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Mgr. Sylva Knedlová oslavila významné životní jubileum
(více na straně 2)
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LIDSTVÍ JE START V ZÁVODĚ...
(K životnímu jubileu a rekordu paní učitelky Mgr. Sylvy Knedlové)
„Lidství je start v závodě“, praví myslitel a básník Robinson Jeffers. Ten závod připomíná často olympijské drama,
znamená velkou lásku i sebeobětování.
U naší svěží jubilantky a kolegyně si
za ta léta spolupráce nesmírně cením
věrnost ke kraji, v němž odstartovala
svůj celoživotní závod. Úctu k hodnotám
zasetým v údolí „krásné modré Dřevnice“ místními buditeli, Tomášem Baťou,
osazenstvem jeho závodů, spolupracovníky a pokračovateli. Upřímně obdivuji její houževnatost, oddanost odkazu
vlastenecky zanícených, všestranně
erudovaných, morálně vyspělých českých a slovenských učitelů. Spojuje nás
i vztah k tradicím lidové kultury, kulturnímu dědictví národa, krásné mateřštině
a ke knihám. Patří tu i osobitý humor
a vztah k přírodnímu bohatství tototo
pozemského ráje.
V časech nepokojného mládí jsme
Sylvu poprvé spatřili při sportovní slavnosti coby třešničku na dortu v dresu
zlínských gymnastek na cvičišti u sokolovny. V běhu padesátých let zakovila
jako učitelka českého jazyka a tělocviku
v naší fryštácké alma mater. Byla náročná, sečtelá, vlastenka každým
coulem.

Dovedla pochopit, pomoci, ale ze svých
zásad neslevila.
Naším třídním v osmé B se stal nejmladší kantor, výtvarník a matematik
– Fryštačan Rudolf Knedla. Manželský
tandem Ruda a Sylva patřil dlouhá léta
k organizátorům sportovního, branného, kulturního a společenského dění
na Fryštácku. Vytvořil kolem sebe kolektiv obětavých nadšenců, organizátorů,
cvičenců. Společně vychovali své děti,
těšili se ze svých vnuků.
Byla by to úctyhodná řada výstav,
celoměstských i okrskových tělovýchovných akcí, literárních i recitačních soutěží, divadel, plesů spjatých s jejich jménem. Např. ohlas krajských, národních,
celostátních i mezinárodních motokrosových závodů Fryštácká Skalka proslavil Fryšták doma i v zahraničí.
Sylva Knedlová patřila k oporám
místní tělovýchovné jednoty, jako cvičitelka i náčelnice patřila k legendám čs.
spartakiád, které obdivoval a záviděl
nám celý svět. Dodnes je hrdá na odkaz
sokolského hnutí, které mělo na Zlínsku i Fryštácku silné zázemí. Magistra
Knedlová za bezmála sedmdesát let
své pedagogické působnosti vychovala
spolu se svými kolegy
koleg tisíce šikovných
chlapců a děvčat,
děvčat kteří se úspěšně
prosazují na poli
spor tovním,
uměleckém, podnikatelském, učitelském a na dalš
ších
úsecích
d
doma i ve světě.
V
Velkou část života věnovala práci v samosprávě
– v zastupitelstvu
a vedení města,
v kulturní, školské
a tiskové
ti
komisi. Stojí v čele komise pro
obča
občanské záležitosti
měs
města Fryštáku.
M
Moderovala
vystoup
stoupení
FOS Prameny
a Pramének,
Pra
organizovala zájezdy školních
dětí d
do zlínského divadla,
spolupracovala
s měs
městskou knihovnou.
Spolu s manželem Rudolfem při
přispěla k obnovení
fryštácký
fryštáckých mikulášských
trhů a s paní Brňákovou
a dr. Ka
Karlem Pavlištíkem
ke zhoto
zhotovení fryštáckých
krojů.

Rozsáhlá je i její publikační činnost:
nejde jen o příspěvky ve Fryštáckých listech, ale i desítky článků v regionálním
a celostátním tisku, podíl na vydání knihy Město Fryšták (1996) i vzpomínkové
a poeticky orientované publikace ze života školy, města a družebních kontaktů
s přáteli v Muráni, kde jí bylo uděleno
čestné občanství.
Její pedagogickou i společenskou
angažovanost ocenilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a také řada dalších institucí
od okresu, kraje až po orgány celostátní. V rámci oslav první písemné zmínky
o Fryštáku (1356) obdržela Cenu města Fryštáku (2006). Dnes jí mimo jiné
blahopřejeme i k rekordu let odpracovaných s mládeží ve Fryštáku, ve Zlíně
a dalších místech.
Vážím si její otevřenosti, odvahy
sdělit své postoje a pranýřovat věci,
které nás společně trápí. I toho, že se
nenechala zlákat nabídkami lukrativnějšího rázu. Bylo by to dlouhé vyprávění
a vzpomínání, ale ponechám i místo
dalším... Však těch žáků (i nynějších
učitelů) z Fryštácka bylo požehnaně!
A na své fryštácké učitele s ubíhajícím
věkem rádi vzpomínáme. Tu se dodnes
rodí budoucnost tohoto pozoruhodného
města i kraje.
Děkuji magistře Knedlové za každoroční blahopřání k novému roku, svátkům jara, za všechno krásné a dobré, co
po dlouhá léta rozdávala a pro město
a své svěřence ve škole vykonala.
Kdykoliv Tě potkávám, vidím Tvé
věčné druhé Já - našeho třídního Rudu
– i Tvůj velký životní vzor – Danu Zátopkovou.
Mnoho svěžesti, lyrických prožitků
a dobrých lidí vůkol přeje bývalý kronikář
města a spolupracovník na poli kulturním, pedagogickém a společenském
Slávek Zapletal, senior
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RMF č. R 4/2018/VII ze 7. 12. 2018
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 28.11.2018,
pořízený ve smyslu ust. bodu č. 2 Zásad
č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění
zpracování energetických posudků zpracovaných dle požadavků 100. výzvy OPŽP
k projektům realizace energeticky úsporných opatření pro budovy Základní školy
Fryšták, Mateřské školy Fryšták, kinosálu
a Domu s byty pro důchodce ve Fryštáku a zajištění zpracování projektových
studií vč. rozpočtu dle požadavků 100.
výzvy OPŽP k projektům realizace energeticky úsporných opatření v rámci výzvy
č. 100 OPŽP pro budovy Základní školy
Fryšták a Mateřské školy Fryšták, a to ﬁrmu Energomex, s. r. o., Praha v ceně díla
440.000,- Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Energomex, s. r. o., Praha na zajištění
zpracování energetických posudků zpracovaných dle požadavků 100. výzvy OPŽP
k projektům realizace energeticky úsporných opatření pro budovy Základní školy
Fryšták, Mateřské školy Fryšták, kinosálu
a Domu s byty pro důchodce ve Fryštáku
a zajištění zpracování projektových studií
vč. rozpočtu dle požadavků 100. výzvy
OPŽP k projektům realizace energeticky
úsporných opatření v rámci výzvy č. 100
OPŽP pro budovy Základní školy Fryšták
a Mateřské školy Fryšták, a to v ceně díla
363.636,- Kč bez DPH, tj. 440.000,- Kč
vč. DPH (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
RMF bere na vědomí nabídku spol.
reDONA, s. r. o., Zlín, ve věci možné spolupráce na přípravě a prodeji stavebních
pozemků v lokalitě BI 25 Fryšták a ukládá
starostovi zajistit konzultaci v rámci zasedání RMF předmětné nabídky s navrhovatelem nejpozději do konce ledna 2019.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
33/2018 o zavedení, provozování a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství města
Fryštáku (MESOH) mezi městem Fryšták
a spol. ISNO IT, s. r. o., Uherčice na dobu
určitou od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019
(viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zpracování osobních údajů mezi městem Fryšták a spol. ISNO IT, s. r. o., Uherčice (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
RMF v návaznosti na sdělení AK
JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne 27. 11.
2018 ve věci nesouladu při zastupování k podání návrhu na vyvlastnění spoluvlastnických podílů k pozemku p. č.
4/3, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, z dů-

vodu poskytování právních služeb příslušnému odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, ke kterému
se návrh na vyvlastnění podává, ruší své
usnesení č. U R 1/2018/VIII/13 ze dne
15. 11. 2018.
RMF schvaluje podání návrhu na vyvlastnění spoluvlastnických podílů k pozemku p. č. 4/3, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve prospěch města Fryšták
a uděluje advokátce Mgr. P. Řehové, Zlín,
plnou moc k podání návrhu a zastupování města v řízení ve věci vyvlastnění
spoluvlastnických podílů k pozemku p. č.
4/3, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ve veřejném zájmu.
RMF schvaluje žadateli panu Grygerovi, Fryšták, výpůjčku měst. pozemků p. č.
438/1 – ost. plocha, 438/2 – ost. plocha, 438/3 – ost. plocha, 436/1 – ost.
plocha, 436/3 – ost. plocha, 437/1 – ost.
plocha, 147/9 – ost. plocha a 438/12 –
ost. plocha, vše v k. ú. Vítová, obec Fryšták, za účelem pořádání sportovní akce
– ukončení sezóny RC modelů 2018 - expediční jízda RC modelů, na dobu určitou
1 den.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták a p. Grygerou, Fryšták, na výpůjčku měst. pozemků
p. č. p. č. 438/1 – ost. plocha, 438/2
– ost. plocha, 438/3 – ost. plocha,
436/1 – ost. plocha, 436/3 – ost. plocha, 437/1 – ost. plocha, 147/9 – ost.
plocha a 438/12 – ost. plocha, vše v k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za účelem pořádání sportovní akce – ukončení sezóny RC
modelů 2018 - expediční jízda RC modelů, na dobu určitou 1 den, tj. dne 30. 12.
2018 (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
RMF pověřuje OTH převzetím pozemků
po skončení akce s kontrolou provedení
úklidu pozemků ze strany žadatele.
RMF schvaluje uzavření dodatků (příloha č. 6, 7 a 8) k nájemním smlouvám
na nájem bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták mezi městem Fryšták, a nájemci bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták (příloha č. 9), kterými se mění vždy
Čl. II., Předmět nájmu, odst. 4, a nově zní
– „Pronajímatel přenechává nájemci výše
uvedený byt do užívání na dobu určitou
do 31. 12. 2019“, a dále dle druhu uzavřené smlouvy:
- Čl. V., Kauce, odst. 4, a nově zní –
„Kauce se úročí, a to ve výši 8,68 % p.a.
(per anum), nebo
- Čl. V., Jistota, odst. 2, a nově zní
–“Při skončení nájmu pronajímatel vrátí
jistotu nájemci; započte si přitom, co mu
nájemce případně z nájmu dluží“, nebo
- Čl. V., Jistota, odst. 3, a nově zní

– „Nájemce má právo na úroky z jistoty
od jejího poskytnutí, a to ve výši 8,68 %
p.a. (per anum).
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
6 ke Smlouvě o převodu licencí programového vybavení Radnice VERA®, číslo
SWR/08/174, ze dne 27. 5. 2008 mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou VERA, spol.
s r. o., Praha na dodání a udělení licence
k užití dalších, rozšiřujících agend programového vybavení IS VERA Radnice (Spisová služba SSL OVM, VeraSigner, aplikační
server VAS VERA), a to v ceně 83.607,- Kč
bez DPH, tj. 101.164,47 Kč vč. DPH (viz
příloha č. 10 tohoto zápisu).
RMF v souladu s ust. § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování
služeb na zajištění provozu kvaliﬁkované
služby ověřování platnosti kvaliﬁkovaných
elektronických podpisů a pečetí pro elektronickou spisovou službu, která je součástí užívaného Informačního systému
úřadu (IS VERA), mezi městem Fryšták
a ﬁrmou VERA, spol. s r. o., Praha (viz příloha č. 11 tohoto zápisu).
RMF v návaznosti na sdělení AK
JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne 29. 11.
2018 ve věci shrnutí stavu vnitřních prostor objektu Sokolovny a doporučení postupu před nabytím vlastnického práva
k tomuto objektu souhlasí s odložením
podpisu příslušných smluv mezi Městem
Fryšták a TJ Fryšták, z.s., a ukládá ÚKS
zaslání výzvy majiteli objektu Sokolovny:
a) ve věci předložení veřejnoprávních
povolení k objektu včetně povolení stavebních úprav a povolení užívání,
b) ve věci předložení soupisu movitého
majetku, který je ve vlastnictví TJ Fryšták,
z. s., včetně umístění tohoto majetku,
c) ve věci předložení protokolů o provedení kontrol všech prostor objektu
Sokolovny z pohledu splnění požadavků na bezpečnost v objektu (s ohledem
na osoby, které prostory užívají), a to
s termínem předložení požadovaných dokladů do pátku dne 21. 12. 2018.
RMF při výkonu funkce zřizovatele Základní školy Fryšták uděluje mimořádnou
odměnu Mgr. L. Sovadinovi, řediteli Základní školy Fryšták, a to ve výši a za podmínek ve smyslu přílohy č. 12 tohoto zápisu uložené ve spisu ve mzdové účtárně
města Fryšták u pí T. Petrášové.
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, uděluje mimořádnou
odměnu Bc. I. Staňkové, ředitelce Mateřské školy Fryšták, a to ve výši a za podmínek ve smyslu přílohy č. 13 tohoto zápisu
uložené ve spisu ve mzdové účtárně měs-
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ta Fryšták u pí T. Petrášové.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zajištění zakázky malého rozsahu
v předpokládaném objemu nad 200 tis.
Kč bez DPH, pro realizaci zakázky malého rozsahu „Výstavba chodníku na ul.
Ke Skalce, Fryšták – projekční a inženýrská činnost ” ve složení: Ing. P. Dohnal
/ G. Najmanová, MBA, Mgr. L. Sovadina / Ing. P. Gálík, Bc. V. Kalafutová /
Ing. P. Kučerová
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výstavba
chodníku na ul. Přehradní, Fryšták – projekční a inženýrská činnost“, a to ﬁrmu
NELL PROJEKT, s. r. o., Zlín, a z důvodu
nepřipravenosti ruší předm. zakázku.
RMF na základě úkolu z RMF č.
1/2018/VIII ze dne 15. 11. 2018 bere
na vědomí informace Ing. P. Dohnala,
vedoucího OTH, o možnosti oprav 4 místních komunikací (Ke Skalce, Přehradní,
Spojovací a Sportovní), které by mohly
být způsobilé k podání žádosti o dotaci
z Minist. pro místní rozvoj ČR a schvaluje:
a/ podání žádosti o dotaci na opravu
komunikace v ul. Ke Skalce,
b/ ukládá stavební komisi projednat
komplexní návrh rekonstrukce místních
komunikací na území města Fryštáku
a připravit podklady pro podání žádosti
o dotaci na opravy místních komunikací
v ulicích Přehradní, Spojovací a Sportovní
pro další výzvy.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
VIAPONT, s. r. o., Brno, k vydání souhlasu města Fryšták jako budoucího správce objektu „SO 221 Most na PC přes
D49“, s umístěním svodidel a souhlas
s realizační dokumentací „SO 161 – Polní cesta“ a odkládá rozhodnutí do doby
doplnění materiálu (umístění svodidel,
parametry svodidel, souhlas ZDV Fryšták
s předloženou PD).
RMF bere na vědomí negativní stanovisko Magistrátu města Zlína, odboru
životního prostředí a zemědělství, vedené pod č. j. MUF-STA-3267/2018-STA, ze
dne 3. 12. 2018, k návrhu města Fryštáku na vyhlášení lípy srdčité rostoucí na ul.
Komenského na pozemku p. č. 170, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za památný strom s tím, že předmětný strom
nebude vyhlášen za památný, ukládá OTH
ve smyslu doporučení MMZl sledovat
zdravotní stav stromu a souhlasí se zajištěním výsadby nové lípy srdčité (předložení var. řešení dle stáří a velikosti stromu).
RMF s odkazem na Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek ze dne 20. 6. 2018,
pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1 b) Zá-

sad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Pořízení multifunkčního herního prvku“,
a to ﬁrmu TR ANTOŠ, s. r. o., Turnov, ruší
zakázku a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit návrh dispozičního
řešení – herní prvky pro věkovou kategorii
6-15 let s možností ﬁtness prvků.

Fryštáku a Městskému úřadu Fryšták, zastoupenému vedoucím městské knihovny a vedoucím Ekonomicko-správního
odboru, přičemž za tímto účelem vydává
Směrnici města Fryštáku č. 3/2018 o poskytování drobných věcných darů, a to
s účinností od 14. 12. 2018 (viz příloha
č. 4 tohoto zápisu).

RMF na základě žádosti Ing. Zátopka, schvaluje udělení souhlasu se stavbou Kaple sv. Antonína Paduánského
na městském pozemku p. č. 438/1 – ost.
plocha, dobývací prostor, k. ú. Vítová,
obec Fryšták.

RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 12.
2018, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1b)
Zásad č. 1/2016, ruší předmětnou zakázku malého rozsahu a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zajistit dopracování
komplexních podkladů ve věci nákupu
(cen) náplní do kopírky a zajištění nového
výběrového řízení.

RMF s odkazem na ust. § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje poskytnutí peněžitého daru
ve výši 10.000,- Kč Sdružení dechového
orchestru mladých, z. s., Zlín, za účelem částečné úhrady nákladů spojených
s provozem tělesa (zejména úhrada nájmů, pořízení nových nástrojů a uniforem,
dopravné, startovné na soutěžích apod.).
RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000,Kč mezi MF a Sdružením dechového orchestru mladých, z. s., Zlín, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s provozem tělesa (zejména úhrada nájmů, pořízení nových nástrojů a uniforem,
dopravné, startovné na soutěžích apod.).
RMF bere na vědomí vyjádření advokátky JUDr. P. Plašilové ze dne 29. 11.
2018 ve věci průběhu žaloby města Fryštáku, sp. zn. 12 C 144/2018, a pověřuje právního zástupce města Fryštáku, tj.
JUDr. P. Plašilovou, zapsanou v seznamu
ČAK pod č. 9865, k jednání se žalovanými
ve věci smírného ukončení daného sporu.
RMF č. R 5/2018/VII z 13. 12. 2018
(Výpis usnesení)
RMF v souladu s ustanovením § 3
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn
za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, vydává Sazebník úhrad
nákladů za poskytování informací pro rok
2019 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
RMF v návaznosti na zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, vydává Směrnici města Fryštáku č.
2/2018 - Poskytování cestovních náhrad
zaměstnancům města Fryštáku pro r.
2019 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
RMF ve smyslu ustanovení § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
svěřuje poskytování drobných věcných
darů starostovi a místostarostovi města

RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace p. o. Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, Fryšták, ve výši
7.000,- Kč na pořádání akce – Vánoční
trhy 2018 a rozsvícení vánočního stromu
dne 14. 12. 2018.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
ve výši 7.000,- Kč mezi městem Fryšták
a zařízením Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., Fryšták,
za účelem pokrytí nákladů spojených se
zajištěním občerstvení a materiálně-technického zabezpečení.
RMF s platností od 1. 1. 2019 (až
31. 12. 2019) schvaluje uzavírání dohod
o provedení práce a dohod o pracovní činnosti na zajištění těchto činností: při obřadech města -hudební doprovod, kulturní
program a vystoupení dětí MŠ, popř. ZŠ,
zdravotní službu, dále výkon smutečního
řečníka, knihovnické a pomocné knihovnické práce, organizaci kulturně-společenských akcí, činnost kronikáře, výkon
správce sportovního areálu při ZŠF, výkon
funkce správce městského objektu na Vítové a práce v rámci údržby veřejného
prostranství (úklidové práce, sjízdnost komunikací, čistota veřejného prostranství,
sečení trávy, pomoc při mimořádných
událostech, pomoc při opravách majetku města), a to za ﬁnančních podmínek
ve smyslu přílohy č. 5 tohoto zápisu.
RMF zřizuje s platností od 1. 1. 2019
pracovní pozici chemik prádelny na Domě
s byty pro důchodce ve Fryštáku, a to
v rámci Odboru technického hospodářství Městského úřadu ve Fryštáku, úseku
technických služeb.
RMF v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanovuje s účinností od 1. 1. 2019
počet zaměstnanců města Fryštáku v celkové výši 23.
RMF schvaluje v rámci výročí 65 let

od vzniku družební spolupráce mezi městem Fryšták a slovenskou obcí Muráň bezplatné poskytnutí Fryštáckých kalendářů
na rok 2019 slovenské obci v celkovém
počtu 200 ks.
RMF bere na vědomí sdělení M. Nutilové, DiS., ve věci odmítnutí jejího jmenování do funkce předsedy Komise bytové,
sociální a pro rodinu při RMF a v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
volí do funkce předsedy Komise bytové,
sociální a pro rodinu při RMF ke dni 1. 1.
2019 Mgr. M. Klapilovou.
RMF ukládá Komisi školství, mládeže
a tělovýchovy při RMF projednat podnět
zastupitelů Mgr. R. Lauterkrance, M. Nutilové, DiS, a A. Langera ve věci vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
a zpracovat stanovisko formou doporučení či nedoporučení vyhlášení konkurzu,
a to v termínu do 17. 1. 2019.
RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 1/2018/VIII/20 ze dne 15. 11. 2018
schvaluje výpůjčku části prostor Domu
s byty pro důchodce ve Fryštáku, a to
místnosti č. 186 – garáž, o výměře 26,50
m², a místnosti č. 187 – sklad, o výměře 11,70 m², žadateli L. Miklovi, Fryšták,
za účelem zkoušek hudebníků hrajících
na pohřbech a uložení jejich hudebních
nástrojů a notových partitur, na dobu určitou 5ti let s možností předčasného ukončení ze strany půjčitele z důvodu oprávněných potřeb půjčitele (rekonstrukce,
dotace, změna způsobu užívání prostor).
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor Domu s byty pro důchodce
ve Fryštáku, a to místnosti č. 186 – garáž,
o výměře 26,50 m², a místnosti č. 187 –
sklad, o výměře 11,70 m², mezi městem
Fryšták a L. Miklem, za účelem zkoušek
hudebníků hrajících na pohřbech a uložení jejich hudebních nástrojů a notových
partitur, na dobu určitou 5ti let s možností předčasného ukončení ze strany půjčitele z důvodu oprávněných potřeb půjčitele (rekonstrukce, dotace, změna způsobu
užívání prostor) - viz příloha č. 6 tohoto
zápisu.
RMF v návaznosti na usnesení č. U R
14/2018/VIII/12 ze dne 15. 11. 2018
schvaluje pronájem prostor sloužících
k podnikání ve Sdruženém objektu, čp.
386, ul. Souhrady, 763 16 Fryšták, o celkové výměře 275,65 m², jejímž předmětem jsou tyto prostory:
1. NP
1.02 provozní místnost 18,45 m²
1.11 výslechová místnost 11,90 m²
1.20 provozní místnost 36,00 m²

1.21 provozní místnost 10,35 m²
celkem 76,7 m²
2.NP
2.02 archiv 8,70 m²
2.04 sklad zbraní 9,00 m²
2.05 kancelář 29,60 m²
2.06 kancelář 18,90 m²
2.07 umývárna 5,45 m²
2.07a sprcha 1,50 m²
2.08 úklid 2,05 m²
2.09 WC 1,40 m²
2.10 šatna 4,00 m²
2.11 předsíň 2,10 m²
celkem 82,7 m²
3.NP
3.02 chodba 6,30 m²
3.03 pokoj 18,80 m²
3.04 koupelna 3,80 m²
3.05 WC 1,50 m²
3.06 kuchyňský kout 5,00 m²
3.07 pokoj 22,10 m²
3.08 pokoj 19,90 m²
3.09 kuchyňský kout 6,90 m²
3.10 WC 1,70 m²
3.11 koupelna 5,00 m²
3.12 pokoj 15,40 m²
3.13 chodba 9,85 m²
celkem 116,25 m²
v ceně nájmu ve výši 167.220,- Kč
za rok, tj. 13.935,- Kč za měsíc, na dobu
neurčitou s účinností od 1. 1. 2019,
s povinností ze strany nájemce zajistit si
na své náklady likvidaci a odvoz odpadů
a úklid pronajatých prostor, žadateli ČR –
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání mezi
městem Fryšták a ČR - Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje, ve Sdruženém
objektu, čp. 386, ul. Souhrady, 763 16
Fryšták, o celkové výměře 275,65 m²,
v ceně nájmu ve výši 167.220,- Kč za rok,
tj. 13.935,- Kč za měsíc, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2019, s povinností ze strany nájemce zajistit si na své
náklady likvidaci a odvoz odpadů a úklid
pronajatých prostor (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě č. 128 o provádění úklidových a čistících prací, kterým se mění Čl.
V odst. 1 smlouvy – změna výše ceny, a to
v souvislosti se změnou předmětu smlouvy (odečtení prostor objektu 386 – původní částka 36.959 Kč bez DPH měsíčně)
a nově zní „Cena za provádění předmětných prací a dodání čistících prostředků
a úklidových pomůcek dle této smlouvy
činí celkem 33.767 Kč bez DPH měsíčně“,
a to mezi městem Fryšták a ﬁrmou ZLÍNJUST, spol. s r. o., Zlín, s účinností od 1.
1. 2019 (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).

RMF bere na vědomí žádost MUDr. J.
Mlčochové, dětské lékařky, o rezervaci jednoho parkovacího místa u objektu
zdravotního střediska, schvaluje vyhrazení 6 parkovacích míst pro lékaře zajišťující péči o občany města Fryštáku, a pověřuje OTH nastavením dopravního režimu
na nově zřízeném parkovišti u zdravotního
střediska ve Fryštáku s účinností od 1. 1.
2019.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták a z. s. Rozvojová
agentura zlínského kraje, Zlín, na zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt
s pracovním názvem „Oprava místní komunikace ve městě Fryšták“ v programu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019 (viz příl. č. 9 tohoto
zápisu).
RMF č. R 6/2018/VII z 20. 12. 2018
(Výpis usnesení)
RMF v návaznosti na usnesení č. U R
5/2018/VIII/14b) ze dne 13. 12. 2018
schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce
uzavřené dne 8. 12. 2011 mezi městem
Fryšták a ČR – Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, a to dohodou ke dni
31. 12. 2018 (viz příl. č. 2 tohoto zápisu).
RMF č. R 1/2019/VII ze 7. 1. 2019
(Výpis usnesení)
RMF s odkazem na ust. § 11 odst. 3
zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu města Fryštáku
na rok 2019 s tím, že očekávané příjmy
budou ve výši 71.042,50 tis. Kč, očekávané výdaje 80.141,50 tis. Kč, deﬁcit
(schodek) ve výši 9.099 tis. Kč plus splátky dlouhodobých půjčených prostředků
(úvěry) ve výši 2.401 tis. Kč budou kryty ﬁnančními prostředky z let minulých
na bankovních účtech a doporučuje ZMF
schválit předložený rozpočet.
RMF v návaznosti na přípravu rozpočtu města Fryštáku a jeho příspěvkových
organizací pro rok 2019 a s odkazem
na organizační zajištění oslav Dne učitelů
schvaluje poskytnutí daru pedagogickým
pracovníkům příspěvkových organizací
města ve formě zakoupení vstupenek
na divadelní představení v Městském divadle Zlín, p. o., včetně občerstvení v celkové ceně:
a) pro pedagogické pracovníky ZŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., ve výši 20.000 Kč
b) pro pedagogické pracovníky
MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., ve výši
10.000 Kč.
RMF bere na vědomí stanovisko pe-
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dagogických pracovníků Základní školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., ze dne 18. 12.
2018, vedené pod č.j. MUF-STA-3458/
2018-STA, k požadavku zastupitelů volební strany Pro Fryšták společně ve věci
návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele
základní školy bez připomínek.
RMF bere na vědomí vyjádření
Ing. Renaty Bednářové, pověřenkyně
pro ochranu osobních údajů města Fryštáku (GDPR), a tiskovou zprávu Úřadu
na ochranu osobních údajů ve věci zásahu do soukromí a osobních údajů při
zveřejnění osobních údajů z docházkového systému o přítomnosti zaměstnanců
na pracovišti na webových stránkách
bez připomínek (nelze zveřejňovat u zaměstnance informaci o jejich přítomnosti na pracovišti prostřednictvím webových stránek).
RMF bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, č.j. MMR30479/2018-26/3, ze dne 9. 10. 2018,
ve věci potvrzení rozhodnutí Řídícího orgánu IROP, č.j. MMR-27562/2018-26,
ze dne 11. 6. 2018, o zamítnutí žádosti
o podporu z Výzvy IROP č. 73 – Výstavba
a modernizace přestupních terminálů II.
RMF bere na vědomí vyjádření Řídícího
výboru Integrovaného plánu rozvoje území
Zlín o souladu projektového záměru s názvem „Výstavba a modernizace terminálu
a parkovacího systému ve Fryštáku“ s integrovanou strategií a splnění všech požadovaných kritérií pro poskytnutí dotace.
RMF bere na vědomí žádost ve věci
zajištění provedení dopravního značení
v místě na „Špici“ v prostoru mezi domy
čp. 99 a 205 a ukládá Ing. P. Dohnalovi,
vedoucímu OTH, zajistit místní šetření
stavební komise se zástupcem PČR DI
Zlín, majetkového správce komunikace
a projektanta (projekty dopravy) k návrhu
řešení dopr. situace ve smyslu žádosti.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise pro občanské záležitosti při RMF
č. KPOZ/7/2/2018 ze dne 22. 11. 2018
bez připomínek.
RMF doporučuje ZMF pověřit zastupitele Ing. P. Gálíka ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace,
tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením prostorového plánování, střediskem
územního plánování, a to ve smyslu ust.
§ 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47
odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1
a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozd. předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018 – 2022.
RMF v návaznosti na usnesení RMF č.
U R 1/2018/VIII/18 ze dne 15. 11. 2018
schvaluje výpůjčku městského pozemku

p. č. 930/3 - orná půda, o výměře 465
m², k. ú. Horní ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro účely drobné pěstitelské činnosti
jako zahrádkáři, a to na dobu určitou, tj.
do 31. 12. 2022, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, v případě
ukončení výpůjčky půjčitelem kdykoliv
v průběhu jejího trvání z důvodu oprávněného zájmu půjčitele (stavební činnost,
investiční činnost, dotační politika) s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez nároku
vypůjčitele na náhradu příp. vzniklé škody, žadateli p. Vaňharovi, Fryšták, zástupci obyvatel domu č.p. 252, Fryšták.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, se
sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. L. Doleželem,
starostou města, a panem Vaňharou,
Fryšták, zástupci obyvatel domu č.p. 252,
Fryšták, na výpůjčku městského pozemku
p. č. 930/3 - orná půda, o výměře 465
m², k. ú. Horní ves u Fryštáku, obec Fryšták, pro účely drobné pěstitelské činnosti
jako zahrádkáři, a to na dobu určitou, tj.
do 31. 12. 2022, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, v případě
ukončení výpůjčky půjčitelem kdykoliv
v průběhu jejího trvání z důvodu oprávněného zájmu půjčitele (stavební činnost,
investiční činnost, dotační politika) s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez nároku
vypůjčitele na náhradu příp. vzniklé škody
(viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městského pozemku p. č. 383/30
– ostatní plocha, manipulační plocha,
o výměře do 500 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli z důvodu jeho přesně speciﬁkovaného využití
dle schváleného Územního plánu města
Fryšták, zatížení věcnými břemeny zřizování a provozování vedení a umístěním
trafostanice a sloupů veřej. osvětlení.
RMF v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a s odkazem na novou právní úpravu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů) schvaluje
zveřejnění záměru uzavření nové smlouvy
o výpůjčce k výpůjčce části městského
pozemku p. č. 383/30 – ost. plocha, manipulační plocha, o výměře do 500 m², k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli na dobu určitou 5-ti let, s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
v případě ukončení výpůjčky půjčitelem
kdykoliv v průběhu jejího trvání z důvodu
oprávněného zájmu půjčitele (stavební
činnost, investiční činnost, dotační politika města) s jednoměsíční výpovědní
lhůtou bez nároku vypůjčitele na náhradu
příp. vzniklé škody a s podmínkou odstra-

nění oplocení.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030047269/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták a společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Jadrníček, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 955/3 – ost. Plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH dle platných právních předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030047923/003 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě
inženýrských sítí s názvem „Vítová, Surý,
Kab. NN“, umístěné na městských pozemcích p. č. 113/3 – ostatní plocha, jiná
plocha a 113/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 8800090911_4/BVB/P
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jejímž
předmětem je „Přeložka STL plynovodu
ve Fryštáku, areál Kovotrend, stavba číslo
8800090911“, umístěné na městském
pozemku p. č. 323/31 – ost. Plocha,
jiná plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.150,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy VIAPONT s. r. o., Brno, o vydání souhlasu
města Fryštáku jako budoucího správce
objektu „SO 221 Most na PC přes D49“
s umístěním svodidel a souhlas s realizační dokumentací „SO 161 – Polní cesta“ a v návaznosti na předložený materiál
souhlasí s realizační dokumentací „SO
161 – Polní cesta“, vyhotovenou Sdružení Pragoprojekt / Viapont v říjnu 2018
a s umístěním svodidel u stavebního objektu „SO 221 Most na PC přes D49“ dle
předložené dokumentace.
RMF schvaluje zřízení pracovní skupiny pro realizaci projektu mobilní aplikace Moje město ve složení Mgr. P. Nášel,
Ing. P. Gálík, P. Ševčík, P. Kozojed a Mgr. I.
Plšková s tím, že pověřuje Mgr. Pavla Nášela vedením této skupiny a organizačním
zajištěním činnosti této skupiny.
RMF v návaznosti na usnesení ZMF č.
U Z 2/2018/VIII/22a.b) ze dne 10. 12.
2018 schvaluje zřízení pracovní skupiny
pro zhodnocení aktuální dopravní situace

na místních komunikacích města Fryštáku ve složení Ing. K. Zlámalík, A. Langer,
Ing. P. Dohnal, Ing. J. Košák a zástupce
Policie ČR (OO Fryšták popř. PČR DI Zlín)
s tím, že pověřuje Ing. K. Zlámálíka vedením této skupiny a organizačním zajištěním činnosti této skupiny.
RMF schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění nového
redakčního systému oﬁciálních webových stránek města Fryštáku, pověřuje
Mgr. Ivanu Plškovou administrací této veřejné zakázky a jmenuje pracovní skupinu
a hodnotící komisi ve složení Mgr. P. Nášel, Ing. P. Gálík, P. Ševčík, P. Kozojed
a Mgr. I. Plšková, kterou RMF pověřuje
vedením této komise a organizačním zajištěním činnosti komise.
RMF bere na vědomí vyjádření advokátky JUDr. P. Plašilové ze dne 7. 1. 2019
ve věci negativního vyjádření právních
zástupců spol. Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s., a Moravská vodárenská, a. s.,
ke smírnému ukončení daného sporu, sp.
zn. 12 C 144/2018, a pověřuje právního
zástupce města Fryštáku, tj. JUDr. P. Plašilovou, zapsanou v seznamu ČAK pod č.
9865, k zpětvzetí žaloby.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 5/2018/VIII/5 ze dne 13. 12.
2018, kterým byla schválena Směrnice č.
3/2018 – poskytování drobných věcných
a peněžitých darů, schvaluje uzavření obchodní smlouvy mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou Edenred CZ, s. r. o., Praha na
zabezpečení zprostředkování nákupu poukazů uplatnitelných v síti vybraných zařízení – poukázky Edenred Compliments
(pro jubilanty města Fryštáku a manžele
oslavující zlatou či diamantovou svatbu
uzavřenou ve městě Fryšták) - viz příloha
č. 3 tohoto zápisu.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Městskou knihovnou
Fryšták pro místní knihovny Držková,
Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková, a to mezi městem Fryšták
a Krajskou knihovnou Františka Bartoše
Zlín, p. o., (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
RMF schvaluje Přílohu č. 1 k Dodatku
č. 1 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci
regionálních funkcí Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Městskou knihovnou Fryšták pro místní knihovny Držková,
Hvozdná, Kašava, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková o poskytování a zajištění
regionálních knihovnických služeb v roce
2019, a to za podmínek celkové hodinové
sazby ve výši 200 Kč při maximální mož-

né fakturované částce ve výši 96.000 Kč
za rok 2019, max. 480 hodin (viz příloha
č. 5 tohoto zápisu).
Zápis z ustavujícího zasedání
ZMF č. Z2/2018/VIII z 10. 12. 2018
(Výpis usnesení)
ZMF bere na vědomí schválení zápisu
ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo Z 1/2018/VIII ze dne 1. 11.
2018 bez připomínek.
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti
na předložené výpisy z jednání RMF č. R
1/2018/VIII ze dne 15. 11. 2018, č. R
2/2018/VIII ze dne 22. 11. 2018 a RMF
č. R 3/2018/VIII ze dne 30. 11. 2018 bez
připomínek.
ZMF bere na vědomí stavy ﬁnančních
prostředků na účtech města Fryštáku
ke dni 7. 12. 2018 bez připomínek.
ZMF v návaznosti na komentář k předloženému materiálu Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 30. 11. 2018 bere
informace o plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 30. 11. 2018 bez připomínek.
ZMF schvaluje rozpočtová pravidla
ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, od 1.
ledna 2019 do data schválení rozpočtu
města Fryštáku na rok 2019, rozpočtová
pravidla s tím, že měsíční výdaje nesmí
překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2018.
ZMF ruší ke dni 10. 12. 2018 Rozpočtový výhled města Fryštáku schválený
usnesením ZMF č. U Z 09/2016/VII/02i)
ze dne 5. 12. 2016 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Fryštáku pro období
2019– 2022.
ZMF v souladu s platnou prováděcí vyhláškou vydává Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města Fryštáku v roce 2019 (viz příloha č.
2 tohoto zápisu).
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, v návaznosti na ust. § 77 téhož zákona a v souladu s NV ČR č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev ÚSC, ve znění
NV č. 202/2018 Sb.:
a) bere na vědomí poskytování odměn
starostovi s účinností od 1. 1. 2019,
b) schvaluje poskytování odměny místostarostovi v pevné výši 16.000 Kč,
c) schvaluje poskytování odměn všem
neuvolněným členům zastupitelstva, a to
s účinností od 1. 1. 2019,
d) schvaluje při souběhu více funkcí
odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných funkcí (vyjma místostarosty),

přičemž odměna za neuvolněného člena
zastupitelstva se do tohoto výpočtu nezapočítává,
e) schvaluje poskytování odměn
v maximálních výších stanovených NV č.
202/2018 Sb. dle přílohy č. 3 tohoto zápisu taxativní rozpis) vytvořené dle tohoto
NV.
ZMF bere na vědomí Zápis č.
113/2018/EKO z dílčího přezkoumání
hospodaření města Fryšták za posuzované období 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018
bez výhrad z důvodu neuvedených chyb
a nedostatků v části „B. Zjištění z dílčího
přezkoumání“.
ZMF vydává Obecně závaznou vyhlášku města Fryštáku č. 2/2018, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška města
Fryštáku č. 1/2003 - Stanovení podmínek
k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se účastní větší počet osob.
ZMF vydává Obecně závaznou vyhlášku města Fryštáku č. 3/2018, kterou
se ruší Obecně závazná vyhláška města
Fryštáku č. 2/2005 – Požární řád města.
ZMF vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 – O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZMF ukládá RMF oslovit vlastníky staveb určených k rekreaci ve správním území města Fryštáku ve věci jejich možného
zapojení do připravovaného motivačního
a evidenčního systému odpadového hospodářství města Fryštáku.
ZMF vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 - O místním poplatku ze psů.
ZMF ukládá OTH prověřit možnost
umístění info tabulí a košů na psí exkrementy v k. ú. Vítová.
ZMF bere na vědomí návrh Dodatku č.
12 ke Smlouvě o dílo č. 50/713/03/40,
uzavřené mezi městem Fryšták a spol.
Technické služby Zlínsko, s. r. o., a schvaluje uzavření dodatku č. 12 (viz příloha č.
4 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci
za účelem realizace projektu „Cyklistická stezka Lukov – Fryšták“ mezi městem
Fryšták a obcí Lukov (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje prodej měst. pozemku
p. č. 462 – zahrada, o výměře 185 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům
manželům Hrnkovým, Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 6467/128/2018,
ze dne 30. 7. 2018, ve výši 580,- Kč/m²
(s připočtením DPH dle platné legislativy),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad
poměrem 50% (schváleno usnesením
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ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18.
6. 2018).
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi městem Fryšták a manžely Hrnkovými, Fryšták, za kupní cenu ve výši 580,Kč/m², tj. cena celkem 107.300,- Kč
(129.833,- Kč vč. 21% DPH), s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem
50% (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
ZMF neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 1405 – ost. plocha,
neplodná půda, o výměře cca 2.000 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem
zemědělského využití.
ZMF doporučuje RMF zahájit jednání
o pronájmu části předmětného pozemku
p. č. 1405 - ost. plocha, neplodná půda,
o výměře cca 2.000 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, a to za podmínek v místě
a čase obvyklých.
ZMF neschvaluje návrh na odkup pozemku p. č. 10 - zahrada, o výměře 387
m², v k. ú. Vítová, obec Fryšták, do vlastnictví města Fryšták z důvodu zatížení pozemku zástavním právem.
ZMF schvaluje odkup nově odděleného pozemku p. č. 1019/73, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 72 m², od pana
Doležela, Zlín, na němž se z části nachází
sakrální prvek - socha sv. Anny, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, č.
6502/163/2018, ze dne 27. 11. 2018,
ve výši 25,- Kč/m² s tím, že náklady
spojené s vyhotovením geometrického
plánu a znaleckého posudku a návrhem
na vklad budou hrazeny ze strany města
Fryštáku.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták a panem Doleželem, Zlín, na výkup pozemku p. č.
1019/73, o výměře 72 m², v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 25,- Kč/m², tj. cena celkem
1.800,- Kč, s úhradou nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického
plánu a návrhu na vklad ze strany města
Fryšták (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje způsob hlasování k bodům č. 20a) až 20h) jedním hlasováním
„en-bloc“.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a společností E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Rozum, kabelové vedení NN“, umístěné
na části městských pozemků – p. č. 629,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a p. č. 513,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
6.200,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zří-

zení věcného břemene mezi městem Fryšták a společností E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Jaška,
kabelové vedení NN“, umístěné na městských pozemcích – p. č. 665/1 a p. č.
1366, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030045359/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a společností E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták – Vítová, Město, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 256/1 a p.č. 255/1, v k.
ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů (viz příloha č. 10 tohoto
zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030044590/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a společností E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, rozšíření sítě, Pavlová“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 466/1 a p.č. 443, v k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 7.300,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů (viz příloha č. 11 tohoto
zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030048012/001 mezi městem
Fryšták a společností E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového
vedení NN s názvem „Fryšták Horní Ves,
Slaměna, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 600/3, v k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů (viz příloha č. 12 tohoto
zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030048973/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem
Fryšták a společností E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, ke stavbě umístění
distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění NN
s názvem „Fryšták, Fišer, Příp. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 54/2, p.č.
58/2, p.č. 60/2, p.č. 62/2 a p.č. 63/4
v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.150,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů (viz příloha č. 13
tohoto zápisu).

ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
městem Fryšták a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha,
ke stavbě podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče mDSLAM450 a ER112, umístěné na měst. pozemku p. č. 898/4 a p.č.
915/1, v k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
3.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů (viz příl.
č. 14 tohoto zápisu).
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě plynárenského zařízení s názvem „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům Ke Skalce
č.p. 277 v obci Fryšták, místní části Horní
Ves, číslo stavby:9900095688, vč. jeho
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 3,10
m“, umístěného na části městského pozemku p. č. 600/2 – ostatní plocha, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, mezi
městem Fryšták a společností GasNet, s.
r. o., Ústí nad Labem, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů (viz příl. č. 15 tohoto
zápisu).
ZMF v souladu s ustanovením § 8
odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Plán ﬁnancování obnovy vodovodu a kanalizace Fryšták, zpracovaný
Ing. Z. Kousalíkovou v říjnu 2018 (viz příloha č. 16 tohoto zápisu).
ZMF vyzývá občany k důslednému dodržování Zákona o provozu na pozemních
komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. ustanovení § 25 odst. 3 tohoto zákona:
„Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy.“).
ZMF pověřuje RMF jmenovat pracovní
skupinu, která se bude zabývat aktuální
dopravní situací na místních komunikacích a ukládá starostovi písemné vyrozumění místnímu oddělení Policie České
republiky v součinnosti při dodržování
zákona o provozu na poz. komunikacích.
ZMF bere na vědomí předloženou aktualizaci Plánu odezvy orgánů města Fryšták na vznik mimořádné události týkající
se aktualizace pozice místopředsedy Krizového štábu MF (komunální volby) včetně přehledu možných ohrožení na území
města Fryštáku bez připomínek.
ZMF přijímá Petici ze dne 24. 10.
2018, č. j. MUF-STA-2904/2018-STA,
ve věci plánované výstavby PENNY marketu na pozemku p. č. 955/1 v katastrálním
území Fryšták, obec Fryšták, a odkládá
své rozhodnutí do doby oﬁciálního předložení záměru ze strany investora.

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Vstoupili jsme do druhého měsíce
roku 2019. Únor je z pohledu práce
radnice a zastupitelstva ve znamení jak
přípravy rozpočtu města (a to zejména
pak v návaznosti na výsledek hospodaření roku předcházejícího a případné
aktuální dotační možnosti), tak také
ve znamení schválení investičních záměrů (pochopitelně v kontextu dlouhodobého plánování), přičemž ani plány v rámci
kulturně společenských, sportovních,
vzdělávacích či osvětových aktivit nezůstanou stranou zájmu zastupitelů.
O konkrétní podobě (hlavních parametrech) rozpočtu našeho města včetně stanovení nejdůležitějších rozvojových priorit (letošních i těch víceletých)
budete informování až po jejich konečném „prohlasování“ v zastupitelstvu.
A na čem mimo jiné pracujeme
v těchto dnech? Z širšího portfolia jednotlivých aktivit mohu namátkou vybrat
například intenzivní přípravu žádostí
o poskytnutí dotačních prostředků pro
podporu realizace energeticky úsporných opatření na budovách ve vlastnictví města, tj. škol základní i mateřské,
kinosálu (zde jde i o součást budoucí
komplexní revitalizace této stavby – ﬁnišuje zpracování dokumentace pro
provádění stavby) či domu s byty pro
důchodce, přičemž tato opatření spočívají zejména (vždy individuálně dle
povahy a potřeb objektu) ve výměně
kotlů, ve vzduchotechnice (rekuperace),
ohřevu vody nebo zateplení obvodového pláště či výměně oken apod. Další
dotační příležitost chceme zužitkovat
v rámci modernizace odborné učebny
pro výuku fyziky a chemie včetně vybudování bezbariérového vstupu do objektu základní školy (dvorní trakt historické

části budovy), ucházet se budeme také
o dotaci na opravu místních komunikací
(letos to bude částečná rekonstrukce
povrchu komunikace na ul. Ke Skalce,
a v nejbližších dnech rovněž (po neúspěchu v jiném dotačním řízení v rámci IROPu) podáme žádost o poskytnutí dotace
na opravu dopravního terminálu na náměstí Míru, přičemž součástí tohoto projektu bude mimo jiné také revitalizace
zpevněných ploch. S výrazným úsilím
jsme vstoupili i do přípravy „modernizace“ stávající struktury odpadového hospodářství, jestliže – v zájmu prohloubení
systému třídění jednotlivých komodit odpadu vznikajícího na území města - zavedeme nový evidenční systém ve smyslu sledování množství odpadů i jeho
adresnosti z pohledu původců odpadů,
a to s cílem dosažení ﬁnančních beneﬁtů jak pro domácnost, tak pro město
jako celek. S tímto záměrem přicházíme
zejména i z toho závažného důvodu, že
chceme pokud možno minimalizovat
dopady státní strategie v odpadovém
hospodářství, spočívající bohužel mimo
jiné v razantním – skokovém navýšení
poplatku pro obce za uložení odpadu
na skládkách (což má dle názoru státu
údajně přinést efekt snížení množství
skládkovaného odpadu), a což se také
– přirozeně výrazně - promítne do rozpočtů města a obcí v podobě zvýšených
výdajů. Této problematice se postupně
budeme věnovat ještě velmi podrobně.
Avšak vedení města silně vnímá
a akcentuje – řekněme obrazně – i jeho
„nadstavbový“ rozvoj. Proto jsem se
sešel např. i s členy kulturní komise,
kdy jsme aktivně rozebírali stěžejní zájmy města jak v oblasti zajištění infrastruktury (venkovní i vnitřní zázemí) pro
realizaci aktivit místních organizací, tak
i v oblasti vymezení zásadních aktivit

města na poli neziskového sektoru vůbec včetně garance dostatečné ﬁnanční
podpory činnosti jednotlivých subjektů, popř. i jednotlivců, ze strany města, přičemž k prioritám vedení města
jednoznačně patří i podpora vzájemné
spolupráce jednotlivých spolků či úzká
součinnost při sestavování celoročního
programu nejen jejich (té či oné organizace), ale i městského vůbec.
A o připravované spolupráci s akademickou půdou nejen ve věci např.
projektu naší malé fryštacké univerzity
třetího věku (a třeba nejen pro seniory)
či možnosti kooperace se školami, ale
i v záležitostech řešení odborných témat
spojených s každodenním fungováním
samosprávy, vás budeme také ještě informovat.
Více zase příště.
Vážení spoluobčané, rád ještě přidávám poděkování – všem těm, kteří nevidí ve sněhové nadílce jen samé problémy a nezištně svému městu pomáhají
s úklidem bílého bohatství, podobně
jako děkuji všem, kteří chápou, že nám
všem zimní počasí přece jen přináší
do každodenního života jistá (dočasná)
omezení, se kterými se zaměstnanci
města zařazení do úseku technických
služeb musí samozřejmě adekvátně vypořádat. V této souvislosti také děkuji
i všem motoristům, kteří jsou alespoň
v zimě ohleduplní ke svému okolí (respektují příslušnou legislativu), neparkují na místních komunikacích města,
a neztěžují tak vlastní provoz na těchto
cestách jakož i jejich údržbu.
Přeji vám vše dobré!
Mgr. Lubomír Doležel
Starosta města
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MĚSTO FRYŠTÁK

Obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 4/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
10. 12. 2018 usnesením č. U Z 2/2018/VIII/11 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Fryšták
(dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení
a data narození osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 kalendářních dnů ode
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 123,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 377,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č.1,
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději
do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. a), která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. a):
a) dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v zahraničí,
přičemž nárok na tento typ osvobození lze doložit např.
potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele či školy, nájemní smlouvou o bydlení, potvrzením
o pobytu nebo kopií cestovního dokladu, zahraničního
řidičského průkazu či průkazu pojištěnce,
b) dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v jiné obci
České republiky,
c) s úřední adresou nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
d) pobývající v léčebně nebo nápravném zařízení, která
není uvedena v odst. 1 tohoto článku, a to v délce přesahující 6 měsíců,
e) dítě s těžkým zdravotním postižením do dosažení věku
26 let,
f) dítě do dosažení 3 let věku včetně, přičemž platí, dosáhne-li dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající část (do konce)
kalendářního roku,
g) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
h) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
i) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. b), která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci za podmínky, že v ní není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
(4) Úleva se poskytuje fyzické osobě vymezené v čl. 2
odst. 1 písm. a) bod 1:
a) která dovrší k 31. 12. 2018 věk 65 let, ve výši 50%
poplatku stanoveném v čl. 4 odst. 1,
b) do věku 26 let, která studuje a pobývá v místě denního
studia mimo území Zlínského kraje, ve výši 50% poplatku stanoveném v čl. 4 odst. 1 po dobu studia,
c) rodině s více než 2 nezaopatřenými dětmi do věku 26 let
(lze prokázat např. potvrzením o studiu), hradí poplatek
maximálně za 2 děti, přičemž má-li rodina splňující podmínky deﬁnované tímto článkem v písm. b), postupuje
se výhradně dle tohoto článku písmene c) s tím, že úleva platí po celý kalendářní rok.
d) Jednotlivé úlevy speciﬁkované v bodě b) a c) se nesčítají.

(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1,
2 a), b), 4 b), c), tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve
lhůtě do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.7
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který
je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.10
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.11
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.12
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
ze dne 27. 11. 2017.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10) § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12) § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Informace
z evidence obyvatel

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce MF č. 4/2018
ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok

města Fryštáku

• Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za rok 2017:
Celkové náklady za netříděný odpad v roce 2017 (řádek 1)

1,450.805 Kč

Počet osob s pobytem na území k 24. 10. 2018 (řádek 2)

3715

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů bez nahlášeného pobytu (řádek 3)

Ke dni 1. 1. 2018 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.727 osob.
Podle místních částí:
Místní část

134

Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2017
(řádek 1 děleno (řádek 2+3))
1.450.805 Kč : 3849 = 377 Kč

Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Celkem 3.727 občanů ČR.

obyvatel
1.493
547
1.425
262

Počet občanů ČR podle stavu:
svobodní
ženatý či vdaná
vdovec či vdova
rozvedení
partnerství

1.485
1.674
261
305
2

Z celkového počtu 3.727 občanů ČR
je 1.895 žen a 1.832 mužů.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2018
Místní poplatky stanovené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jsou stejně
jako daně nenávratnými veřejnými příjmy, které slouží k realizaci obecních a veřejných potřeb. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná
přímá protihodnota. Tento místní poplatek plní zejména ﬁskální funkci, jeho smyslem je pokrytí části ﬁnančních prostředků, které obec vynaložila na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu. Jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu.
„Místní poplatek je tedy paušálním
poplatkem za provoz celého systému.
Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Není tedy rozhodné, zda a kolik
odpadu poplatník vyprodukuje – např.
s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo
místo trvalého pobytu, odvoz odpadu
z rekreačních objektů do místa trvalého
pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu.
Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit. Pokud máte
k systému nakládání s komunálním
odpadem návrhy, připomínky či podněty, můžete se obrátit na zastupitelstvo
obce a požadovat jejich projednání.
V případě ohrožení životního prostředí
lze rovněž kontaktovat Českou inspekci
životního prostředí nebo krajský úřad.
Na některé případy může obec re-

agovat zakotvením osvobození nebo
úlev. Obce využívají možnosti obecně
závaznou vyhláškou osvobodit poplatníky za určitých podmínek, případně pro
ně zakotvit úlevu – „poplatek snížit“.
Na osvobození má poplatník nárok,
pokud splňuje zakotvené předpoklady
osvobození.“ (Stanovisko veřejného
ochránce práv – ombudsmana – pramen: https://www.ochrance.cz).
Obecně závazná vyhláška Města
Fryštáku (dále jen OZV) č. 4/2018 účinná od 1. ledna 2019 a mj. stanovuje:
1/ Splatnost poplatku je stanovena
do 31. května 2019.
2/ Správce poplatku může v některých případech poplatníka na jeho žádost osvobodit či poskytnout mu úlevu
od poplatku, ale pouze za podmínky,
že poplatník o toto požádá (a následně prokazatelně doloží) do termínu

31. března příslušného roku (po tomto termínu jakýkoliv nárok na úlevu či
osvobození od poplatku zaniká). Povinnost ohlásit údaje rozhodné pro úlevu
či osvobození od poplatku za komunální
odpad jsou povinny osoby v těchto případech:
a/ Poplatníci dle čl. 6, odstavce 1,
písm. a) a b) předmětné OZV,
b/ Poplatníci dle čl. 6, odstavce
2, písm. a) a b) předmětné OZV – tzn.
např. osoby pobývající v zahraničí nebo
v jiné obci na území ČR žádají a dokládají tuto skutečnost každoročně,
c/ Poplatníci dle čl. 6, odstavce 4,
písm. b) a c) předmětné OZV - tzn. např.
studenti do 26 let, pobývající v místě
studia mimo Zlínský kraj, nebo rodiny s 2 a více nezaopatřenými dětmi
do věku 26 let žádají a dokládají také
tuto skutečnost každoročně.
3/ Nárok na osvobození nemusí
ohlásit pro příslušný rok:
a/ Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 1, písm c) předmětné OZV – pokud
tak učinili v předchozích letech,
b/ Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 2, písm f) předmětné OZV,
c/ Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 4, písm a) předmětné OZV.
I nadále platí povinnost poplatníka
ohlásit správci poplatku vznik své po-

platkové povinnosti nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Dojde-li ke změně či neplatnosti údajů
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Také je nutno upozornit poplatníky,
že dle § 247a zákona 280/2009 Sb.,
daňový řád, může správce daně/poplatku uložit poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (to
znamená nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti
stanovené správcem daně/poplatku)
do výše 500.000,- Kč do tří let ode dne,
ve kterém došlo k porušení povinnosti.
Známky na popelnice nebudou vydávány. Odstranění odpadu z veškerých
popelnic je zajištěno ke dni splatnosti
poplatku, tj. do 31. 5. 2019. Po tomto termínu může být využita zákonná
možnost dle §11 z. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění,
tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.
Poplatníci obdrží do svých schránek
v průběhu měsíce března a dubna poštovní poukázku s předepsanými částkami. Úhradu lze provést na základě obdržené složenky:
a) hotově na kterékoliv pobočce
České pošty;

b) hotově v pokladně města
v PO a ST v době 7.00-11.30 a 12.0017.00 hod.;
c) bezhotovostním převodem na
účet KB Zlín 107-9557760227/0100.

Tříkrálová sbírka
v Lukovečku

V případě jakýchkoliv nejasností
nebo odlišné skutečnosti od zaslaného
předpisu, dostavte se, prosím, v uvedenou dobu na MěÚ Fryšták k odpovědné
pracovnici Mgr. I. Plškové k projednání
na detašované pracoviště, budova Penzionu na nám. Míru č. p. 383 (původní prostory spořitelny) v úřední hodiny:
PO+ST 7.00-11.30, 12.00-17.00 hod.
Dotazy, prosím, směřujte na e-mail:
i.plskova@frystak.cz.
Mgr. I. Plšková
ekon.-správní odbor

Tříkrálová sbírka probíhala v Lukovečku v pátek 4. ledna 2019, kdy naši
obec obcházely dvě skupinky koledníků.
Při koledování byla vybrána částka
11.628 Kč.
Poděkování patří Městu Fryšták za
místní organizaci sbírky, všem koledníkům a dospělému doprovodu.
J.K.

Tříkrálová sbírka 2019
Zlínská charita zveřejnila v těchto
dnech výsledky letošní Tříkrálové sbírky.
Celkem se na Zlínsku vybrala suma
2,248.171 Kč.
Z toho ve Fryštáku se vybrala částka 116.913 Kč.
Podrobné informace včetně rozpisu
vybraných částek za jednotlivé obce najdete na webu Charity www.zlin.charita.
cz. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
– dárcům i organizátorům.
Charita Zlín
SKUPINKY VE FRYŠTÁKU
Běláková Jana
Fuksa Lubomír
Halaštová Markéta
Hrnčířová Růžena
Jasenská Jana
Konečná Vlasta
Krčma Tomáš
Zelinková Markéta
Odstrčil David
Odstrčil František
Pavlová Marcela
Petřík Jindřich
Skalička Stanislav
Lauterkrancová Iva
Slováková Libuše
Václavková Kateřina
Vaňharová Barbora
Zbranková Emilie
Pšeja Roman

5 325 Kč
1 560 Kč
4 324 Kč
3 134 Kč
10 354 Kč
4 570 Kč
8 310 Kč
3 220 Kč
5 310 Kč
12 175 Kč
4 878 Kč
2 766 Kč
13 518 Kč
9 087 Kč
9 034 Kč
6 618 Kč
7 402 Kč
11 946 Kč
5 010 Kč
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JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Předvánoční doba adventní vybízí
k zamyšlení nad sebou a k dobrým skutkům směřovaným k druhým.
Žáci naší školy měli chuť někoho
potěšit, udělat někomu radost. Členové školního parlamentu se rozhodli
zapojit do projektu Českého rozhlasu
Ježíškova vnoučata. Projekt propojuje
lidi z domovů pro seniory s dárci, kteří chtějí splnit jejich vánoční přání. My
jsme si vybrali domov pro seniory v Lukově. Není to daleko a žije tam mnoho
bývalých Fryštačanů. Kontaktovali jsme
vedení domova a domluvili se
na podrobnostech. Sociální pracovnice sestavily seznam přání:
plyšový polštářek, mapa Evropy, předplatné časopisu, tričko
s dlouhým rukávem, hygienické
potřeby, stolní hokej….. Jakmile jsme měli seznam k dispozici, uspořádali jsme sbírku mezi
žáky. Hned první den bylo vybráno 6.878 Kč. Členové parlamentu peníze vybrali, spočítali a nakoupili dárky v celkové hodnotě
5.384 Kč. Děvčata z devátého

ročníku všechny dárky krásně zabalila.
Do Lukova jsme se vydali ve čtvrtek
20. 12. Byla to velmi milá návštěva,
na obdarovaných bylo vidět, že jsme
je potěšili. Potom jsme si prohlédli jednotlivé pokoje, jídelnu, společenskou
místnost a navštívili bývalého obyvatele
Fryštáku pana Kopečného.
Žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy za ﬁnanční příspěvky velmi
děkujeme. O využití zbytku peněz rozhodne školní parlament na své lednové
schůzce.

SPONZORSKÝ DAR
V říjnu 2018 navštívili naši školu majitelé ﬁrmy KOVOTREND s.r.o. s nabídkou sponzorského daru a následné spolupráce. KOVOTREND je rodinná ﬁrma
se sídlem ve Fryštáku, která se již 23 let věnuje výrobě a montáži ocelových hal
a konstrukcí. Jejich sponzorský dar ve výši 40 000 Kč nám umožnil zakoupit nábytek do učebny 2.A a zlepšit tak atmosféru i estetické prostředí třídy. Spolupráce
v příštích letech bude zaměřena především na inovativní technologie ve výuce.
Majitelé seznámí žáky 8. a 9. tříd naší školy se svým moderním provozem,
výrobními postupy a systémem fungování ﬁrmy. Cílem je vzbudit zájem žáků o studium technických a strojírenských oborů.
Pavlu Slaměnovi a Martinu Slaměnovi, majitelům ﬁrmy, za velkorysý dar i nabídnutou spolupráci touto cestou děkujeme.

SRPŠ ROZŠIŘUJE SVÉ
AKTIVITY
Rádi bychom se s Vámi podělili
o několik novinek.
V letošním pololetí se nám podařilo zorganizovat dva rodičovské
workshopy. O tom prvním jsem již
dříve psala. Ten prosincový – vánoční
s paní Dášou Bradávkovou – byl velmi tvořivý, veselý a děti si za pomoci
rodičů vyrobily z korálků vánoční andělíčky a vlastnoručně ušily kožené
peněženky. Chvílemi jsme byli jako
v šicí dílně, ale ohromně nás to bavilo. Tímto bych chtěla Dáši moc poděkovat za podporu a také rodičům,
protože z dobrovolných příspěvků se
vybralo celkem 710,- Kč.
Koncem loňského roku jsme požádali o kulturní grant Město Fryšták
(čekáme na rozhodnutí grantové komise) a podali jsme žádost o grant
u nadace ČEZ o příspěvek na autobusovou dopravu našich dětí. Pokud by se nám díky grantové podpoře podařilo získat nějakou částku,
SRPŠ by pak mělo možnost využít
stávající ﬁnanční prostředky po domluvě s pedagogy jiným způsobem
pro naše děti, např. na zážitkové
výukové programy, nákup pomůcek
do výuky, apod. V plánu máme podat
další žádosti a postupně oslovovat
ﬁrmy ke spolupráci. Pro žáky druhého
stupně připravujeme projekt PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ.
Od září loňského roku můžete
také sledovat pohyby na transparentním bankovním účtu SPRŠ při ZŠ
Fryšták z.s., na který se dostanete
jednoduchým klikem na webových
stránkách spolku www.srpsfrystak.cz
a pod jasným srozumitelným označením dané položky můžete mít přehled
o příjmech i výdajích spolku. Finanční
hotovost – pokladna je naopak vedena za kalendářní rok 2018 a přehled
jednotlivých položek můžete nově
shlédnout na webových stránkách
v kolonce rozpočet. Pokud by pro Vás
v tomto systému bylo cokoliv nesrozumitelného, neváhejte se svými dotazy
obrátit na našeho hospodáře. Příjmy
spolku tvoří především příspěvky rodičů, sběr starého papíru a výtěžek
z plesu SRPŠ.
SRPŠ podporuje školu a naše děti
a zároveň touto cestou také děkujeme pedagogům za spolupráci při přípravě plesu.
Michaela Nutilová za tým SRPŠ

TALENTMÁNIE 2018
Letošní kolo Talentmánie bylo opravdu velmi vydařené, moc se mi to líbilo.
Akce se konala 30. listopadu 2018. Soutěžilo se celkem v 5. kategoriích.

V 1. kategorii, tedy 1. třídy reprezentovalo šest soutěžících. Na stupních
vítězů nakonec skončili, na 1. místě David Michalík se svým báječným zpěvem,
na druhém místě byl Jan Rektořík se
svým zajímavým robotancem a na třetím místě se umístila výborná gymnastka Anežka Krumlová.
Ve druhých třídách bylo konečné rozhodování obtížné, jelikož všichni soutěžící byli velmi vyrovnaní. Na prvním místě
se nakonec umístila Neli Holíková, která nám předvedla svou úžasnou ukázku
z gymnastiky. Na druhém místě skončila
také sportovkyně, Tereza Šteffeková.
Sportovkyně obsadily i třetí příčku, kdy
Sabina Kolajová a Alžběta Běláková
předvedly svou gymnastickou sestavu.
Za třetí třídy se na 1. místě umístil Adam Wunch z 3. B, který všechny
ohromil svou schopností poznat téměř

všechny vlajky světa. Druhé místo si vyzpívali a vytancovali chlapci z 3. A. Třetí
místo patřilo opět sportovkyni, tentokrát
aerobičce Karolíně Julinové.

Žáci čtvrtých tříd bojovali také velmi
odvážně. Nakonec porotu nejvíce zaujal
Ondřej Halaška se svou dojemnou hrou
na klavír. Stejně tak i Filip Studenka,
který překvapil hrou na akordeon a odnesl si tak stříbrnou medaili. Bronz patří Anetě Kolajové s vlastní aerobickou
sestavou.
A nakonec neméně důležití, žáci 5.
tříd, kteří se této soutěže zúčastnili naposledy. Svým zpěvem i veselou písničkou si celé publikum a také porotu získat vítěz této kategorie, Vojtěch Brázda.
Druhé místo si vybojovaly aerobičky
Vendula Vašková a Aneta Baďurová.
Na třetí místo se probojovala Marika
Vaculíková se svou hrou na klavír.
Všem vítězům i zúčastněným gratulujeme a porotě děkujeme za spravedli-

vé vyhodnocení všech kategorií. Bohužel jsme se jako páťáci zúčastnili této
soutěže naposledy. Děkujeme za skvělý
zážitek.
Simon Steiner, 5. A

PROJEKTOVÝ DEN
TVOŘÍME ZE DŘEVA
V předvánočním čase navštívili
naši školu dva lektoři (bývalí učitelé)
se svým projektem Tvoříme ze dřeva.
Seznámili žáky prvního stupně se dřevem jako přírodním materiálem a naučili je základní postupy opracování
dřeva. Při broušení, zatloukání hřebíků
a lepení si mohli procvičit svoji zručnost. Z dřevěných polotovarů si každý
vyrobil buď vločku, budku, anděla,
auto nebo věšák na šperky. Ze soustředěných i usměvavých obličejů bylo
vidět, že všechny práce moc bavila.
H. Koždoňová

14|15

VAŠ E NÁZO RY

Po přečtení Fryštáckých listů č. 1
z letošního roku jsem byla velmi rozpačitá, zda budu reagovat ihned na některé články, které zde byly publikovány.
Po zvážení a zjištění některých argumentů se zamýšlím, z jakého důvodu někteří
zastupitelé předali radě podnět k vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele Základní školy Fryšták.
Nejprve uvádím, že můj rozbor není
ovlivněn tím, že by děti či vnoučata navštěvovala v současné době tuto školu.
Je to pouze pohled na základní školu
„zvnějšku“. Všechny informace, které
jsou zde uvedeny, jsou veřejně dostupné
na jednotlivých web.stránkách.
Dle platného školského zákona
může zřizovatel odvolat ředitele školy
z níže uvedených důvodů:
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících
z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které
bylo zjištěno zejména inspekční činností
České školní inspekce nebo zřizovatelem,
b) na návrh České školní inspekce.
Domnívám se, že ani jeden z uvedených bodů nemůže být uplatněn, neboť:
Ze zápisu inspekční zprávy České
školní inspekce (ČŠI), která byla prováděna v červnu 2018, vyplynula především kladná hodnocení, pozitivní
hodnocení pedagogického procesu, přínos spolupráce se zřizovatelem, zlepšování ﬁnančních i materiálních podmínek
pro vzdělávání žáků a další. Ve zprávě
ČŠI je samostatně hodnocen ředitel
školy, jím vypracované koncepční cíle
školy a jejich plnění, kontrolní a hospitační činnost ředitele, projednávání
hospitací s vyučujícími a přímé vyhodnocování opatření ke zlepšení výuky, pozitivní spolupráce s jednotlivými pedagogickými i ostatními pracovníky školy, se
zřizovatelem i s rodičovskou veřejností.
Ve zprávě je přímo konstatováno, že..
„Ředitel školy splňoval rovněž požadavek absolvování studia pro ředitele
škol“ (domnívám se, že plně odpovídá
stálému rozvíjení odborných znalostí ředitele).
Nikde v zápisu nebyl ani náznak
toho, že by Česká školní inspekce navrhovala odvolání dosavadního ředitele
základní školy (viz písmeno b) zákona).
Nenalezla jsem také žádné porušení
nebo neplnění právních povinností vyplývajících z činností, úkolů a pravomocí na
vedoucím pracovním místě ředitele (viz
písmeno a) zákona).

Ad: ZŠ Fryšták
Nemohu, a ani mi nepřináleží hodnotit pedagogický proces. Ale každý si
může přečíst v jednotlivých výročních
zprávách ZŠ, kde je možné nalézt, jaká
byla a je úspěšnost žáků při přijetí
k dalšímu studiu, což odpovídá také
kladnému hodnocení a přínosu k vyšší
úrovni dovedností v rámci národního
testování žáků.
Spíše bych zde uvedla přínosy, které vedení školy (hlavní iniciativa ředitele
školy) s kolektivem připravili a realizovali - a to zapojení školy do projektů, které přispěly ke zkvalitnění podmínek pro
vzdělávání žáků a podpořily spolupráci
s vnějšími partnery, v rámci exkurzí např.
ve strojírenském podniku Trimill Vsetín
nebo návštěva lektorů s projektem Tvoříme ze dřeva. Cílem sdílených dílen je
zvýšit zájem o studium technických oborů, zlepšit manuální zručnost a pomoci
v rozhodování při volbě střední školy, což
je podpořeno nejen spoluprací s SPŠ
polytechnickou COP Zlín.
Výrazná úspěšnost školy je také
v získávání projektů v dotačních programech podpořených z EU, MŠMT ČR,
krajem a především jejich promýšlené
a efektivní využití pro zkvalitnění podmínek a pro rozvoj učebních a praktických
pokroků žáků. Velmi zajímavé je vždy
zaměření jednotlivých projektů, které
podporovaly mimo jiné také výuku IT,
technicky zaměřených předmětů a především praktickou výuku žáků, např. projekt „Řemeslo, má zlaté dno“ - vybavení
školních dílen“, kde bylo realizováno
nové vybavení školní dílny nářadím, stoly
a materiálem, IT technika.
Byl realizován velmi zajímavý projekt
„Modernizace výuky na ZŠ Slušovice,
Fryšták, Kašava a Velehrad“, jehož
náplní bylo školení pedagogů, sdílení
zkušeností, IT technika a nové učební
pomůcky. V rámci projektu byla obdivuhodná spolupráce škol na zpracování
nových výukových materiálů v předmětech Fyzika, Přírodopis, Přírodověda,
Chemie, Pracovní činnosti, Zeměpis,
Práce žáků a domácí úkoly.
V rámci několika projektů byla podpořena výuka pomocí IT, např projekt
„Podporou ICT ve výuce k modernizaci
vzdělávání ve ZL kraji“ - tablety do škol“
bylo pořízeno 19 tabletů pro výuku, školení pedagogů – využití IT ve výuce a další projekty, které zajišťovaly pořízení IT
techniky, PC učebny, tabulí do tříd, učebních pomůcek (zpracování šablon).

Byly a budou realizovány projekty
„Personální podpora a profesní rozvoj
pedagogů ZŠ Fryšták“, který obsahoval
školení pedagogů, sdílení zkušeností,
IT techniku, učební pomůcky, doučování žáků, školního psychologa. Projekt
„Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky ZŠ
Fryšták“ - šablony II. obsahuje prioritní
aktivity - doučování žáků, pořízení 10
notebooků, podpora školních projektů,
náklady na školního psychologa.
V roce 2019 je plánován k řešení projekt rekonstrukce učebny Fyziky
a Chemie - kompletní vybavení učebny a současně bude vybudován výtah
ze školního dvora ve staré budově. Je
připraven projekt s aktuální tématikou
„Obrana je záležitost nás všech“.
Malá rekapitulace přínosů školy pozorovatele z „vnějšku“: zlepšení podmínek ke vzdělávání na ZŠ Fryšták v rámci
podpory technických oborů, informačních technologií, praktické zručnosti
žáků, čtenářské a informační gramotnosti, výuky cizích jazyků, ﬁnanční gramotnosti, inkluzivního vzdělávání a dalších.
Na základě výše uvedeného jsou aktivity Základní školy Fryšták, pod vedením pana ředitele, zcela nadstandardní
a jsem toho názoru, že nezakládají důvod k jeho odvolání.
Domnívám se, že srovnávání škol je
nevhodné. Je nesrovnatelné ﬁnancování
zřizovatelem - malou obcí, městem velikosti Fryštáku nebo „okresními“ městy nebo pokud mají odlišný počet žáků
i pedagogických a dalších pracovníků.
Ing. Milena Šímová

Pod čarou
Již Karel Čapek uvedl citát „Kritizovat – to znamená usvědčit autora, že to
nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych
to uměl.“
A již v roce 1927 v Lidových novinách
uvedl „Lze se bránit proti tygru i štěnici,
ale nelze se bránit proti pomluvě. Někdy
můžete chytit pomluvače, ale nechytíte a nezadržíte špinavého slova, které
utrousil.“

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Špatným synem je ten, kdo mluví špatně o svém otci. Don Bosco
Dům Ignáce Stuchlého: malé ohlédnutí za rokem 2018
Dovolte mi, abych napřed popřála
Donu Boskovi – italskému knězi, zakladateli Salesiánů. Malému kejklíři, který dokázal nemožné a celý život žil pro
mladé. Každého 31. 1. slavíme památku Dona Boska. Kéž má hodně odvážných následovníků a přejeme hodně sil
každému, kteří po jeho cestě jdou nebo
se chystají přidat.
Orientační dny® (OD) v číslech:
S OD se více seznámíme v následujících dvou číslech FL. Pro zajímavost,
představu a navnadění tu mám dnes
statistiky těchto programů:
Co mladé na OD nejvíce zajímá
z nabízených témat:
Víkendové akce a tábory 2018:
Atmosféra těchto programů se těžko popisuje, snad vám je trochu přiblíží
pár fotograﬁí.
• Postní duchovní obnova
• Velikonoce na DISu
• Střapec I
• Střapec II
• oDISea III
• Hervík
• Střapec na vodě
• LIS
• Košt
• Adventní duchovní obnova
• Silvestr 2018
• Tábory
2x Pobytový (Rytíři na Elišce)
4x Příměstský (Indiánský, Tvořivý,
Horolezecký a Taneční
DZ
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Turnaj ve Vlkoši
Hrdost, odvaha, nebojácnost, dobrosrdečnost a zdravý respekt…. to je jen
pár z nepřeberného množství atributů,
jimiž se honosila družina stolního tenisu z Lukovečka, když se vydala na strastiplnou cestu za metály z vlkošského
turnaje.
Popoháněni myšlenkami na nebeský gulášek od tamního mága kuchyně
se mladíci bez problémů probojovali
k prvním místům ve svých skupinách.
Následující vyřazující fáze vždy skýtá
nečekaná úskalí a do jednoho obzvláště nepříjemného se zachytil Jirka, čímž
vyhrál o jedno záhlinické pivo více. Kdo
umí, umí. A tak po dramatických semiﬁnále se nám vykrystalizovaly dvojice bojující o bronzovou potažmo zlatou příčku. Olda se utkal s tamním harcovníkem
a i přes urputnou snahu oponenta uz-

mul bronzové umístění pro Lukoveček.
Že ﬁnále bude exhibicí krásného sportu
se mohli diváci přesvědčit hned během
prvních výměn. Staňa s Víťou byli odhodláni předvést všem to nejlepší, co v nich
je a i přes přátelský podtón zápasu si
rozhodně nic nedarovali. Po vyrovnaném
elektrizujícím boji, který zaujal diváky
všech věkových kategorií, se z vítězství
radoval nejmladší člen výpravy Víťa.
Úspěch našeho neoﬁciálního oddílu
tak již nyní mohl být považován za obrovský. Všechna pódiová umístění našla
domov na Valašsku. Krasojízda však
pokračovala! Na řadu přišly čtyřhry, které často bývají přehlíženy, avšak jedná
se o vznešenou disciplínu v níž excelují zpravidla zkušení pardálové. Což se
ostatně potvrdilo i ve Vlkoši. Třetí příčku
obsadilo ﬁnálové duo Staňa a Víťa, kte-

ré tak mohlo fandit těžko zapamatovatelné dvojici Krajča-Krajča v boji s jejich
semiﬁnálovými přemožiteli, mladými
vlkošskými jinochy. Fandění a sounáležitost, kterou Olda a Jirka dozajista cítili,
doplněny o jejich bravůrní hru, zajistily
parádní vítězství 3-1 a stoprocentní
úspěšnost. Jak tvrdí dávné české příslovi: „Vítězství není to hlavní, je to to
jediné!“
Doufáme, že se nám podařilo udělat
dobré jméno naší vísce a přejeme všem
šťastný nový rok 2019 plný radosti
a úspěchů. (Pozn. red. Sepsáno s notnou dávkou nadhledu)
VH

PODĚKOVÁNÍ
Milý Jardo Boučku,
všichni, co díky Tvé velkorysosti
pravidelně už tolik let jezdíme na společnou sousedskou pouť na sv. Hostýnek, bychom Ti chtěli poděkovat.
Bez Tvé ochoty bychom se nescházeli v tak hojném počtu, nezažili tolik
legrace a společně strávených chvil.
I tyto výlety utužují vztahy mezi lidmi
a dělají z nás přátele.
Děkují účastníci zájezdu.

PLÁNOVANÉ AKCE v Lukovečku na rok 2019
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

4. 1. Tříkrálová sbírka; 12. 1. Country bál; 19. 1. Skautský ples
8. 2. Dračky a mašlovačky; 23. 2. Karneval pro děti
2. 3. Vodění medvěda a pochovávání basy; 9. 3. Tradiční košt slivovice
16. 3. Ukázka domácí kuchyně; 30. 3. Bazárek
14. 4. Předvelikonoční tvoření v muzeu; 30. 4. Slet čarodějnic
2. 5. Burza rostlin; 25. 5. Komu straší ve věži
1. 6. Kácení máje; 22. 6. Vítání prázdnin
26. a 27. 7. Festiválek na kopečku
3. 8. Dejštopánbů deň dobrých súsedů
28. a 29. 8. Prázdninové tvoření s dětmi
14. 9. Setkání seniorů; 20. 9. Dělání smutky zahání; 28. 9. Drakiáda
5. 10. Komu straší ve věži; 26. 10. Turnaj v ping-pongu;
27. 10. Lampionový průvod
9. 11. Martinské hody; 23. 11. Pečení perníků;
30. 11. Vánoční jarmark s tvořením
7. 12. Mikulášská besídka 23. 12. Zpívání koled u kapličky

K U LT U R A

Všeci ludé veselé mysli, jste
srdečně zváni dne 2. 3. 2019 na
VODĚNÍ MEDVĚDA
Dojdite sa pobavit a podívat!
Dobrú náladu a masky s sebú!

9. FRYŠTÁCKÁ
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA S MEDVĚDEM
Medvěda jsme polapili, fašanky budú!
Milí Fryštačané, věříme, že máte
rádi zábavu a proto vás zveme na masopust! Bude to parádní promenáda
Fryštákem plná lidové hudby, zpěvu,
pozitivní energie a tradičních specialit.
Vodit našeho medvěda budeme v sobotu 2. 3. 2019, a to už po deváté. Navazujeme tak na tradici, která ve Fryštáku
probíhala až do 80. let pod záštitou divadelních ochotníků. Dovolím si použít
několik vět ze vzpomínek Josefa Zapletala o masopustu z roku 1954.
„V čele průvodu jel vůz na způsob
cikánské boudy, tažený jedním koněm.
Zpod plachty vykukovala malá cikáňata.
Za vozem šli cikáni a cikánky, muzikanti,
zvědavé děti a mládež. Dospělí občané
toto veselí nadšeně sledovali z chodní-

ků či oken svých domů. Medvěda představoval všem známý Meťa Kovář, kterého provázel Josef Zapletal. Průvod vyšel
z Horní Vsi, zatočil ke Špici a pokračoval
přes Fryšták, Dolní Ves až k Výlantům.
Při několika zastaveních vyhrávala dechovka a cikáni se rozprchli po domech
a tančili s přítomnými ženami. Jiní v nestřeženém okamžiku kradli, co se dalo,
samozřejmě v mezích slušnosti. Za tyto
krádeže se netrestalo. Téměř ve všech
staveních bylo zabité prasátko, takže
nechyběl ani kousek špeku, uzeného
a nějaká ta štamprlička. Končilo se ve
4 hodiny u táboráku na náměstí….“
Je krásné, že i po více jak šedesáti
letech to bude podobné. Kopa veselých
lidí, kteří svým elánem naplní fryštác-

Začátek v 9.30 v ulici Dolnoveská
Předání klíče od města v 11.00 na náměstí Míru
Kady medvěda povedú: ul. Dolnoveská •
ul. Potoky • náměstí Míru • ul. Komenského • ul. Drahová • ul. Hornoveská •
Mexiko
Medvěd sa koná i kdyby tragače
padaly!!!
Akci pořádá ROZRUCH
ké ulice a vnesou do nich na pár hodin
trošku příjemného chaosu. V 11.00 proběhne slavnostní předání klíče od města, při kterém se aj nějaká ta kulišárna
vyvede. A nakonec si všichni zazpíváme
a zatancujeme. Udělá nám velkou radost, když se na to přijdete podívat!
Průvod půjde známou trasou. Kdo
nám otevře, něco dobrého nalije nebo
kousek koláčku či slaninky nabídne, zažije pořádnou legraci.
Tereza Belková za ROZRUCH
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Fryštáckou Skalku zdolala dakarská Tatra…
O předposledním prosincovém dni
se na Fryštácké Skalce uskutečnilo setkání příznivců expedičních RC modelů.
Narychlo jej svolal velký příznivec, jejich
stavitel a zakladatel RC Loprais cars
Honza Grygera. A právě on postavil věrnou repliku jedné z Tater, se kterou se
účastnil Aleš Loprais slavné Rally Dakar. Rozdíl mezi nimi je věru nepatrný, je
především ve velikosti, když tu Honzovu
zvedne v obou rukách i dítě a na tu Alešovu bychom určitě potřebovali hydraulický zvedák.
Avšak zpět k setkání. O popularitě této akce svědčí především vysoká
účast, kdy se sjela na Skalku téměř padesátka těchto modelů, které jsou pouze zmenšeninou opravdových vozů v poměru 1:10 nebo 1:8. Chvílemi účastníci
museli dávat pozor, aby na nějaký nešlápli. Autíčka na ovládání se pohybovala opravdu všude a zdolávala takové
překážky, až to bylo k nevíře. Velký byl
také zájem kolemjdoucích, když se vždy
zastavili a s úsměvem na rtech i obdivem ve tváři pozorovali autíčka šplhající po Fryštácké Skalce. A Honza, jako
hlavní organizátor, rozhodně nezahálel
a na Skalku vyrazil se všemi autíčky,
ale především s onou replikou dakarské Tatry.

Všichni zúčastnění se velmi bavili,
opékali se buřty, pil se čaj a nechyběla
ani pravá domácí slivovička. V průběhu setkání Honza sklidil mnoho chvály
na výběr lokality s množstvím přírodních překážek. Na úplný závěr se nechal
slyšet, že to určitě nebylo naposledy
a akci uspořádá v průběhu jara. Takže
kdo máte Facebook, sledujte RC Loprais cars, aby vás to neminulo.
mb

Upřímné poděkování
Pozdravy a poděkování všem Fryštačanům posílá nejstarší občanka
z Dolní Vsi, paní Šlágrová, nyní v DD
Lukov.
Členky Komise občanských záležitostí při MZ Fryšták jí byly blahopřát
k významnému jubileu, 99 let. Čekala
na chodbě a přivítala nás slovy: „Už
jsem si myslela, že jste na mne zapomněli! Tož pojďte.“
A od té chvíle letěla jedna vzpomínka za druhou. Od mládí ke dnešku.
Zůstala po smrti manžela, syna, vnuka
sama. Při životě jí držela jen práce
a zase práce. Díky ní se cítí výborně
i dnes. Prozradila, že na Vánoce, na její
narozeniny jí byla přát celá rodina. Vyjmenovala snachy, vnoučata, pravnoučata. Pochválila se, že denně ráno cvičí, že stíhá sama ustlat postel, zvládá
osobní hygienu. Říkala, že si poručí
a plní. Vzpomínali jsme i na sousedy,
dokonce jmenovala všechny (a vyřizuje
pozdravy) a tímto plním její přání. Děkovala představitelům města za přání,
kytici, dárkový balík.
Při vyprávění, vzpomínání jsme se
všichni srdečně nasmáli, když si vzpomněla, že se před dvěma lety nechtěla vyfotografovat, protože měla zuby
v obálce u zubaře a její úsměv by nebyl
hezký. I nás potěšilo, že jsme vnesli
„čerstvý vzduch“ naší oslavenkyni, která se těší, až bude stovku oslavovat
u nás na radnici.
Jak čtete, vážení občané, naše MZ
nezapomíná na seniory, i když jsou
v DD. Vážíme si jejich práce, kterou
konali v aktivní době. Vážíme si jejich
vzpomínek. Rádi s nimi besedujeme,
rádi vzpomínáme. rádi je „pohladíme“
po duši, rádi je alespoň na chvíli přeneseme myšlenkami na jinou kolej.
SK

Fryštácká souhvězdí
Byla noc 1. ledna 2019. Světlice
z ohňostrojů vytvářely na nebeské klenuté pláni pestrobarevné kytičky, vodopády hvězdiček. Byly to tisíce blikajících
lucerniček, které se barevně rozzářily
na klenbě oblohy. Jak to bylo fantastické! To kroužili vyslanci naší Země. Posílali je lidé, kteří děkovali za uplynulý
rok a vítali rok nový. Vítali je barevným
souhvězdím rozptýleným po nekonečné
obloze a přáli všem Fryštačanům šťastnou budoucnost, pohodu, štěstí, lásku,
toleranci, zdraví. Kéž by tomu tak bylo!
SK

Z VA Š I C H D O P I S Ů

Mezi nebem a zemí

Přátelé lesa Ondřejovsko Vás srdečně zvou na

MYSLIVECKÝ PLES
v kulturním domě ZDV Fryšták
v sobotu 23. 2. 2019 od 19,30 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina CLERA
K občerstvení zvěřinové speciality a moravská vína
Vstupné 150 Kč

Všechno bylo jinak… nedělní dopoledne patřilo zkrátka k návštěvě kostela, ať už jsem jako dítě chtěl či ne…
A neodmlouvalo se.
Sváteční oblečení, nažehlené kalhoty atd. patřily neodmyslitelně k této
„společenské události“. Při vstupu
do kostela Vás zahřálo na těle i na duši
příjemné teplo i koberec, který kdysi dokresloval atmosféru v tehdy mrazivých
dnech. A co řekl pan farář, to bylo svaté…
S přibývajícími léty se mění doba,
lidé i móda. Globálně se oteplilo, koberec zmizel, do chrámu Páně se chodí
v riﬂích a v kázání se objeví nová „česká“ slova jako facebook, sociální sítě,
virtuální realita atd.
Nu, doba si to asi žádá. Nejsem věřící – ani facebooku – navštívím-li však
některé město či vesnici v naší krásné
vlasti, a mám zde možnost a čas, pak
nahlédnu i do místního kostelíka, je-li
otevřeno, kde pár strávených zde minut
v tichu vydá za hodinový relaxační pobyt
v lázních.
Tak šel čas a najednou to přišlo,
zcela náhle, rychle a nečekaně, jako
podzim do Krušnohoří. Zazvonila u dveří prudce a rázně, tváří v tvář, věděl
jsem, že je zle, přišla si pro mě, nebylo
mnoho kam couvat…
Ne, ještě nechci a zabouchnu dveře.
Čekal jsem dlouho, než se dostavila
druhá, ta rychlá…
Shodou těchto neblahých okolností
měl jsem tudíž možnost navštívit mši
svatou v areálu Baťovy nemocnice
ve Zlíně, která se koná každou sobotu
odpoledne.
Místo konání, počet návštěvníků bohoslužby není zde vůbec věcí podstatnou.
Právě zde si uvědomíte mnohem
intenzivněji, než kdekoliv jinde tenkou
hranici mezi dvěma světy, mezi černou
a bílou, světlem a tmou, mezi…
Do You know
Však víte…
Jaroslav Maňásek st.

•••
Předprodej vstupenek TOP drogerie, nám. Míru Fryšták
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SENIOŘI
PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ÚNORU 2019 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Jana Bartoňová
Miroslav Doležel
Vladimíra Doleželová
Jarmila Franková
Oldřich Choleček
Petr Jaška
Marie Jurčíková
Rostislav Krištof
Miroslav Kukučka
Lenka Mlčochová
Antonín Mynář
Jindřiška Venerová
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Už bývá tradicí, že na konci roku
se členové klubu důchodců setkávají
na předsilvestrovském posezení s muzikou... A tak ve čtvrtek 27. prosince
odpoledne se začínáme scházet v Penzionu, kde nás vítá svými melodiemi
pan Cholasta, aby nás dobře naladil.
Na stolech plápolají svíčky a je připraveno bohaté občerstvení - minerálky,
bílé a červené víno. brambůrky, cukroví
s vlastních přebytků a nakonec i večeře
řízek s bramborovým salátem. A tak se
hrálo, zpívalo a tancovalo, čas plynul
a tak bylo potřeba trochu zpestření při
losování tomboly, která byla opravdu
bohatá díky naším sponzorům a samozřejmě i od města Fryštáku.
Chceme proto všem našim sponzorům co nejsrdečněji poděkovat, poněvadž bez jejich pomoci by žádná tombola nebyla. A potom se opět hrálo,
zpívalo a tancovalo. Celý večer jsme se
dobře bavili a jen neradi jsme odcházeli
domů. Snad se v příštím roce sejdeme
ve zdraví opět všichni pohromadě. Přejeme všem štastný a veselý rok 2019.
Za výbor Klubu důchodců
M.J.
„NAŠE“ NÁVRATY

Sháníme domek
se zahradou,
PLATBA V HOTOVOSTI. DĚKUJI.

Tel.: 604 517 862

vyplatíme

Nejen vyzdobit celý byt, napéct
vánoční cukroví, ale také se připravit
trochu jinak. U nás v Klásku už na to
máme svůj „recept“. Zveme si „naši“
kapelu Návraty. Dne 4. 11. 2018 přijela tato kapela nejen s dobrou muzikou,
ale i s dobrou náladou, kterou nám
svým doprovodným slovem plnými hrstmi rozdávala paní Janoštíková. Kromě
známých písniček, které jsme zpívali
všichni, zazněly i nové, něžné vánoční,
při kterých se tak krásně vzpomínalo…

Då .þ

placená inzerce

KOUPÍM IHNED BYT
i v původním stavu.
Tel.: 703 128 423

Tyto kouzelnice nás přenesly do dětství
kde nám bylo tak krásně, nebo k těm,
kteří tu teď s námi nebyli… Kapela Návraty svou předvánoční svící otevřela
cestu k prozářené době vánoční.
Líp to za nás, všechny z Klásku, říct
nedovedu.
A. Bačůvková, foto J. Ohlídal

Poděkování
Žijí mezi námi, ale my o nich nevíme.
Jsou skromní a pracovití. Svůj čas dělí
mezi svoji rodinu a práci pro veřejnost.
Jednou z nich je Anička Bačůvková,
která je hlavou i duší Klásku (Klub aktivního stáří). Kromě znalostí má i organizační schopnosti. Stará se o vzdělávací
a poznávací program nás všech, které
se scházíme jednou za 14 dnů v hasičárně. Za to vše jí patří náš dík.
Naše poděkován patří také Jarušce
Barboříkové za vedení naší pokladny,
Růžence Jurčíkové za několikaleté psaní kroniky, Pepovi Ohlídalovi – našemu
fotografovi, Marušce Kutrové, která má
úžasné vypravěčské nadání a bylo velmi působivé, když nám přímo na lukovském hradě vyprávěla povídku Č. Kramoliše „Pro střevíčky“, která se váže
k hradu i ke Fryštáku. Kéž by všude
panovaly dobré a přátelské vztahy jako
u nás v Klásku. Žilo by se nám všem
o hodně lépe.
Klásek

Město Fryšták a Fryštácká Javořina
Vás srdečně zvou na XVII.

Valašské
setkání

FRYŠTÁK 2019

v pátek 22. března od 19.00 hod.
Kulturní dům ZDV Fryšták.

www.frystackajavorina.com

Učinkují dechové hudby:

Fryštácká Javořina,
Žadovjáci,
Veselka Ladislava Kubeše,
Textilanka z Trenčína,
a host Olina Baričičová.
Pořadem provází
Ivana SLABÁKOVÁ a Karel HEGNER.
Po skončení programu taneční zábava.
Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek MěÚ Fryšták
a Magistrát města Zlína od 25. 2. 2019.
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883
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Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

v sobotu dne 16. února 2019 od 20 hodin
URKDJTKSTQM¨GNCNLT9#5%QXĜSJ
K tanci a poslechu hraje skupina KOSOVCI.
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POVÍDÁNÍ O KÁVÑ
S KÁVOU

placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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