Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 03/2018/VII ze dne 23. 4. 2018
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Sylva Knedlová, Mgr.
Marcela Klapilová, Vlastislav Filák, Ing. Tomáš Černý, Mgr. Pavel Nášel, Petr
Bezděčík, Ing. Pavel Gálík, Ing. Jan Košák, Mgr. Petr Pagáč, Ing. Pavel Osoha,
Pavel Ševčík, Ing. Karel Zlámalík
Omluveni:
Libor Mikl, Libor Hanák, Ing. Stanislav Velikovský, CSc.
Hosté:
Ing. Michal Jašek, vedoucí ekonomicko – správního odboru, Gabriela
Najmanová, ekonomicko – správní odbor, Lenka Eliášová, DiS. – vedoucí útvaru
kanceláře starosty, Ing. Pavel Dohnal, vedoucí odboru technického hospodářství
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka:Ing. Markéta Mynaříková
Ověřovatelé: Ing. Pavel Osoha, Petr Bezděčík
Místo:
Obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.03 hod.
Konec:
17.08 hod.
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení
ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze
zasedání ZMF č. Z 02/2018/VII ze dne 4. 4. 2018, informace o činnosti Rady města
Fryštáku v návaznosti na výpisy z jednání rady)
2. Návrh na zveřejnění Závěrečného účtu města Fryštáku za rok 2017
3. Návrh na vydání souhlasu s bezúplatným převodem a nabytí pozemků z vlastnictví
České republiky – s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad – do vlastnictví města Fryšták - pozemky p. č. 235/3, 317/3, 928/1, 930/3 a 933/105,
vše k. ú, Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
4. Návrh na poskytnutí investiční dotace FC Fryšták ve výši 2 352 000 Kč včetně schválení
RO č. 7/2018 z důvodu vrácení původně poskytnuté dotace v rámci rozpočtu roku 2017
5. Úpravy rozpočtu města Fryštáku na rok 2018
a) Návrh na zrušení usnesení ZMF č. U Z 02/2018/VII/05f) ze dne 4. 4. 2018
b) Návrh na schválení RO č. 8/2018 - provozní záležitosti
6. Návrh na schválení OZV města Fryštáku č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 4/2010
7. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018
Starosta v 16.03 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny - přítomno celkem 13 členů ZMF (L. Mikl, L. Hanák, Ing. Stanislav Velikovský, CSc.
byli omluveni, Mgr. M. Klapilová avizovala příchod cca 16.30 hod.) 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 13.4. 2018) - dle tohoto
navrženého programu.
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1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 03/2018/VII
Starosta navrhl jako zapisovatelku jednání ZMF č. Z 03/2018/VII dne 23. 4. 2018 Ing. Markétu
Mynaříkovou, bez připomínek zastupitelů.
U Z 03/2018/VII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 03/2018/VII
dne 23.4.2018 Ing. Markétu Mynaříkovou.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 03/2018/VII ze dne 23.4.2018 zastupitele pana Ing.
Pavla Osohu a zastupitele pana Petra Bezděčíka - navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli
připomínek.
U Z 03/2018/VII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 03/2018/VII, konaného dne 23.4.2018, zastupitele pana Ing. Pavla Osohu a
zastupitele pana Petra Bezděčíka.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu jednání ZMF č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 13. 4. 2018.
Připomínky:
Ing. T. Černý: „Já bych se chtěl zeptat, jestli tam můžu dát – zařadit do programu jednání zápis
z FV, na uložišti je, ale na pozvánce nebyl.“ Starosta: „Na pozvánce nebyl, ano. Dobře, bylo to
připraveno na další zasedání ZMF. Pokud si to zastupitelé odsouhlasí, tak není žádný problém
samozřejmě.“ Ing. T. Černý: „To byl jeden návrh a druhý návrh, jestli bychom mohli do
programu zařadit ten jednací řád rady.“ Starosta: „Samozřejmě o tom se hlasuje.“ Ing. T. Černý:
„A třetí bych měl ještě, jestli bychom ty body z FV zařadit někam na začátek, třeba k těm
ekonomickým bodům nebo finančním záležitostem?“ Starosta: „Dobře, jak byste formuloval
návrh usnesení k tomuto doplňujícímu programu?“ Ing. T. Černý: „ZMF zařazuje zápis z FV č.
3 a 4 do svého programu jednání.“ L. Eliášová: „Já se omlouvám, zápis č. 4 určitě není na
uložišti.“ Ing. T. Černý: „Dobře, tak jestli bychom mohli dát č. 3.“ L. Eliášová: „Tak jestli ještě
jednou můžete dát ten návrh usnesení, abychom si poznačili.“ Ing. T. Černý: „ZMF zařazuje
zápis z FV č. 3 na program jednání.“ Starosta: „Takže, jednak v souhlasu s tou pozvánkou, tak
jak to bylo avizováno a doplnit zápis z FV.“ Ing. T. Černý: „Já bych se přimlouval i k tomu
zápisu č. 4, protože tam není nic odborného, spíš jsou tam usnesení, která se týkají součinnosti
k podkladům. To můžeme prodiskutovat v podstatě na místě.“ Starosta: „Takže zápisy ze
zasedání FV č. 3 a 4 a ještě něco?“ Ing. T. Černý: „Ten jednací řád rady.“ Starosta: „Já bych to
rozdělil do tří bodů, že bychom samostatně hlasovali o tom původním programu a potom o
dvou doplnění. Bodbod b) by byl doplnění o projednání těch dvou zápisů z FV a za c) by bylo
projednání toho jednacího řádu.“ Ing. T. Černý: „Pokud by ty zápisy z FV prošly, jestli by mohly
být posunuty na začátek.“ Starosta: „Nevím, proč by pan Lauterkranc nemohl počkat, má to
nějaký řád, je to natolik diskuzní záležitost, že tady kolegové nemusí čekat, diskuze může být
velice široká, nevidím důvod, proč by se to nemohlo zařadit chronologicky jako další bod.“ Ing.
T. Černý: „Já to chápu, ale v tom minulém ZMF se stalo to, že někteří zastupitelé u toho už
nebyli a ti, co zůstali myslím si, že už byli unavení, že už se tím ani moc zabývat nechtěli, takže
rád bych to přesunul.“ Starosta: „Ať se k tomu vyjádří zastupitelé. Nevím, jestli jste schopen
posoudit jak, kdo byl vysílený.“ Ing. J. Košák: „Těch bodů zase tolik není.“ Starosta: „Já si taky
myslím. Rozbíjet tu koncepci tady toho není příliš vhodné.“ Ing. T. Černý: „Dobře, tak stahuju
to přesunutí, ale ty dva body bych tam, jestli můžu, chtěl.“ Starosta: „Vyhlásím technickou
přestávku a zformulujeme usnesení.“
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Starosta v čase 16.12 hod. vyhlásil technickou přestávku do 16.19 hod.
Starosta v čase 16.19 hod. ukončil technickou přestávku.
Starosta navrhl, aby se jednalo a hlasovalo o programu a jeho doplnění vzhledem k navrženému
doplnění ze strany Ing. T. Černého po částech a nechal hlasovat o technickém usnesení.
ZMF schvaluje způsob hlasování o programu po jednotlivých částech – a to o programu
v rozsahu původně navrženého programu a samostatně o jeho jednotlivých doplněních.
Pro: 13
Proti 0
Zdržel se:
0
V čase 16.22 hod se dostavila na zasedání ZMF Mgr. M. Klapilová, čímž se počet všech
přítomných zastupitelů na 14.
U Z 03/2018/VII/1.4a)
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 13.4.2018.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.4a) bylo schváleno.
Ing. T. Černý: „Můžu ještě něco, než budeme hlasovat. Já bych chtěl poprosit o spolupráci,
abyste nám to schválili, protože jinak ty zápisy nám tam v podstatě budou ležet tři a dva měsíce
do projednání asi plánovaného červnového ZMF, toho 11. 6. to je jen taková informace pro vás,
že, když už s tím teda máme tu práci. Bylo by fajn, kdyby se to i na tom zastupitelstvu vždy
aktuálně projednalo. Děkuju.“
U Z 03/2018/VII/1.4b)
ZMF v souladu s ust. § 94 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje zařazení na program zasedání ZMF č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018
projednání zápisu ze zasedání FV při ZMF č. 3 ze 22. 3.2018 a č. 4 ze dne 18.4. 2018. jako
bodbod 8a)
Pro: 8
Proti: 1 (Ing. P. Gálík)
Zdržel se: 5 (Starosta, Mgr. L. Sovadina, Mgr.
P. Nášel, P. Ševčík, Mgr. P. Pagáč)
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.4b) nevzniklo.
U Z 03/2018/VII/1.4c)
ZMF v souladu s ust. § 94 odst 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, schvaluje zařazení na program zasedání ZMF č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018
projednání návrhu Jednacího řádu Rady města Fryštáku jako podbod 8b)
Pro: 4
proti: 6
(Ing. P. Gálík, P. Bezděčík, Starosta, Mgr. L. Sovadina, Ing. P.
Osoha, Mgr. P. Nášel)
Zdržel se: 4 (Mgr. S. Knedlová, P. Ševčík, Mgr. M. Klapilová,
Mgr. P. Pagáč)
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.4c) nevzniklo.
Starosta konstatoval, vzhledem k výsledku doplňujících hlasování, že tedy platí pouze usnesení
č. U Z 03/2018/VII/1.4a), a bude se tedy jednat o programu v souladu s obdrženou pozvánkou.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 03/2018/VII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 03/2018/VII dne 23.4.2018 – v souladu
s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy - diskuse, hlasování a přijetí
usnesení ke každému bodu ihned.
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Pro:
14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 02/2018/VII ze dne 4.4.2018
Ověřovatelé paní Mgr. Marcela Klapilová a pan Vlastislav Filák schválili zápis bez připomínek
a svůj souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 03/2018/VII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 02/2018/VII ze dne 4.4.2018 bez připomínek.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 05/2018/VII ze
dne 14.3.2018, a č. R 06/2018/VII ze dne 6.4.2018.
Připomínky: žádné.
U Z 03/2018/VII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 05/2018/VII ze dne 14.3.2018 a č. R 06/2018/VII ze dne 6.4.2018
bez připomínek.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/1.7 bylo schváleno.
2. Návrh na zveřejnění Závěrečného účtu města Fryštáku za rok 2017
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město má zákonnou povinnost projednat svůj závěrečný účet se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2017. Nejprve je však nutné dle § 17 odst. 6 zákona č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění zveřejnit návrh závěrečného účtu, a
to nejméně 15 dnů před jeho projednáváním. Tímto se tedy návrh závěrečného účtu pouze
zveřejňuje s tím, že zveřejnění proběhne na některém z dalších zasedání ZMF, nejpozději však
do 30.6.2018. Ve smyslu § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC,
v platném znění, mohou občané uplatnit ústní připomínky při projednávání závěrečného účtu
na zasedání zastupitelstva
Připomínky:
Starosta: „Materiál, který nemusíme představovat, schvaluje se takříkajíc ze zákona, schvaluje
se u nás ve dvou krocích, schvaluje se zveřejnění záměru, tím se oficiálně tento materiál pouští
do světa, k nastudování všem – zastupitelům, poradním orgánům, dalším orgánům města,
občanům, široké veřejnosti a pak se v termínu do 30. 6. definitivně schvaluje. Součástí tohoto
materiálu je i zpráva o výsledku přezkoumání města, v tomto případě za rok 2017. Zpráva je
pro město pozitivní. Je to to nejlepší hodnocení, jakého jsme mohli dosáhnout. Já jsem
poděkoval do novin, kolegyním, kolegům, za to, že pracují tak, že opravdu všechno funguje,
jak má. A současně tak činím zde. Dokument byl na úložišti, seznámili jste se, včetně i té zprávy,
chci se zeptat, jestli je nějaký dotaz? Zeptám se ještě pana Ing. Černého - vezmete si to k
nastudování do FV? Ing. T. Černý: „My jsme o něho požádali, takže vezmeme.“ Starosta:
„Výborně, děkuji za odpověď.“
U Z 03/2018/VII/02
ZMF ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC,
v platném znění, zveřejňuje návrh závěrečného účtu města Fryštáku za rok 2017, a to
včetně Zprávy č. 241/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Města Fryšták za
rok 2017.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/02 bylo schváleno.
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3. Návrh na vydání souhlasu s bezúplatným převodem – nabytí pozemků z vlastnictví
České republiky – s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový
úřad do vlastnictví města Fryšták – pozemky p. č. 235/3, 317/3, 928/1, 930/3 a 933/105,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Ust. § 7 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje bezúplatně převést zemědělské
pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, na základě písemné žádosti obce, v jejímž
katastrálním území se nacházejí, do jejího vlastnictví, a to jde-li i o pozemky
a) v zastavěném území, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou
pro bydlení,
b) v zastavitelné ploše, jsou-li určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro
bydlení,
Fou AKTÉ projekt, s. r. o., byla zpracována územní studie lokality BI 39 a BH 43, která je
určena schváleným Územním plánem města Fryšták k bytové individuální výstavbě a bytové
hromadné výstavbě (lokalita za hřbitovem), a která řeší výstavbu rodinných a bytových domů.
V této lokalitě se nachází i pozemky p. č. 235/3, 317/3, 928/1, 930/3 a 933/105, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Státní
pozemkový úřad a na těchto nemovitostech je vydaným územním plánem města umístěna
veřejně prospěšná stavba (VPS) – komunikace – s označením P*63.
Doporučujeme podat žádost o bezúplatný převod těchto pozemků.
Připomínky: žádné.
U Z 03/2018/VII/03a)
ZMF schvaluje v souladu s ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění, bezúplatný převod – nabytí pozemků p. č. 235/3 – ost. plocha, ost. komunikace, p.
č. 317/3 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 933/105 – orná půda, p. č. 928/1 – orná půda
a p. č. 930/3 – orná půda, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, na LV č.
10002, z vlastnictví České republiky – s příslušností hospodaření s majetkem státu pro
Státní pozemkový úřad, do vlastnictví města Fryšták.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/03a) bylo schváleno.
U Z 03/2018/VII/03b)
ZMF ukládá starostovi města uplatnit žádost u Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Zlínský kraj.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/03b) bylo schváleno.
4. Návrh na poskytnutí investiční dotace FC Fryšták ve výši 2 352 000 Kč včetně schválení
RO č. 7/2018 z důvodu vrácení původně poskytnuté dotace v rámci rozpočtu roku 2017
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
S FC Fryšták, Zlínská 260, 763 16 Fryšták, IČ 65792157, byla dne 8.12.2017 uzavřena
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace, a to s odkazem na usnesení U
Z 09/2017/VII/021) ze dne 27.11.2017. Předmětem smlouvy byla finanční podpora výstavby
dětského hřiště a tribun a v areálu FC Fryšták, a to včetně souvisejících nákladů. Dotace byla
smluvně dohodnuta na částku 2.352.000 Kč se stanoveným termínem vyúčtování do 31.3.2018
a případným vrácením nevyčerpaných prostředků do 15.4.2018. Dne 11.4.2018 město obdrželo
nevyčerpanou dotaci ve 100 % výši, tj. 2.352.000 Kč zpět na svůj účet 19-3724661/0100.
Postup FC byl v souladu se sjednanou smlouvou.
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Připomínky:
Ing. P. Gálík: „Je to věc, která byla odsouhlasená na tom loňském zastupitelstvu, ty práce začaly
probíhat začátkem ledna nebo v půli ledna. Ale bohužel díky té zimě, jaká letos byla, tam bylo
několik týdnů takové období, kdy se ty práce provádět nedaly a tím pádem jsme vlastně nestihli,
tak, jak jsme předpokládali, dokončit to hřiště do 30. 3. 2018 a tím pádem, protože v žádosti o
tu dotaci bylo vyúčtování do 31.3.2018 tak jsme nebyli schopní ani vyplatit faktury, uzavřít
předávací protokoly a proto jsme dle té smlouvy, která byla dána tu dotaci vrátili městu zpátky
a žádáme o nové vystavení, protože hřiště se podařilo dokončit vlastně 29. bylo předáno, ale už
nešly udělat ty finanční toky tak, aby to proběhlo do konce měsíce března, takže hřiště je
předáno, proto vás žádáme opět o uvolnění těchto finančních prostředků.“ Starosta: „Takže jste
postupovali v souladu se smlouvou. Došlo tam k posunu díky zásahu vyšší moci. Tak jste vrátili
v dané lhůtě celý objem. Je to jenom o technickém opatření. Je to probráno, prověřeno, nejen
naším ekonomem, ekonom poctivě i v dalších instancích řešil. Tak, jak je to navrženo, je to v
souladu se zákonem.“ Ing. J. Košák: „Proč se to neřeší dodatkem smlouvy a řeší se to
rozpočtovým opatřením?“ Ing. M. Jašek: „Protože to schvalovalo zastupitelstvo, tam jsou zase
zákonné limity a co se týká výše té poskytnuté dotace nad 50.000,- Kč je kompetenci ZMF.“ Ing.
J. Košák: „V pořádku, ale mohli jsme tu teď schválit dodatek té smlouvy.“ Ing. M. Jašek: „Tam
byly dva ukazatele, buď do 31.3. předložit finanční vypořádání, dotace byla poskytnuta
zálohově, v případě, že k tomu nedojde, např. z toho důvodu, který nastal, že peníze nebudou
utraceny danému účelu, tak se vrátí do 15. 4. na účet poskytovatele - města. My jsme se to
dozvěděli už pozdě, kdy ta podstata smlouvy byla pryč.“ Pí G. Najmanová: „Lhůta
uplynula.“ Starosta: „Tu smlouvu jsme neměli aktivní. Kolega Gálík mě informoval o tom
průběhu a vypadalo to, že to dodavatel stihne i vyfakturovat.“
U Z 03/2018/VII/04a)
ZMF v návaznosti na usnesení U Z 03/2017/VII/06c) schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí
veřejnoprávní investiční dotace FC Fryšták, z.s., Zlínská 260, 763 16 Fryšták, a to ve výši
2.352.000 Kč na výstavbu dětského hřiště a tribun v areálu FC Fryšták a současně
schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ
00283916, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou, a FC Fryšták, z.s., Zlínská 260, 763 16
Fryšták, IČ 65792157, zast. p. V. Rudolfem, předsedou spolku – viz příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/04a) bylo schváleno.
U Z 03/2018/VII/04b)
ZMF schvaluje RO č. 7/2018
Příjmy
2229-ostatní přijaté vratky transferů
+ 2.352.000 Kč
(zvýšení)
Výdaje
3419
+ 2.352.000 Kč
(zvýšení)
3419 – ostatní tělovýchovná činnost
Inv. dotace FC – dětské hřiště + tribuny
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/04 bylo schváleno.
5. Úpravy rozpočtu města Fryštáku na rok 2018
a) Návrh na zrušení usnesení ZMF č. U Z 02/2018/VII/05f) ze dne 4. 4. 2018
Předložil a připravil Ing. M. Jašek a Mgr. L. Sovadina. Všichni obdrželi materiál elektronicky
na úložišti.
S odkazem na úkol z usnesení U R 6/2018/VII/9c) ze dne 6.4.2018 bylo vedoucím ESO
provedeno zhodnocení vývoje plnění rozpočtu města Fryštáku na rok 2018. Jelikož bylo
zjištěno, že se nebude pořizovat projektová dokumentace sloužící pro vybudování učeben
v půdní vestavbě v objektu základní školy v rozpočtové ceně 290 tis. Kč a dále byly prodány
za 237 tis. Kč pozemky z vlastnictví města, existuje finanční rozpočtová rezerva 527 tis. Kč.
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Přestože na jednání ZMF dne 4.4.2018 bylo rozhodnuto o přesměrování prostředků původně
vyčleněných na pořízení služebního osobního automobilu do 500.000 Kč vč. DPH (bez
taxativního zrušení pořízení automobilu), avšak nikoliv formou rozpočtového opatření, jsou
rozpočtové prostředky v objemu 500 tis. Kč v rozpočtu města nadále vyčleněny k tomuto účelu.
Jelikož je RMF, mj. dle ust. § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, povinna zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, ale současně je
dle § 99 odst. 1 téhož zákona výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze
své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce, navrhuje se dodržení vůle – usnesení Zastupitelstva
města Fryštáku - realizovat akci opravy MK Lukovské s tím, že se ponechají rozpočtové
prostředky (500 tis. Kč) na os. automobil nadále v odvětví 6171 a rozpočtovým opatřením
použijí prostředky z nerealizované PD v ZŠF a z prodeje pozemků v celkovém objemu 506 tis.
Kč na financování opravy MK na Lukovském.
Připomínky:
Starosta: „Zákon schválnosti funguje trošku, chceme řešit věci, které nějakým způsobem
vyplynuly, věci, které byly na druhé straně zase částečně předjednány a lze je řešit. My jsem se
bavili o tom, že bychom „obětovali“ auto pro opravu komunikace na Lukovské.“ Starosta dále
dodal, že i pro potřeby rady byl ekonom požádán o zpracování zprávy o aktuálním stavu účtů a
cash-flow a navrhl dané řešení, které je uvedeno v důvodové zprávě i RO. Dodal, že s ohledem
na aktuální technický stav 307 a s tím, že se 206 používá i jako odchytové auto, tak by byl rád
za schválení tohoto pořízení. Starosta: „Navrhujeme zrušit usnesení, které se týkalo investiční
akce v podobě pořízení automobilu, protože bychom to nechali v tom rozpočtu tak, jak je to
kryto doposud a na Lukovské jsme peníze našli v rozpočtu, a teď je otázka té plošiny pro
handicapované a případně, do jaké výše vstoupíme do toho Šenku. Tady bych se o tom pobavil,
jak to vidíte, pro některé je investice do Šenku otazníková. SK to vnímá jako nezbytně nutné
udržovací, ale perspektivní úkony, že by to bylo zase na delší dobu, s čímž se rada ztotožnila.
Za sebe říkám a s odkazem na doporučení rady, asi bychom doporučovali, my tam máme ta
usnesení členěná do bodbodu a) a b), tzn. jednak zrušit usnesení z 4. 4. ohledně auta a potom
schválit RO č. 8/2018. Co na to říkáte? Jaké jsou připomínky, dotazy?“ Ing. P. Gálík: „My jsme
to měli na komisi a pro zkvalitnění – udělalo se tam dětské hřiště, prostě aby to tam trošku
vypadalo, ta dlažba je tam dneska různě zlomená, různé výšky jsou tam, obrubníky jsou
v hrozném stavu. Určitě bych do toho zasáhl, je tam otázka výměny krytiny té pergoly. Je tam
ještě jeden problém, jsou tam stromy hned vedle, jestli by se dalo pořešit pokácení jednoho
nebo dvou stromů.“ Ing. P. Dohnal: „My už to řešíme, pokud nepůjde pokácení, tak máme
dohodnuto, že provedeme ořez takový, aby ty rizikové větve šly pryč.“ Ing. P. Gálík: „Je ještě
na zvážení, jestli tyto práce nenechat opravdu až na podzim. Teďka bude sezóna, udělat krytinu,
to je nezbytné a tady tyto věci posunout v rezervě a udělat je na podzim.“ Starosta: „V rozpočtu
to nechat ošetřené.“ Pan V. Filák: „Vzhledem k tomu, že žádné akce se tam provádět již
nebudou, tak bych se přikláněl k tomu udělat ty nezbytně nutné práce a nechal bych to zatím
tak, jak to je.“ Starosta: „Já jen připomínám, že do 22 hod. na městských pozemcích, využití
našeho objektu, samozřejmě ty akce, tvoje kolegyně, paní Kupčíková tam má dvě nebo tři akce,
potom tam chodí škola, školka, ten objekt pro tyto akce využívaný bude. Bavíme se teď o těch
hromadných, velkých akcí. Ty akce drobného charakteru jsou do 22 hod. nedotčeny. To
doporučení, že bychom to nechali třeba až na ten podzim, jak by se ještě vyvíjela situace.“ Ing.
J. Košák okomentoval a vyslovil svůj názor k jednotlivým položkám Šenku, z čehož vyplynulo,
že by to řešil vše, kromě té poslední položky. Starosta: „Můžeme to ošetřit formálně dvěma
způsoby. Buď to rozpočtové opatření, co bylo na úložišti nebo tak, jak si to říkal s tím, že dáme
dodatek, že budeme realizovat.“ Ing. J. Košák: „Já bych realizoval po sezóně položení podlahy
restaurace. Pokud je to nutné, ale havarijní to není.“ Ing. P. Gálík: „Tu krytinu určitě teď, ale ta
dlažba by se určitě dala dělat ještě ten květen, než tam začne letní provoz.“ Ing. K. Zlámalík:
„Já jsem chtěl poprosit, pokud by došlo k nějaké schůzce na místě a mohli byste se podívat i na
to přibudované nové schodiště k terase, ono zasahuje do bezprostřední blízkosti dětského hřiště
a jsou tam dle mého dost nebezpečné hrany, možná by stálo za posouzení, jestli by to nešlo
nějak upravit.“
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Starosta: „Pan Dohnal to prověří. Dozoroval to Ing. Čepický a můžeš tam být taky.“
U Z 03/2018/VII/5a)
ZMF ruší své usnesení č. U Z 02/2018/VII/05f) ze dne 4.4.2018.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/05a) bylo schváleno.
b) Návrh na schválení RO č. 8/2018 - provozní záležitosti
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtové opatření řeší investiční a provozní výdaje, zejména opravu komunikace Lukovské
a schodišťovou plošinu v objektu zdravotního střediska.
Změna rozpočtu v celkové výši +/-+ 1.027.000 Kč
Příjmy (zvýšení)
+ 237.000 Kč
Výdaje (snížení)
- 790.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 1.027.000 Kč
Připomínky: podbod 5a)
U Z 03/2018/VII/5b)
ZMF schvaluje RO č. 8/2018
Příjmy
1012
+ 237.000 Kč
(zvýšení)
1012- podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
(příjmy za prodané pozemky)
Výdaje
(snížení)

3613 – nebytové hospodářství (rezerva na PD)
- 290.000 Kč
Původně se jednalo o PD pro ZŠF na dobudování odborných
učeben v půdní vestavbě a zajištění bezbariérovosti
3543 – pomoc zdravotně postiženým
rozpouštění „sociálního fondu“

- 18.000 Kč

6409 – ostatní činnosti
- 482.000 Kč
rozpouštění účelově blíže nespecifikovaného investičního
„balíku“ -8,5 mil. Kč
Výdaje
(zvýšení)

2212- silnice
oprava MK Lukovské

+ 506.000 Kč

4356 – denní stacionáře a centra denních potřeb
+ 6.000 Kč
peněžitý dar Centru pro zdravotně postižené ZK (Schváleno
RMF)
3549
+ 12.000 Kč
3549 – ost. speciál. zdravotní péče
peněžitý dar Středisko rané péče EDUCO Zlín
8.000 Kč
peněžitý dar Středisko rané péče SPRP Olomouc 4.000 Kč
3613 – nebytové hospodářství
+ 503.000 Kč
zdrav. středisko – schodišťová plošina
323 tis. Kč
Šenk – opravy objektu Šenk
180 tis. Kč
Rozpis opravy Šenku :
- kotvení střešní krytiny a osazením nových žlabů v předpokl. ceně do 28 000Kč bez
DPH-ihned
-výměna krytiny pergoly, varianta Marlon CSE FR v předpokl. ceně do 27 300,- Kč bez
DPH - po majetkoprávním vypořádání
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-výměna stávající dlažby 50x50 před východní částí objektu –v předpokl ceně do 44 000
Kč bez DPH-ihned
-výměna bočních vchodových dveří 2 ks v předpokládané ceně do 20 000,- Kč bez DPHihned
-položení podlahy v restaurační části objektu v předpokládané ceně do 25 900,- Kč bez
DPHpo konzultaci s provozovatelem a SK
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/05b) bylo schváleno.
6. Návrh na schválení OZV města Fryštáku č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 4/2010
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město má vydánu obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se zavedly místní poplatky za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí ČR. Tato vyhláška však neplní funkci, neboť možnost stanovovat a vybírat místní
poplatky byla obcím zákonem před několika lety odňata. Vyhláška je ve své podstatě nicotná,
neboť nemá právní oporu v § 10a zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Rušení OZV tak představuje pouze administrativní krok.
Připomínky: žádné.
U Z 03/2018/VII/06
ZMF v návaznosti na ust. § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 01/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 4/2010 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí ČR podle jiného právního předpisu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 03/2018/VII/06 bylo schváleno.
7. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
Nebyly uplatněny podněty, připomínky zastupitelů, občanů či hostů.

Zapisovatelka: Ing. Markéta Mynaříková

Ověřovatelé: Ing. Pavel Osoha

Petr Bezděčík

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

Mgr. Libor Sovadina
místostarosta
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