přístupných účelových
komunikací a návrh společného postupu města Fryštáku a ZDV Fryšták ve věci opravy
havarijního stavu komunikace na Lukovské
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Předložil starosta. Připravili pí G. Najmanová a starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky
na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Veřejně přístupné účelové komunikace nerovná se místní komunikace. Měli bychom
řešit přístup města z krátkodobého řešení havarijní situace, tak i z hlediska dlouhodobého, tzn.
majetkoprávní vypořádání. Dostali jste veškeré podklady. Materiály jsou jasně zřetelné. Město
by nemuselo dělat vůbec nic a bylo by to právně čisté. Mohlo by vyzvat v souladu s právními
stanovisky a vlastníky pozemku pod komunikací, aby sjednali nápravu a aby plnili povinnosti
vyplývající z držby tohoto majetku, bohužel tedy tělesa komunikace. Nebo bychom mohli
iniciovat u příslušného správního úřadu, aby inicioval řešení té otázky sjízdnosti, nesjízdnosti,
nemůže nařídit opravu, ale může paradoxně zabránit tomu, aby se komunikace užívala. Anebo
v případě tady tohoto, té komunikace Lukovské konkrétně můžeme, a to máme
prokonzultováno, máme k tomu i stanovisko advokátní kanceláře paní Hamplové, je to místní
část, bydlí nám tam řádní občané města, mají z hlediska občanského zákoníku právo na
dostupnost, na prevenci ochrany majetku, měla by být zajištěna dostupnost IZS, i když tam jde
chodec v podstatě ochrana zdraví. To vše je vnímáno jako ten jiný důležitý zájem obce. Takže
jsme to probírali, do jaké míry může obec v této právní situaci do té opravy, odstranění
havarijního stavu vstoupit nebo nevstoupit. Důležitá věc je tam zohlednění dalších okolností,
které se nabízejí z pohledu zákona o obcích a z občanského zákoníku. Vy jste to samozřejmě
řešili na tom pracovním zasedání ZMF. Proběhla diskuze, co a jak. My se musíme dnes
rozhodnout do jaké míry do toho vstoupíme. Pokud jsem to správně pochopil, jak vyplynulo
z pracovní porady, je tady snaha města nějakým způsobem pomoct v opravách těch účelových
komunikací, ale současně v tom posledním podbodu bychom se měli vyjádřit do budoucna, jak
budeme postupovat. Protože abychom mohli zcela s klidným svědomím financovat opravy
VPÚK, musíme se stát jejich majiteli. Abychom se stali majiteli, musíme se stát majiteli
pozemků pod komunikací. Pokud chceme opravovat, musíme s lidmi projednat souhlas se
zhodnocením majetku. Je to krátkodobé řešení havarijního stavu komunikace. Jsou to účelové
komunikace, které hlavně slouží k dopravní obsluze těžkých zemědělských strojů, proto byl
vznesen požadavek společného financování se ZDVF. V podstatě 50:50. Máte před sebou
odpověď ZDVF, které se jasně vyjádřilo. Poprosil jsme pana Dohnala, aby zavolal odborníka a
celý ten úsek komunikace, aby prošli, přednesl nám objektivní posouzení celého úseku a potom
varianty řešení toho nezbytně nutného. S tím vás pan kolega seznámí. A pak budeme pokračovat
dál.“ Ing. P. Dohnal přednesl, že zastupitelé mají před sebou tři možné varianty řešení s tím, že
je potřeba dodat, ZDVF se postavilo do té pozice, že je jim to jedno, která varianta, jejich
příspěvek bude vždycky zhruba do 50 % té jejich varianty, tzn. nějakých 200.000,- Kč. Ing. T.
Černý: „Oni to mají podmíněné, že ta konkurenční cenová nabídka bude co do rozsahu
odpovídat jejich nabídce.“ Starosta: „Oni nejsou vázání zákonem o obcích.“ Pan V. Filák: „Měli
bychom se zabývat tímto problémem komplexně a sice už do budoucna, tzn. ZD tady dneska
je, nemusí tady za pár let být, a proto já bych se přikláněl k variantě té, abychom pozemky,
které jsou pod tou vozovkou se snažili koupit tak, aby ta vozovka patřila městu a o tyto vozovky
se starali do budoucna. Protože jak říkám, ta možnost to, že nám dneska družstvo chce přispět
to je obdivuhodné a udělal bych variantu už takovou, která aspoň zabezpečí, aby se tam dalo
jezdit i několik let. Určitě bych se přikláněl k té variantě č. 1 a udělat to komplexně a dobře.“
Starosta: „To znamená, že i za cenu, že náš podíl bude vyšší. Nebo za předpokladu, že oni
přispějí těch 200.000,- Kč bez DPH. Že tam zrušíme ten poměr 50:50 a to by vyšlo asi 2/3:1/3.
Přesně tak, dlouhodobé, perspektivní řešení. V tom posledním hlasování se budeme bavit o tom
jakou zvolíme cestu v rámci majetkoprávního vypořádání, pokud ho budeme chtít. My teď
řešíme dvě věci, jednak havarijní stav komunikace na Lukovské a její způsob likvidace opravy
a tady se přikláním k tomu, že krátkodobá řešení jsou na houby. A potom bychom měli říct, že
teda ano, mělo by to být pod patronací města i tyto komunikace, protože jsou uživateli těchto
komunikací občané města, pokud tomu dobře rozumím a mnohdy tady je velký problém ten, že
opravdu, my už jsme předběžně tu situaci monitorovali, teď už trochu předbíhám, tam se
skutečně mnohdy těm lidem stalo to, že najednou přes jejich pozemek vedla komunikace. Takže
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oni k tomu tak trochu přišli jako slepí k houslím. Samozřejmě komunikace smysluplná, má své
opodstatnění, je využívaná, ale by to v nějakém – řekněme teď v právním režimu. Budeme to
řešit konkrétně jestli směna nebo výkup. Jedna z variant byla, ať nám tu část pozemku darují a
co musíme říct, my těch lidí do budoucna zbavujeme právní a finanční zátěže. Přikláním se
k tomu, že ty komunikace by měli být majetkoprávně vypořádány a asi by měly být v gesci
města.“ Ing. P. Gálík: „Já jsem chtěl dodat panu Filákovi naprostý souhlas. Jen nesmysl tam
opravovat jen nějaké kousky, takže v každém případě opravu celé komunikace.“ Starosta: „Já
to promítnu do té dílčí úpravy návrhu usnesení. Já vám děkuji je to perspektivní usnesení.
Přátele ale, navrhuju ještě vzhledem k situaci, je tu výdaj, se kterým jsme v rozpočtu nepočítali,
jedna z položek výdajů, který už byl schválen byl nákup jednoho služebního auta, myslím si,
že by to ještě min. rok ten nákup snesl, navrhuju, aby gró té částky, která bude vysoutěžena –
my máme v rozpočtu 500.000,- Kč, abychom ji schválili, že přesunujeme tuto částku na
realizaci této opravy.“
U Z 02/2018/VII/05a)
ZMF bere na vědomí právní stanovisko AK JUDr. Bc. Březovjáka ze dne 31. 1. 2018, ve
věci majetkoprávních vztahů u veřejně přístupných účelových komunikací v návaznosti
na odpovědnost za stavbu komunikace (její sjízdnost, technický stav apod.) včetně
povinností vyplývajících z vlastnictví pozemků pod tělesem komunikací.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/05a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/05b)
ZMF v návaznosti na žádost občanů osady Lukovské, označenou jako „Petice občanů
Lukovského ve městě Fryšták za opravu místní komunikace ….“, č.j.MUF-ESO3025/2017-Plš, ze dne 30.10. 2017, a s odkazem na usn. č. UZ 09/2017/VII/17ze dne 27.11.
2017 vnímá stávající technický stav předmětné komunikace (respektive její části ve
smyslu předložené žádosti) jako havarijní s nutností operativní realizace opravy.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/05b) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/05c)
ZMF na základě předběžného odborného posouzení stavu povrchu komunikace a návrhu
technologického postupu opravy - viz důvodová zpráva - a s odkazem na ust. § 38, odst. 1
zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ve smyslu „jiného
důležitého zájmu obce“, který MF v tomto případě spatřuje mimo jiné v zájmu obce
předcházet újmám na zdraví občanů, újmám na jejich majetku, v zajištění dostupnosti
složek integrovaného záchranného systému občanům žijících v odlehlejších částech města
jakož i v zajištění bezpečného provozu na této komunikaci, schvaluje realizaci opravy
veřejně přístupné účelové komunikace v nezbytně nutném rozsahu ve smyslu varianty č.
1 (maximální, komplexní) ve smyslu předložené kalkulace nákladů, a to za těchto
podmínek:
- město Fryšták zajistí veřejnou zakázku na celý rozsah opravy havarijní části
komunikace a z důvodu rozsahu poškození a věcné i časové naléhavosti opravy schvaluje
realizaci zakázky v režimu směrnice města Fryštáku č. 1/2016, bod č.3, podbod č. 3,5;
-město Fryšták uhradí výdaje spojené s předmětnou opravou celkových stavebních
nákladů, přičemž částku ve výši 206.000,- Kč bez DPH z toho hradí spol. ZDV Fryšták.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/05c) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/05d)
ZMF souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu a financování opravy části
VPÚK na Lukovské mezi městem Fryšták a spol. ZDV Fryšták před zahájením prací
jakožto podmínky pro objednávku a zahájení prací, přičemž administraci smlouvy zajistí
RMF.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/05d) bylo schváleno.
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U Z 02/2018/VII/05e)
ZMF za účelem narovnání majetkoprávních vztahů vlastnictví pozemků a tělesa
komunikace na nich umístěného u veřejně přístupných účelových komunikací schvaluje
majetkoprávní vypořádání pozemků pod tělesem VPÚK formou směny, výkupů, darů (z
jejich strany) mezi vlastníky pozemků a městem Fryšták.
Pro: 16
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/05e) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/05f)
ZMF souhlasí se zrušením zakázky na pořízení služebního vozu (zůstává v gesci rady) a
schvaluje vyčlenění těchto prostředků na realizaci opravy veřejně přístupné účelové
komunikace.
Pro: 14
Proti: 1 (Ing. P. Gálík)
Zdržel se: 1 (Mgr. P. Nášel)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/05f) bylo schváleno.
6. Návrh manželů ***, o směnu pozemků p. č. 443/80, 445/16, 445/26, vše k. ú. Vítová a
p. č. 902/116, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták za městský pozemek p. č. 451/2,
k. ú. Vítová, obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 13. 12. 2017, č.j. MUF-ESO-3563/2017-NAJ.
Žadatelé požádali o směnu pozemků ve svém vlastnictví p. č. 443/80, 445/16, 445/26, vše k. ú.
Vítová a p. č. 902/116, k. ú. Horní Ves u Fryštáku o celkové výměře 3909 m 2 za městský
pozemek p. č. 451/2 – ovocný sad, k. ú. Vítová o výměře 4441 m2 (rozdíl 532 m2). Návrh byl
obdržen v návaznosti na dotaz OTH, který byl žadatelům zaslán ve věci jednání o prodeji
pozemku p. č. 445/16 – ost. plocha, ost. komunikace, na kterém se nachází stavba veřejně
přístupné účelové komunikace nad Vítovou (od Skalky k zahrádkářské kolonii), k jejímuž
vlastnictví se přihlásilo ZDV Fryšták. Žadatelé nejprve reagovali tak, že sdělili, že město
vybudováním účelové komunikace přeťalo jejich nemovitosti a znemožnilo jim jejich řádné
užívání, požadovali po městu výkup či směnu, a dále požadovali náhradu za daň z nemovitostí,
kterou museli hradit. Zastupitelstvo náhradu neschválilo (v návaznosti na právní stanovisko
advokáta JUDr. Bc. Březovjáka), protože město není vlastníkem této předmětné komunikace a
doporučilo jednat s vlastníky o prodeji pouze pozemku pod účelovou komunikací (445/16) –
bez zájmu – požadavek na směnu trvá. ZDV Fryšták mezitím městu zaslal sdělení o vlastnictví
komunikací nad Vítovou a na Lukovské, a dokumenty (stavební povolení a kolaudační
rozhodnutí) potvrzující vlastnictví těchto komunikací. Advokátní kancelář JUDr. Březovjáka
zpracovala stanovisko k postupu města ve věci oprav veřejně přístupných účelových
komunikací, z kterého vyplynulo, že v souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR je každý
vlastník pozemku, na kterém se nachází VPÚK vlastníkem i této komunikace a je tedy povinen
se o tuto VPÚK starat a udržovat ji na své náklady.
SK - ve věci dalšího postupu ve věci směny pozemků SK doporučuje požádat majitele o dar
dotčených pozemků pod VÚPK ve prospěch města, aby to mohlo dále provádět úpravy povrchů
komunikací.
Připomínky:
Pan L. Mikl: „Já bych toho využil, přistoupil bych určitě ke směně. Potřebujeme vyřešit situaci
s místními komunikacemi. Je potřeba to vyřešit. Pokud budeme chtít po majitelích pozemků,
aby nám to darovali, což zamítlo pracovní ZMF, když nemáme žádné usnesení, tak se nikam
nedobereme. Musíme jít vstřícnými kroky k tomu, abychom udělali jakýsi precedence a ostatní
lidi nám vycházeli vstříc a řešili majetkoprávní vztahy pod komunikací. Ještě bych dodal, že
prioritou je, aby se ty místní cesty staly majetkem obce.“
V čase 18.26 opustil zasedání ZMF pan L. Hanák, čímž se snížil počet všech přítomných
zastupitelů na 15.
Starosta: „Souhlasím, takže rozumím tomu tak, že navrhuješ vyhovět ve smyslu žádosti?“ Pan
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L. Mikl: „Ano.“ Starosta: „Ptám se dál, pakliže ne, nemusíme odkládat rozhodnutí a můžeme
ve smyslu zákona zveřejnit záměr.“ Pí G. Najmanová: „Rozhodnutí je vždy na zastupitelstvu,
v důvodové zprávě jsme upozornili, že pozemky, které nabízí manželé *** jsou o 532 m2 méně,
než co MF má svůj pozemek, kteří manželé chtějí. Pokud by trvali na tom, aby ten pozemek,
jak je, byl celý, mělo by ZMF rozhodnout také o tom, zda se bude považovat směna za shodnou,
tudíž bez doplatku nebo s doplatkem podle ceny stanovené znaleckým posudkem.“ Starosta:
„Tady se jedná o majetkoprávní záležitosti, pane ***, tady asi nezaznělo to, že město
proklamovalo tu snahu nějakým způsobem se vypořádat, tady, kde jsou rozdílné výměry je k
tomu potřeba zpracovat materiál, protože to se nějakým způsobem vyhodnocuje. Cena pozemků
může být stejná, tak já bych tady navrhl, abychom se sešli ještě pracovně nebo s kolegyní, aby
vám ještě z pohledu našeho a zákona o obcích vysvětlila možné důsledky nebo možné řešení té
situace, kdy jsou různé výměry s tím, že byste se přiklonil k té či oné variantě a řešili bychom
to na dalším zasedání ZMF už konkrétně. Ať něco tady nezveřejníme tak, co je třeba v rozporu
se zákonem. Jste svědkem toho, že opravdu chceme směnit. Je to dlouhodobá záležitost, vy jste
připraven směňovat hned, ale je tady ta disproporce. Několikrát se to objevilo na zasedání ZMF
a vždycky jsme tomu věnovali speciální přístup. Já bych vás poprosil, že byste se sešli s paní
Najmanovou, ona by ještě k tomu zajistila nějaké prameny a pak bychom to opravdu velmi
konkrétně ve formě usnesení připravili. Je to minimálně ve dvou krocích. I ta směna se
zveřejnuje podle § 39 zák. o obcích. Ať se to zveřejní tak, jak by mělo. Souhlasíte s tímto
postupem?“ Pan ***: „Ano.“ Starosta: „Dobře, děkuju, v tom případě změníme usnesení.“
U Z 02/2018/VII/06
ZMF bere na vědomí návrh manželů *** ve věci směny pozemků p. č. 443/80, 445/16 a
445/26, vše k. ú. Vítová a poz. p. č. 902/116, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, č. j.
MUF-ESO-3563/2017-NAJ, ze dne 13. 12. 2017 a ukládá pí G. Najmanové připravit nový
návrh usnesení ve smyslu žádosti.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/06 bylo schváleno.
7. Žádost pí *** o prodej měst. pozemku (popř. jeho části) p. č. 883, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 11. 10. 2017, č. j.: MUF-ESO-2768/2017-NAJ.
ZMF schválilo dne 7. 2. 2018 záměr prodeje pozemku za cenu 750,- Kč/m2. V době zveřejnění
od 9. 2. 2018 do 26. 2. 2018 nebyly podány žádné připomínky ani návrhy.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/07a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 01/2018/VII/12 ze dne 7. 2. 2018 schvaluje
prodej nově odd. část měst. pozemku p. č. 883 – ost. plocha, ost. komunikace – označenou
jako díl „a“ o výměře 109 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem rozšíření prostor
před RD čp. 112 žadatelce pí ***, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, č. 6324/185/2017, ze dne 4. 12. 2017, ve výši 750,- Kč/m2, s připočtením DPH,
za účelem rozšíření prostor před RD čp. 112 a s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelkou.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/07a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/07b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou, a pí ***, na prodej
nově odd. části měst. pozemku p. č. 883 – ost. plocha, ost. komunikace – označenou jako
díl „a“ o výměře 109 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelce pí Zdence Buchtové, bytem
Nová 233, 763 16 Fryšták, za kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2, tj. celkem 81.750,- Kč
s připočtením DPH ve výši dle platné legislativy a s podmínkou úhrady nákladů na
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pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem (viz
příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/07b) bylo schváleno.
8. Žádost p. *** o prodej části měst. pozemku p. č. 551, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
účelem zajištění přístupu k pozemku
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 28. 2. 2018, č.j. MUF-ESO-718/2018-NAJ.
Žadatel požádal o prodej části měst. pozemku p. č. 551, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, na kterém
se nachází komunikace spojující jednotlivé soukromé nemovitosti v místní části Lukovské.
Jako důvodu prodeje uvedl, že v případě prodeje tohoto pozemku jinému žadateli by přišel o
přístup ke svým nemovitostem. Nedoporučujeme prodej pozemku ani jeho části; v roce 2017
žádal opakovaně o prodej části tohoto pozemku p. *** a jeho žádosti zastupitelstvo opakovaně
nevyhovělo. RMF nedoporučila schválit prodej.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/08
ZMF nereflektuje na žádost p. ***, o prodej části měst. pozemku p. č. 551 - ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví
žadatele a neschvaluje prodej výše uvedené nemovitosti do vlastnictví p. ***.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval : 1 (P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/08 bylo schváleno.
9. Návrh p. *** na bezúplatný převod části pozemku p. č. 933/3, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 9. 1. 2018, č.j. MUF-ESO-148/2018-NAJ.
Žadatel podal návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 933/3, k. ú. Horní Ves u Fryštáku
z důvodu narovnání vlastnických vztahů předzahrádek u RD. Jedná se o části pozemku, které
jsou užívány soukromými vlastníky a ohraničeny oplocením. Město by získalo pozemky, ke
kterým by nemělo přístup. Vypořádání jednotlivých částí pozemku s majiteli RD by bylo zřejmě
druhým krokem v případě schválení bezúplatného převodu. Pro bezúplatný převod bude třeba
vyhotovit GP.
RMF doporučila schválit bezúplatný převod části pozemku do majetku města.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/09
ZMF bere na vědomí návrh p. ***, na bezúplatný převod části pozemku p. č. 933/3 – orná
půda, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře cca 150 m2, souhlasí se záměrem
bezúplatného převodu mezi městem Fryšták a žadatelem, a ukládá ESO zajistit
neprodleně geometrický plán na náklady města Fryšták, a to z důvodu bezúplatného
nabytí pozemku.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/09 bylo schváleno.
10. Návrh Salesiánské provincie Praha na majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 1371/1,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták – lokalita rekultivované skládky TKO za pozemek p. č.
595/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 13. 11. 2017, č. j.: MUF-STA-3211/2017-STA.
Žadatel požádal dne 4. 2. 2016 o jednání ve věci směny pozemku p. č. 1371/1, k. ú. Dolní Ves,
na kterém se nachází část stavby skládky TKO na Žabárně. ZMF na svém jednání dne 7. 2.
2018 schválilo záměr směny. V době zveřejnění od 9. 2. 2018 do 26. 2. 2018 nebyly podány
žádné připomínky ani návrhy.
strana číslo 17/30 Z 02/2018/VII

Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/10a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 01/2018/VII/14 ze dne 7. 2. 2018 schvaluje
směnu pozemku ve vlastnictví města Fryšták p. č. 595/1 – zahrada, o výměře 308 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za pozemek p. č. 1371/1 - lesní pozemek, o výměře 3585 m2, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, ve vlastnictví Salesiánské provincie Praha, se sídlem Kobyliské
náměstí 1000/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ00406929, s doplatkem za rozdílné druhy
pozemků ze strany žadatele ve výši 131.020,- Kč, stanovený znaleckým posudkem č.
6208/69/2017, ze dne 26. 4. 2017, a s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého posudku
a návrhu na vklad ze strany města.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 2 (L. Mikl, P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/10a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/10b)
ZMF schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou a Salesiánskou
provincií Praha, se sídlem Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha – Kobylisy, IČ00406929,
zast. P. Petrem Vaculíkem, provinciálem, na směnu pozemku p. č. 595/1 – zahrada, o
výměře 308 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za pozemek p. č. 1371/1 - lesní pozemek, o
výměře 3585 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, s doplatkem za rozdílné druhy pozemků
ve výši 131.020,- Kč, s úhradou nákladů na vyhotovení znaleckého posudku a návrhu na
vklad ze strany města (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 2 (L. Mikl, P. Bezděčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/10b) bylo schváleno.
11. Návrh na výkup zbývajících id. vlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 a 957/5,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pod stavbou „Šenku“
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Jedná se o vlastnické podíly k pozemkům, na kterých se nachází stavba Sociálního zařízení
Šenk v Horní Vsi, čp. 391. ZMF schválilo úplatný převod u spoluvlastníků, kteří projevili
písemně souhlas s převodem. Vzhledem k tomu, že podíly jsou součástí společnosti, která
s pozemky hospodaří a dle stanov je třeba jednat při převodu se všemi spoluvlastníky, jinak by
zápis v KN neproběhl, požádali jsme opakovaně zbývající spoluvlastníky – *** o převod těchto
spoluvlastnických podílů, protože i na valné hromadě společnosti dne 23. 2. 2018 byl tento
záměr potvrzen. Doporučujeme schválit uzavření kupních smluv na zbývající podíly u pozemků.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/11a)
ZMF z důvodu sjednocení vlastnictví stavby a pozemku (čp. 391 – Sociální zařízení Šenk
v Horní Vsi) schvaluje výkup id. spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, a p. č. 957/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 9 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, od spoluvlastníků – ***, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, č. 6280/141/2017 ze dne 20. 9. 2017, ve výši 600,Kč/m2, a s podmínkou úhrady nákladů
spojených s převodem pozemku (znalecký posudek a návrh na vklad) ze strany města
Fryšták.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/11a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/11b)
ZMF schvaluje uzavření kupních smluv mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a p. *** na
výkup id. spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 – zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 13 m2, a p. č. 957/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, tj. za celkem 1.490,- Kč,
a s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku (znalecký posudek a
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návrh na vklad) ze strany města Fryšták (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/11b) bylo schváleno.
12. Návrh schválení záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 597, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, ve vlastnictví státu (ČR-ÚZSVM) - do vlastnictví MF
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
V návaznosti na připravovaný projekt – prodloužení vodovodu ul. Potoky, který město Fryšták
připravuje, byl zastupující firmou Kaninga s. r. o. požádán Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) o vyjádření jako vlastníka pozemku k této akci. ÚZSVM sdělilo, že
s provedením stavby v této fázi nesouhlasí a navrhlo vypořádání pozemku – změnu vlastnictví.
Na pozemku se z části nachází stavba chodníku, kterou provádělo město Fryšták a dále veřejná
zeleň, o kterou město pečuje. Dne 5. 3. 2018 požádalo město ÚZSVM o bezúplatný převod
tohoto pozemku s odkazem na ust. § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném znění, neboť se jedná o veřejný zájem. Dne 9. 3.
2018 byla ze strany ÚZSVM doručena nabídka úplatného převodu tohoto pozemku. Město
Fryšták dopisem ze dne 15. 3. 2018 nesouhlasilo s úplatným převodem a sdělilo, že trvá na své
žádosti ze dne 5. 3. 2018 na bezúplatném převodu. Doporučujeme pro další jednání s ÚZSVM
schválit postup převodu, a to formou bezúplatného.
Připomínky:
Pan V. Filák: „Když to teda nedopadne dobře, tak ho mít nebudou?“ Starosta: „Myslím, že
chodník má přednost.“ Pí G. Najmanová: „I kdyby došlo k úplatnému převodu, tak je to 56 m2,
takže nepředpokládáme, že ta cena by měla být nějak vyšplhaná do výše.“ Starosta:
„Domníváme se, že stát by to měl bezúplatně převést, trváme na to, ten důvod, proč ten
pozemek chceme je ve prospěch občanů, města a dalších. Budeme to znovu zkoušet a pakliže
ne, ta stavba je pro nás natolik důležitá, že bychom asi přistoupili k tomu výkupu, neznám teď
cenu, ale asi by to bylo nelogické, to nerealizovat.“ Pí G. Najmanová: „Není to první žádost,
kterou s úřadem řešíme, ve většině případů se jednalo právě o veřejný zájem, tak se nikdy
nestalo, že bychom se dostali do fáze, že bychom to museli vykupovat. Vždy se ten § 22 zákona
použil a bylo to bezúplatně.“ Ing. J. Košák: „Tam se jedná o pozemek naproti hasičské
zbrojnice?“ Pí G. Najmanová: „Ano.“
U Z 02/2018/VII/12
ZMF v návaznosti na dopis města Fryšták ze dne 5. 3. 2018, č.j. MUF-OTH-648/2018-KAS,
schvaluje jednání s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to o
bezúplatném převodu pozemku p. č. 597 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 56 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták do vlastnictví města Fryštáku.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/12 bylo schváleno.
13. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. HD GEO s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Fryšták, pí Billová, úprava vedení NN“
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 19. 3. 2018, č. j. MUF-ESO-884/2018-NAJ.
V návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 01/2017/VII/05b) ze dne 23. 1. 2017 byla uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě energetického zařízení s
názvem „Vítová, pí Billová, úprava vedení NN“; doporučujeme schválit uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není teba
zveřejňovat záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/13
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 01/2017/VII/05b) ze dne 23. 1. 2017 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou E.ON
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Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400,
zast. Ing. Danou Mrvovou, Manažerem věcných břemen, na základě Pověření ze dne 10.
1. 2017, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, pí Billová, úprava vedení NN“,
umístěné na části městských pozemků p. č. 213/2 – zahrada a p. č. 432/2 – ost. ploch, ost.
komunikace, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši
3.500,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů (viz příloha č.
6 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/13 bylo schváleno.
14. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. HD GEO s. r. o., o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Dlabaja, kabel. přípojka NN“
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 19. 3. 2018, č. j. MUF-ESO-883/2018-NAJ.
V návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 03/2017/VII/12) ze dne 3. 4. 2017 byla uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, p. Dlabaja, kabel. Přípojka NN“; doporučujeme schválit uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není teba zveřejňovat
záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/14
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 03/2017/VII/12) ze dne 3. 4. 2017 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400,
zast. Ing. Danou Mrvovou, Manažerem věcných břemen, na základě Pověření ze dne 10.
1. 2017, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Dlabaja, kabel. přípojka
NN“, umístěné na části městského pozemku p. č. 83 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 4.700,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/14 bylo schváleno.
15. Sdělení likvidátora Společnosti singularistů velkousedlých, v. o. s. – v likvidaci o stavu
majetku společnosti a stanovisko AK JUDr. Bc. Michala Březovjáka k postupu města
Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Dne 3. 1. 2018 bylo městu Fryšták doručeno sdělení ze strany likvidátora Ing. Miloslava Půčeka,
ve věci stavu majetku v likvidaci Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s. v likvidaci, a dalším předpokládaném postupu s vypořádáním spoluvlastnických podílů.
Advokátní kancelář JUDr. Březovjáka byla pověřena jednáním s likvidátorem a následným
zpracováním právního stanoviska ve věci dalšího postupu pro nakládání s majetkem města
vloženého do singulární společnosti v likvidaci. AK sdělila a doporučila následující:
a) likvidovaná společnost nemá žádné závazky a že je tedy zřejmé, že Městu Fryšták jakožto
společníkovi likvidované společnosti bude vyplacen nějaký podíl na likvidačním zůstatku,
b) informace ohledně prodeje vložených vkladů Zemědělskému družstvu vlastníků Fryšták je
pravdivá a likvidovaná společnost tak získala cituji „nemalou částku“,
c) návrh na použití likvidačního zůstatku doposud nebyl schválen a vzhledem k velkému
množství společníků lze doufat, že likvidace by měla být ukončena do konce tohoto roku,
d) Město Fryšták nevložilo žádný nemovitý majetek do likvidované společnosti a lze na něm
tedy hospodařit dále,
e) pokud zašle Město Fryšták návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené s
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likvidovanou společností (adresováno likvidátorovi), lze nájemní vztah ukončit i zpětně, a to k
datu vstupu do likvidace (takto to bylo předběžně dohodnuto).
Připomínky: žádné.
U Z 02/2018/VII/15
ZMF bere na vědomí informace Ing. Miloslava Půčeka, likvidátora Společnosti
singularistů velkousedlých, v. o. s. Fryšták – v likvidaci, se sídlem nám. Míru 47, 763 16
Fryšták, IČ48529851, ze dne 3. 1. 2018, o postupu likvidace společnosti a stanovisko
Advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka ve věci dalšího možného postupu
k nakládaní s majetkem ve vlastnictví města Fryštáku pronajatého Společnosti
singularistů velkousedlých, v. o. s. Fryšták – v likvidaci, a doporučuje RMF schválit
ukončení stávající nájemní smlouvy dohodou a zveřejnění záměru pronájmu podílů na
pozemcích ve vlastnictví města nejvyšší podané nabídce.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (Starosta)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/15 bylo schváleno.
16. Návrh ideového variantního řešení Sportovně – relaxačního areálu Fryšták (rozšíření
sportovního areálu FC Fryšták)
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Bylo předmětem pracovní porady. Dospěli jsme k názoru, že tedy, ano, budeme řešit,
akceptujeme do jisté míry jako podobu návrhu, jako, že je to jedna z možných variant. ZMF
projevilo vůli řešit to definitivně až v návaznosti na jednoznačné majetkoprávní vypořádání.
Územní plán to řeší – možnou plochu pro rekreaci, ale žádný územní plán neřeší majetkové
záležitosti.“ Pan L. Mikl: „My už jsme tu Žabu upustili, bereme jako klidovou zónu, už tam
nemáme žádné záměry tohoto typu?“ Starosta: „Je to o jednání, jejichž výsledek nemůžeme
předjímat ani dobu vyřešení. Tímto neříkáme, že bychom chtěli upustit od jednání s blízkými
sousedy lokality Žaba, připravuje se setkání. Akorát nám tam přibyl jakýsi nápis na zdi p. ***,
bohužel. Já vám to ocituju: „***..“ Takže ještě s majitelem budeme řešit poškození jeho
majetku, resp. s policií. Odpovídám na tvoji otázku, platí to, že Žaba je stále ve hře a je tady
snaha města domluvit se. Víme, jak jsme na tom legislativně, víc, než paragraf je dohoda s těmi
lidmi. Paragraf jde proti pořadatelům, proti městu, zatím a je to o těch jednáních. Další věc je
oprášit jednání se ZDVF ve věci Parku, využití toho Parku. Víme, jak jsou ty schvalovací
procesy dlouhé. Proto jsem nic neponechal náhodě, aspoň aby bylo něco zpracováno, abychom
se měli od čeho odpíchnout. Jakou cestou se vydáme je druhá věc.“ Ing. T. Černý: „Na
pracovním ZMF padlo, že by se k té lokalitě mělo přistupovat jako k celku, jestli by se to dalo
někam ukotvit, aby to nezapadlo, aby se ten podnět vzal v úvahu.“ Ing. J. Košák: „O tohle tu
v tuhle chvíli přece nejde. Ten návrh beru jako ideový. V tuto chvíli jde o to, že vyjádříme
zájem, že tu lokalitu tam chceme mít a chceme získat ty pozemky, které tam jsou. Teď se jedná
hlavně o ty pozemky.“ Starosta: „Je to protinávrh?“ Ing. T. Černý: „Ne, já jsem to chtěl doplnit.“
U Z 02/2018/VII/16
ZMF bere na vědomí návrh ideového řešení záměru města s názvem Sportovně relaxační
areál Fryšták“, zpracovaný Ing. arch. Jiřím Vorlem z února 2018 (varianta A – maximální
zábor), předložený v rámci záměru města Fryštáku realizovat rozšíření stávajícího
sportovního areálu FC Fryšták, a odkládá rozhodnutí o konkrétním pojetí tohoto záměru,
a to do doby dořešení majetkoprávního vypořádání vlastnictví pozemků, na nichž má být
projekt s odkazem na platný Územní plán města Fryštáku realizován, a ukládá
ekonomicko – správnímu odboru jednat o podmínkách převodu pozemků formou jejich
směny.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/16 bylo schváleno.
V čase 19.06 hod opustil zasedání ZMF pan L. Mikl, čímž se snížil počet všech
přítomných zastupitelů na 14.
strana číslo 21/30 Z 02/2018/VII

17. Stanovisko města Fryštáku k projektu s názvem „Fryšták – sociální bydlení“
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Bylo projednáno na pracovním ZMF. To je takové specifikum víte, že do budoucna
by se měla změnit legislativa v tom smyslu, že by měla být dána nějaká povinnost zřizovat další
možnosti tzv. sociálního bydlení. Město by mělo mít ve smyslu zákona nějaké bytové jednotky
pro tzv. soc. bydlení. Snažíme se hledat i dotační podpory, které by pomohli realizovat tyto
projekty. Byli jsme v časovém skluzu, kdy byla vyhlášena výzva. Původně se nevědělo, jestli
do toho můžeme nebo nemůže jít, není to vždy jednoznačné. Výzvy jsou rafinovaně
formulovány. Jeli jsme komunikovat za příslušný zástupcem vyhlašovatele, zda je možnost
ucházet se o ty peníze. Řeší to IPRÚ a proto rada narychlo schválila podání záměru, se kterým
jste se seznámili na úložišti. Kdybychom nepodali záměr, tak se nemusím tady o tom dnes vůbec
bavit, bylo by to bezpředmětné. Šlo by o 90% podporu státu a je to poslední šance, tak jsme k
tomu přistupovali i na radě, s tím že ZMF schválí jestli pokračovat nebo ne.“ Starosta sdělil, že
jsme vybrali plochu, která je méně sympatická panu řediteli, protože se jedná o školní zahradu
a dodal, že to z pohledu soc. začleňování má výhodu, že tuto klientelu neodstrkujeme někam
za město. V některých městech vznikají ghetta, že je odstrčíte někam za město. Tak jsme
připravili tento projekt. Okomentoval kolik bytů by tam bylo a pro jakou cílovou skupinu by
byly vhodné. Sdělil, že dnes proběhlo zasedání řídícího výboru, pokud budeme chtít náš projekt
byl akceptován, je to poslední kolo, máme garantováno, že ty peníze jsou To je poprvé, kdy
nemusíme soutěžit a bojovat, máme ty peníze defacto jisté z 90% uznatelných nákladů. Projekt
necelých 12 mil. Kč, lehce si spočítáte, kolik to je peněz. Druhá exkluzivní podmínka je ta, že
je tam „jen“ 5 leté období udržitelnosti. Sociální bydlení musíme držet 5 let a pak je nás, jestli
zůstanou v režimu soc. bydlení nebo by se změnili na klasické nájemní byty. Já bych to držel
jako sociální bydlení. Čas je náš nepřítel, pokud se rozhodneme, zda do toho půjdeme, zítra už
musíme rozjet kolotoč toho všeho. Podání žádosti musíme stihnout do 30. 9. 2018 s tím, že už
musíme mít min. i žádost o vydání stavebního povolení. Je to v památkové zóně a možná
z hlediska stavebního může být problém. Úkol z rady byl, najít jinou lokalitu, kde by se to dalo
realizovat.“ Ing. P. Gálík zmínil, že se ztotožňuje se stavební komisí a školní zahrada není
vhodná lokalita. Mgr. L. Sovadina: „Já bych byl ochotný o tom uvažovat, kdybychom měli
nějakou adekvátní náhradu. Jsem pro zachování školní zahrady, i když soc. bydlení chápu.“ Pan
V. Filák: „Co se týká soc. bydlení - soucítím s lidmi, kteří nemají, kde bydlet. Pobídka i peníze
jsou lákavé, kdo nám ale zabezpečí, že se do bytů dostanou ti správní lidé. Mohou se tam dostat
nepřizpůsobiví občané a můžou udělat problémy občanům měst a obcí. Mnozí starostové mají
strach, aby se tam nevytvořila ghetta a nedělali problémy stávajícím občanům. Jako pojďme do
soc. bytů, ale lokalita za školou je absolutně nevhodná, aby tam bydleli nevíme, kdo.“ Starosta.
„O tom rozhoduje město.“ Pan V. Filák: „To je velmi složitá otázka, pojďme do výstavby, ale
jinde. Doporučil bych zvážit ještě toto, protože vím, že mnozí starostové se tomu
brání.“ Starosta: „Brání, ale neubrání.“ Ing. K. Zlámalík: „Je v současné době zájem o sociální
bydlení ve Fryštáku?“ Starosta: „I o sociální bydlení, a to dosvědčuje i poptávka v DBD.
Poptávka obecně je.“ Mgr. P. Nášel: „A jiná lokalita, která by přicházela v úvahu není?“ Pí G.
Najmanová: „Pavle, není, v územním plánu je to jediné místo, kde je to reálné.“ Ing. T. Černý:
„Je problém těch 1500 m2 jinými 1500 m2, buď si vzít nějakou zahradu do nájmu nebo vyčlenit
pro tu školní zahradu jiný pozemek?“ Mgr. L. Sovadina: „Kde?“ Pí G. Najmanová: „V dosahu,
aby nebyl problém s přecházením.“ Starosta: „Jestli v tom budeme pokračovat je na
zastupitelstvu. Mohu nechat hlasovat o návrhu usnesení? Je to akceptováno na ten pozemek u
školy. Děkuji za váš zájem řešit záměr.“
U Z 02/2018/VII/17
ZMF bere na vědomí záměr města Fryštáku s názvem „Fryšták- sociální bydlení“,
s předpokladem realizace na poz. p. č. 126, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, zpracovaný
v rámci 16. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ve smyslu
Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 -2020, a to v návaznosti na
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Integrovaný regionální operační program, specifický cíl -Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucích k sociální inkluzi, opatření integrované strategie -Navýšení kapacity
sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, a neschvaluje podání žádosti o
poskytnutí dotace v rámci předmětné výzvy.
Pro: 9
Proti: 4 (Starosta, Ing. T. Černý, Mgr. P. Nášel, Ing. S. Velikovský, CSc.)
Zdržel se: 1 (Ing. P. Osoha)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/17 bylo schváleno.
18. Návrh postupu města Fryštáku v rámci majetkoprávního vypořádání a přípravy lokalit
určených k zástavbě rodinnými domy
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Bylo projednáváno v rámci pracovní porady zastupitelstva. Řešili jsme s kolegou
Košákem, který má na starosti i spolupráci s pořizovatelem územního plánu, jakým způsobem
pomoci při přípravě těch lokalit, aby ty lokality, které máme určeny k zástavbě individuální
bytovou zástavbu, tak abychom eventuálně nějakým způsobem přispěli k tomu rozvoji.
Předávám slovo panu kolegovi. Mám svoje usnesení z pohledu toho, co mi bylo řečeno panem
místostarostou, jak to bylo vnímáno.“ Ing. J. Košák: „Je tu výstup ze stavební komise.“ Ing. P.
Gálík: „My jsme se tím samozřejmě zabývali. Stavební komise doporučuje oslovit majitele
dotčených pozemků, doporučujeme oslovit majitele jakoby s odkupem těch pozemků, je
potřeba stanovit nějakou cenu posudkem. Celková plocha lokality je 14 800 m2 z toho město
Fryšták vlastní 8 200 m2, takže když jsem tak zhruba spočítal - infrastruktura navrhované
lokality té první části vychází od projektanta 12 300 000 Kč, odkupy případných pozemků do
vlastnictví MF by stály zhruba 4 300 000 Kč, kdyby se všechny pozemky prodaly za dejme
tomu za 1 500 Kč tak výnosy z té etapy vychází třeba 22 mil. Kč. Je potřeba mít na paměti, že
na ty odkupy by byli potřeba ty 4 mil. Kč, které by město nebo zastupitelstvo muselo vyčlenit
v rozpočtu a dále počítat i s těma 12 mil. Kč, které je potřeba vložit do infrastruktury, takže se
nám jedná v dnešní fázi o částku 16 mil. Kč, což je dost velká částka na to, abychom v této
chvíli o tom rozhodli, proto doporučujeme projednat ten možný odkup s těmi majiteli, jestli by
na to vůbec přistoupili a udělat ty znalecké posudky.“ Starosta: „No samozřejmě, jednat se musí.
Ale otázka je, my jsme to řešili s Jendou, musí být někdo pověřen za město a musí být jasný
mandát a jasně vymezený a za tím majitelem musíš jít s konkrétní nabídkou (teď nemyslím jen
finanční). Pokud budeme jednat o výkupu těch pozemků, co jim v rámci tohoto nabídneme.
Musíme vědět, že už máme vyčleněné peníze v rozpočtu a musíme vidět nějaký horizont.“ Pan
V. Filák: „Nebyla by ještě jedna varianta řešit to developerským způsobem?“ Starosta: „To už
se sporadicky děje na území města bez přispění města. My můžeme nabízet pozemky svoje, ale
nemůžeme mluvit za jiného vlastníka.“ Pan V. Filák: „Město plánuje určitou výstavbu, tak
prostě to nabídnout developerovi, který si to tady všechno vyřídí sám.“ Starosta: „Cesta
developerství je určitě reálná dokonce spojení sil i s obcí, děje se to běžně, proč ne, může z toho
být slušný PPP projekt.“ Ing. J. Košák: „Já bych k tomu řekl jednu věc, jedná se o lokalitu, která
je v ÚP a dá se tam prakticky okamžitě začít stavit. Město zde vlastní většinu pozemků, tak jak
ty výměry byly řečené a pokud to bude celé obecní, tady se pro ten další postup bavíme o tom,
že celé to území by mělo být ve vlastnictví města, tzn. ty pozemky, které tam jsou i ostatních
soukromých vlastníků by bylo vhodné od nich vykoupit a tady je pak na místě otázka, pokud
s nimi bude jednáno, jaká je cena, za kterou jim to město může nabídnout. Město na tom nechce
vydělat. Lze lehce zjistit, jaká je prodejnost pozemků, které tady jsou. To, co máme v posudku
od pana Kostky – 1000,- Kč mi připadá, že by to bylo asi během 10 minut pryč, pokud by se to
za tuto cenu vyhlásilo. Můj odhad osobně je kolem 1400,- Kč/m2. Pokud bychom věděli, kolik
by stály inženýr. sítě, které by byly vybudovány nebo aspoň odhad, což nějaký přibližný odhad
dneska je, tak z toho lze vyvodit, jakou částku bychom mohli nabídnout majitelům soukromých
pozemků. Tak, aby to pro ně bylo přirozeně výhodné. Co se týká fin. prostředků na
zafinancování řešení celé té lokality, tak asi by bylo potřeba zajistit peníze na výkupy,
v momentě, kdy by byly pozemky ve vlastnictví města a byly by rozparcelovány, tak si myslím,
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že dneska je takový hlad po pozemcích, že pokud tady bude perspektiva, že během dvou let tam
budou vybudovány inž. sítě, tak si troufám říct, že ty pozemky budou brzo pryč.“ Starosta:
„Dobře, ale já jsem očekával od SK, že navrhne zastupitelstvu nějaký konkrétní postup. O čem
tady teď budeme hlasovat?“ Pan V. Filák: „Už to tady řekl ten postup.“ Starosta: „Ale to je
v obecné rovině. Já, když toto řeknu občanovi nebo kdokoliv, kdo bude pověřen, tak nevím, jak
by vám ti lidé odpověděli. Já bych tě poslal někam s takovou. Musí být řečeno: ten se pověřuje
jednáním o výkupu, cena je taková, nabídka je platná tak dlouho atd. Jasný, konkrétní v pěti
odrážkách. Já to za vás nebudu vymýšlet, rada to nebude vymýšlet, vy jste odborný orgán a já
od vás žádám tady tento konkrétní návrh, pochopte to.“ Ing. J. Košák: „Konkrétní návrh v tuto
chvíli je ten, že je potřeba si s těmi lidmi sednout a pobavit se nimi o tom, jaký na to mají názor.
My nemůžeme za nimi dojít a říct – my vám tady dáváme 300,- Kč – ber nebo neber.“ Starosta:
„Kdybys takto za mnou přišel, tak bych ti ukázal dveře. Když přijdeš s něčím konkrétním, tak
je to o něčem jiném.“ Pan V. Filák: „První, co je velmi důležité, napřed se těch lidí zeptat, jestli
vůbec mají zájem o to to prodat anebo směnit. A pokud nebudou, tak je bezpředmětné, abychom
se o tom bavili.“ Ing. J. Košák: „Tento návrh tam je a vyšel z SK, já nevím, co chceš ještě
k tomu slyšet?“ Starosta: „Návrh usnesení, já mám tady svůj. Pokud máte jiný, tak ho dejte jako
protinávrh, ale já ho za vás formulovat nebudu. Občan musí být osloven s konkrétní nabídkou,
jinak je to ztráta času. Napište to, chlapi, můžeme dát technickou.
Starosta v čase 19.47 hod. vyhlásil technickou přestávku do 20.00 hod.
Ing. P. Osoha v čase 19.52 hod. opustil zasedání ZMF, čímž se snížil počet všech přítomných
zastupitelů na 13.
Mgr. P. Pagáč v čase 20.01 hod. opustil zasedání ZMF, čímž se snížil počet všech přítomných
zastupitelů na 12.
Starosta v čase 20.01 hod. zahájil po technické přestávce zasedání ZMF a obdržel od
předsedy SK a zástupce zastupitelstva kolegy Košáka návrh usnesení.

U Z 02/2018/VII/18
ZMF pověřuje Ing. J Košáka, Ing. P. Gálíka a Ing. P. Dohnala jednáním s majiteli
dotčených pozemků v lokalitě BI 25 o možnosti odkupu těchto pozemků v ceně do 650
Kč/m2, a to s podáním zpětné vazby z jednání s majiteli pozemků do 30. 6. 2018.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (V. Filák)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/18 bylo schváleno.
19. Návrh města Fryštáku na udělení peněžitého daru Ph.Dr. Česlavu Zapletalovi při
příležitosti ukončení výkonu funkce kronikáře města Fryštáku po 41 letech práce
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Na pracovním zasedání ZMF panovala jednoznačná shoda, jak je vnímána práce pana
PhDr. Zapletala i navrhované výše odměny. Nevím, jestli se o té doby něco změnilo.
Město Fryšták tímto vyslovuje poděkování panu PhDr. Česlavu Zapletalovi.“ Pan V. Filák: „Už
máme nějakou náhradu?“ Starosta: „Asistoval mu už nějakou dobu, asi jsem o tom nevěděl,
pan Ing. František Odstrčil a když podal pan Zapletal rezignační dopis tak současně doporučil
na základě spolupráce a zkušeností, aby ho nahradil pan Ing. Odstrčil. Ta laťka je tak vysoko,
to musí být nadšenec a srdcař.“
U Z 02/2018/VII/19
ZMF s odkazem na ust. § 85 písm.b) zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném
strana číslo 24/30 Z 02/2018/VII

znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru panu PhDr. Česlavu Zapletalovi ve výši 50
tis. Kč za reprezentaci města spočívající v beletristicky zpracované kronice města, za reprezentaci města spočívající v organizaci přednášek, besed v rámci činnosti místní knihovny a spočívající v přípravě scénářů slavnostních ceremoniálů města a za publikační
činnost.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/19 bylo schváleno.
20.Různé:
a) Požadavek p. ***, o zvážení využití Víceúčelového zařízení, čp. 100, ve Vítové
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta vyzval Ing. ***, aby podnět, který napsal dovysvětlil. Ing. *** vysvětlil, že podal tuto
žádost z toho důvodu, že budova v této lokalitě není vhodně využívaná a používá se se spíše
ten objekt pro soukromé oslavy a akce, kdy po 22 hod. pravidelně dochází k rušení nočního
klidu. Od voleb do konce ledna každý víkend, v sobotu to tam jeden. Bylo mu doporučeno, aby
se obrátil na policii, což učinil už mnohokrát. Policie přijede, odjede a z toho vyplyne akorát to,
že na p. Ing. *** pak ti lidi neslušně pokřikují a když odjíždějí tak troubí. Ta situace je taková,
že není nějak regulována a není možnost se domluvit. Vznesl podnět ke zvážení, jestli by nešel
využívat k jiným účelům. Jsou různé možnosti. Může to být pro bydlení, zkoušky dechovky.
Záměr byl ten, aby se dodržoval noční klid. Starosta: „Tento objekt byl vymodlenou záležitostí
občanů jako středisko setkávání, místo, kde se odehrává společenský kulturní život. Vítová je
obec - místní část, která se chce bavit a chce žít a nemá to zázemí, proto tenkrát ZMF rozhodlo
tom, že přebuduje obchod na víceúčelové zařízení. Využití nevyužití objektu, které jste tu
naznačil, to je asi osud všech víceúčelových zařízení. Jakmile je to obecní objekt vyčleněný
jako víceúčelový objekt, tak musíte počítat s tím, že jeden je tu něco a 3 dny nic. Otázkou je,
jestli obyvatelstvo chce, aby se tu něco dělo. Byly tu Mikuláši, dětské dny, fašank, je to
infrastruktura, kterou potřebujete. Nebo změnit využití, ale pak se ptejme a myslím si, že by ta
obec bez toho zázemí zůstat neměla. Anebo najít adekvátní náhradu. Tam nahoře za panem
Miklem taky uvažujeme, že by tam mohl být nějaký amfiteátr i ÚP to umožnuje.“ Pan V. Filák:
„Já bych byl pro, když tu vznikají určité rozpory, jestli by nebylo vhodné uspořádat referendum
a řekli si, co tu chcete a nechcete.“ Ing. J. Košák vyslovil svůj názor, že se asi nejedná o akce,
které pořádá obec, ale spíš o oslavy, které tam probíhají pátky, soboty. A dotázal se, kolik akcí
tam probíhá a jaký je ekonomický výnos? Starosta: „Marginální.“ Pan V. Filák: „OZV jasně
hovoří, že noční klid 22.00 hod. To platí pro všechny, pokud tady není Silvestr nebo nějaká
mimořádná akce, která je povolená městem.“ Ing. J. Košák: „Vlasťo, ruku na srdce, pokud si
tu zorganizuješ oslavu, tak je nevyženeš v 22 hod. domů.“ Starosta: „V DBD to tak
funguje.“ Pan V. Filák: „Tak si tady prostě tu oslavu neudělají.“ Ing. J. Košák. „Teď se jedná o
to, jestli město vysloví závazek, že zde nebudou povolovány akce po 22 hod. u soukromých
akcí.“ Pí G. Najmanová: „Je potřeba si uvědomit, že když ta akce 22 hod. skončí, samozřejmě
ti lidé, než se rozejdou, tak se může stát, že tu dobu poruší, ale to už je odpovědnost každého
toho člověka, protože ten zákon je pro nás pro všechny. A musíme se tím řídit a vy máte to
právo přivolat policii. Pokud se budete cítit omezeny, může tu policii přivolat a pokud nejste
spokojeni s prací policie, můžete se obrátit na nadřízený orgán – krajské ředitelství.“ Občanka:
„Když se otevře výčep, všichni sedí venku do noci, vykřikuje se na to se taky volá policie?“ Pí
G. Najmanová: „Tak se asi venkovní posezení zruší nebo já nevím. Tam si může sednout
kdokoliv ne jenom ten, kdo přijde do hospody.“ Občanka: „Nikdy z vás by nechtěl mít hospodu
10 m od baráku a poslouchat každý den opilce a dunění aut a čekat, kdo vám hodí sklenku do
okna. To není jen jeden den, to je pořád.“ Starosta: „Teď už dlouho to není přece. Když ti lidé
budou respektovat, že ukončí činnost ve 22 hod.“ Občanka se dotázala, zda správkyně paní
Bačůvková na to stačí, jestli je to ta správná osoba, která na to dohlédne? Neměl by to být
odpovědnější člověk, třeba chlap, který sjedná pořádek.“ Starosta: „Nelíbí se mi to ultimátum
buďto tady bude nebo nebude. Pokud pořadatel zajistí, že po 22 hod. tu bude klid, tak je to
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v pořádku. Paní správkyně dostane úkol. Pokud bude personální problém, tak se to bude řešit.
Byl bych rád, kdyby se sešli lidi a probereme to. Stížnost je pochopitelná, ale svolejme schůzi.
Podporuje myšlenku vzájemného setkání. Je to o vzájemné ohleduplnosti a kázně pořadatele.
Sejdeme se na veřejné schůzi. Nedělejme unáhlené soudy. Byla by to škola. Teď je nějaký
problém, a ještě jsme nevyčerpali všechny prostředky k tomu, abychom ho eventuálně vyřešili.
Domluvíme se tak?“ Ing. ***: „Můžeme to zkusit.“ Starosta: „Budeme vědět, jaká je reakce
občanů. A mělo by to proběhnout. Je potřeba jedno kolečko ještě udělat.“ Paní Bačůvková
dorazila na zasedání a hned na úvod se dotázala, proč se probírá její osoba a dodala, že když
ten sál pronajímá tak na 24 hod. A nemůže za lidmi v 22 hod. přijít a říct jim, aby ukončili svoji
akci. Já jim řeknu, že by v 22 hod. neměli chodit ven, aby se utišili, aby neměli muziku, říká to
každému. Pan V. Filák: „Tak takové oslavy tady nemůžete pořádat. Protože OZV jasně říká 22
hod. – klid.“ Starosta: „Když to budete pronajímat tak do 22 hod. a buď to budou akceptovat
nebo ne. A pokud tady jsou oprávněné stížnosti, tak musíme respektovat 22 hod. Paní
Bačůvková: „Tak si myslím potom, že tato budova nemá využití, protože každá oslava začíná
v 18–19 hod.“ Starosta: „Uvidíme, co to přinese, a pak to budeme řešit. V rámci předpokladu
narovnání vztahů musíme respektovat 22 hod.“ Paní Bačůvková: „Od začátku roku tu byly tři
akce. V tom případě by se měl upravit pronajímací řád i skrz platově.“ Ing. P. Dohnal: „Tady je
potřeba oddělit konání samotné oslavy a ten pronájem, protože ten dotyčný to tady musí taky
vyklidit, a proto na to má ten prostor, tak to bylo původně myšleno. Tady nejde o tom, že
bychom mu to dali na 24 hodin, aby tady dělal bengál.“ Starosta: „Jsem rád, že jste tady přišla,
zaznělo to, objasnila jste, zareagovala jste zrovna. Alenko, vy k tomu máte ještě něco?“ Paní
Bačůvková: „Mě by zajímalo, proč někdo řekl, že nestačím na to správcovství.“ Občanka: „To
jsem řekla já. Myslím, že na to nestačíte. Protože když víte, že je tady bordel a jsou tu 3x
policajti.“ Paní Bačůvková: „Ale to já nevím, mě nikdo nezavolá.“ Občanka: „Jako správně,
proč se tady nepřijdete podívat, co se tu děje?“ Paní Bačůvková: „A vám by se líbilo, kdybych
vám chodila na soukromou oslavu. Oni mají ty klíče na 24 hodin. Já jim ty klíče nemůžu
vzít.“ Občanka: „Vy je máte přijít upozornit, že je 22 hod.“ Starosta: „Budete mít prostor si o
tom ještě pohovořit. Alenko, úkol respektovat 22 hod.“ Paní Bačůvková: „Teď tu není stejně
nic nahlášeného.“

U Z 02/2018/VII/20a)
ZMF bere na vědomí sdělení p. Ing. ***, č. j. MUF-ESO-584/2018-NAJ, ze dne 14.2.2018,
kterým vyzývá zastupitelstvo zvážit využití stávajícího Víceúčelového zařízení Vítová, čp.
100, akceptuje víceúčelové využití tohoto objektu ve vlastnictví města, a to v souladu
s obecně platnou legislativou, a ukládá správkyni zajistit důsledné dodržování
ukončování akcí ve 22 hod.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/20a) bylo schváleno.
ÚKOL: ZMF ukládá starostovi svolat veřejné setkání s občany mimo jiné s tématem
využití víceúčelového objektu na Vítové do 30. 6. 2018.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
b) Pověření realizace výběrového řízení na projekt „Výstavba terminálu a parkovacího
systému ve Fryštáku“
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Žádost byla podána řádně v termínu, žádost je akceptována. Do konce dubna bychom
se měli dozvědět, zda jsme úspěšní. V případě neposkytnutí dotace máme právo odstoupit od
smlouvy, pokud se nedomluvíme s dodavatelem jinak. Bavili jsme se o tom, že je logické
vysoutěžit to jako celek, pro dodavatele je to zajímavá stavba.“ Ing. J. Košák: „Určitě bych to
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celé nastartoval, do doby, než doběhne výběrové řízení, tak bude jasné, jestli ta dotace je nebo
není. Tam není žádná ztráta, ztráta jsou tam pouze peníze tomu zpracovateli té výběrovky. Když
už se do toho investoval takový objem peněž, má smysl do toho jít a uvažovat, pokud by nebyly
dotace, tak zatím s postupnou rekonstrukcí u těch kritických míst.“ Ing. J. Košák: „Bude VŘ na
zpracovatele?“ Starosta: „Nene, my máme rámcovou smlouvu s firmou MCI servis, takže na
základě toho jí to můžeme zadat, takže už vybíráme dodavatele.“ Ing. J. Košák: „Kolik to bude
stát to výběrové řízení?“ Starosta: „Pošlu do mailu všem zastupitelům, musím se podívat do
rámcové smlouvy.“
U Z 02/2018/VII/20b)
ZMF bere na vědomí průběžné informace k žádosti o dotaci na akci: „Výstavba terminálu
a parkovacího systému ve Fryštáku“ a ukládá za účelem realizace akce „Výstavba
terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“ zajistit výběrové řízení na zajištění
dodavatele s podmínkou možnosti realizace akce až v návaznosti na poskytnutí dotace.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/20b) bylo schváleno.
c) Žádost p. Jaroslava Faksy o členství v Kontrolním výboru při ZMF
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „My máme nastavené sedmi členné výbory, zřizují se ze zákona, podmínka je, že musí
být lichý počet, min. tři členové. V současné době máme pět členů, tedy zákonné požadavky
jsou naplněny. Čeká nás rozhodnutí, zda do konce volebního období naplníme či necháme
pracovat v tomto složení.“ Pan P. Ševčík: „Pan Mikl než odešel tak mě požádal, abych přečetl
zápis z KV. Sešli jsme se 6. 3. a jedním z bodů byl členství pana Faksy a přečtu tady ten bod č.
3. V tomto okamžiku je KV funkční, usnášeníschopný.“ Starosta: „Otázka zní, jak dál.“ Pan P.
Ševčík: „Možnost tady je, záleží, jak zastupitelstvo se rozhodne.“ Starosta: „S panem Faksou
se nám mění, protože paní kolegyně Markéta Halaštová se nepřihlásila, oficiálně nepotvrdila,
bylo to avizováno, ani souhlas není doručen, takže bychom měli sudý počet. Změnilo se teda
něco, nenavrhujete tedy nic?“ Ing. J. Košák: „Řekněme, že to bylo zvažováno, její ochota je,
aby do tohoto orgánu nastoupila, nicméně, když se podíváme do kalendáře, máme duben, do
prázdnin máme možná jedno zastupitelstvo, po nich ještě jedno a myslím si, že začínat v
nějakém orgánu půl roku před volbami nemá téměř smysl. Rozhodli jsme, že nebude kandidovat,
nebude žádat o členství.“ Starosta: „To znamená ani nereflektovat na žádost pana Faksy.
Sedmého člena oficiálně nemáme. Takže z toho plyne, že bereme na vědomí a nevolí další
členy.“
U Z 02/2018/VII/20c)
ZMF bere na vědomí žádost p. J. Faksy, bytem Fryšták, ***, 763 16 Fryšták, o členství
v Kontrolním výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku a nereflektuje na tuto žádost a
zachovává stávající počet KV při ZMF ve výši 5 členů.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. T. Černý) Nehlasoval: 1 (Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/20c) bylo schváleno.
d) Zápisy z Finančního výboru při ZMF č. 1/2018 ze dne 8. 2. 2018 a č. 2/2018 ze dne
26.2.2018
Předložil a připravil starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Ing. T. Černý: „já bych se zeptal, jestli k tomu máte nějaké dotazy?“ Starosta: „Já od vás čekám
návrh usnesení.“ Ing. J. Košák: „Vy tam požadujete nějaké informace ze strany města, vy jste
orgán města FV, já se ptám jenom, jestli by tyto věci neměli dostávat automaticky a nemuseli
by o ně žádat, po prodiskutování s právníky, jestli o to mohou žádat nebo ne. V jaké toto je
pozici.“ Starosta: „My jim to poskytneme, a když přijde na věc, není tam paradoxně žádná lhůta.
Takže nemůžeme říct, že je někdo v prodlení. A není to vnitřní orgán, ale je to orgán
zastupitelstva mimo úřad a k těm informacím se dostávají různí lidé. Budete se divit, co máme
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předběžné informace ohledně toho GDPR k čemu se dokonce nemůže dostat ani zastupitel, a
to není to, jak je tady podsouváno, že Doležel bych chtěl něco zatajovat. V okamžiku kdy město
informaci má tak je zpracovatel té informace, nakládá s nimi a když už je poskytuje tak je musí
poskytovat v souladu se zákonem. Pan Černý má apriory jako člen rady – řekl bych autentické
informace.“ Ing. T. Černý: „Dobře, ale to není tak, že z rady můžu vytáhnout podklady a dát je
FV. Abychom mohli s podklady oficiálně pracovat, tak si je musíme oficiálně vyžádat.“ Starosta:
„Informace v různých podobách na veřejnosti kolují, možná byste vy doložil ty informace, které
se dostaly ven. Město poskytne informace nemáme s tím problém, stojíme si za tím, je to nějaká
procedura. Dnes a denně se tam od rána do večera plní věci, které po nás chce stát. Zasedáme
rady, zastupitelstva, píšeme jedny zápisy, druhé zápisy, doplňujeme stanoviska, byl audit. Takže
jsme byli všichni pořád připraveni, řešili jsme něco. Pokud mám informace tak tento nebo příští
týden by měly být k dispozici.“ Ing. T. Černý: „Na ty podklady čekáme už 4,5 měsíce.“ Starosta:
„Většinu jich máte.“ Ing. T. Černý: „Některé jsme nedostali v úplné podobě.“ Starosta: „To
říkáte vy. Na spoustu věcí vůbec nemáte nárok.“ Ing. T. Černý: „Budete rádi za oficiální
komunikaci, kdy nám napíšete, že na to nemáte nárok a my budeme vědět, že na to nemáme
čekat.“ Starosta: „My vám sdělíme, co a jak bude poskytnuto. Měli byste zasedat na půdě úřadu
v malé zasedací místnosti, tam si ty materiály nastudovávat.“ Ing. T. Černý: „To je první místo,
které vždy zjišťujeme, jestli můžeme, zatím to nevyšlo.“ Pan V. Filák: „Zatím jednáme u Žáků,
tak jsme dopadli.“ Starosta: „Ale poslouchejte, kvůli vám, že vy si nejste schopni udělat čas,
není nikdo povinen tady trčet do půlnoci na radnici nebo do 20.00 hod., to se na mě nezlobte.
Vy jste se rozhodli vykonávat nějakou funkci dobrovolně. Tak si to časově zorganizujte tak, ať
tam nějaký zaměstnance je, já mu nebudu platit přesčasy, den je dostatečně dlouhý. Nevím,
čemu se pořád smějete. Tady se jedná o oficiálních dokumentech města, jsou tam oficiální údaje,
jsou tam osobní údaje, tak jestli je vám nakládání s osobními údaji směšné, tak mě teda ne.
Nevím, jestli vy máte odpovědnost, ale já odpovědnost mám. Jestli máte potřebu podsouvat, že
já něco potřebuju zatajovat, tak to tak není. Nikdy to tak nebylo, bude s tím nakládat tak, jak
má, každé zneužití se trestá.“ Ing. T. Černý: „Jestli město uzavře smlouvu s firmou, tak mi
řekněte, jaký je tam osobní údaj.“ Starosta: „Tam není osobní údaj, předmět veřejného
tajemství.“ Ing. T. Černý: „Uzavřeli jste někdy smlouvu s veřejným tajemstvím? Já bych ji rád
viděl.“ Starosta: „A vy nestudujete ty smlouvy, o kterých hlasujete, co tam je napsáno. Takže
řekněte mi, jaký máte návrh usnesení k zápisu. Buď se tady budeme smát nebo pracovat.“ Ing.
T. Černý: „Ve mně to vyvolává úsměv, tak se usmívám.“
Pan V. Filák: „Jak je to se zveřejňováním smluv na veřejné zakázky. My to neděláme, dokonce
jsme platili pokutu.“ Starosta: „To bylo v minulém období. Opravit formulaci, my to děláme
akorát je potřeba se podívat na web. stránkách. Je tam odkaz na profil zadavatele a tam je vše
zveřejněno. Ty smlouvy nad 500 tis. Kč tam máte. To je to, co říkám, chcete po nás něco, co
stejně je vám k dispozici jen se stačí podívat na ten internet. Takže prosím vás k FV, co nám
doporučíte nebo nedoporučíte.“ Ing. T. Černý: „Nám stačí, když se ty zápisy vezmou na vědomí
a navrhujeme ZMF zřízení datového úložiště pro podklady ve stejném rozsahu jako mají
zastupitelé s tím, že by tam měli přístup jen členové FV a někdo z úřadu nebo pan starosta, aby
to měl pod kontrolou.“ Starosta: „Já nebudu nic kontrolovat. Vy chcete něco, co stejně
nebudeme moci kvůli GDPR zajistit. To neošetříme.“ Ing. T. Černý: „Já vím, co se chystá,
každý, kdo dělá ve firmě tak se s tím bude potýkat.“ Starosta: „Město je úplně v jiné pozici než
vaše firma. Takže návrh usnesení je? Naformulujte mi to usnesení.“ Ing. T. Černý na závěr ještě
zmínil, že FV dostává úkoly z rady a pokud nemá kontrolní povahu tak se může stát, že se ho
zřeknou. Někdy si něco vezmou z vlastní iniciativy. Dodal, že to vychází z legislativy. Starosta
zareagoval, že je to otázkou, jestli chtějí nebo nechtějí, co se jim hodí nebo nehodí. Starosta:
„Považuji za drzost FV, když řeknou, že úkol dělat nebudou, když ho dostane. Ing. T. Černý:
„Pokud úkol dostaneme od zastupitelstva, tak ho uděláme.“ Starosta: „To je ubohá klička.“ Ing.
T. Černý: „Budu to dokladovat na určitých věcech, z rady jsme měli zadané vyjádřit se k prodeji
podílových listů AMUNDI, to jsme zpracovali a v těch zápisech to je. To jsme si vzali, protože
se nás to týká.“ Starosta: „Ještě aby ne. To vyplývá ze zákona. Dostali jsme úkol.“ Ing. T. Černý:
„Ale byl to úkol z rady, která nás neúkoluje, ale my jsme si to vzali.“ Starosta: „To si protiřečíte,
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takže když se vám to hodí, když je to v pohodě, tak ani nevadí, že to přijde z rady. Teď jste to
tady potvrdil.“ Ing. T. Černý: „Nejsem si jistý.“ Starosta: „Takže selektivní přístup.“ Pan V.
Filák: „Jaké je stanovisko vůbec k těm podílům?“ Starosta: „Budeme to řešit na dalším
zastupitelstvu.“
U Z 02/2018/VII/20d.a)
ZMF bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města
Fryštáku č. 1/2018 ze dne 08. 02. 2018 a č. 2/2018 ze dne 26.02. 2018.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/20d.a) bylo schváleno.
U Z 02/2018/VII/20d.b)
ZMF ukládá starostovi města Fryštáku prověřit možnost zřízení datového úložiště pro
potřeby Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku a o výsledku informovat
zastupitele.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se:
1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2018/VII/20d.a) bylo schváleno.
Termín:
Další ZMF
Zodpovídá: Starosta
21.Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
Ing. J. Košák zmínil, že na minulém ZMF dostal každý úkol udělat nějaké pořadí investičních
akcí, že budou někdy schvalovány a předpokládat, že budou schvalovat tady, aby se akce
nedostaly do nějakého časového presu, počítá se se schválením IA na tento rok na dalším ZMF?
Starosta: „Čekáme na tu dotaci. IA dobíhají papírově. Pokud budeme vědět něco ohledně dotace,
pokud se něco vyrojí ohledně dalších finančních možností tak to svoláme dřív než 11. 6. kdy je
předpoklad dalšího ZMF.
Ing. T. Černý: „Bylo by možné naplánovat třeba dvě, tři zastupitelstva dopředu, abychom
věděli termíny a mohli si organizovat svůj soukromý život?“ Starosta: „ZMF se schází podle
potřeby, předpoklad je teď, když bude vše probíhat, jak má, tak 11. 6. nejpozději.

Zapisovatelka: Ing. Markéta Mynaříková

Ověřovatelé:

Mgr. Marcela Klapilová
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Vlastislav Filák

Mgr. Lubomír Doležel
starosta
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Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

