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Konec léta u fryštácké přehrady
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RMF č. R 14/2020/VIII z 29. 6. 2020
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí zprávu o čerpání dotace Fryštácké Javořiny, z. s.
a doporučuje ZMF schválit uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
ND/01/2020 mezi městem Fryšták,
a Fryštáckou Javořinou.
RMF schvaluje úhradu nákladů spojených s ubytováním vč. stravy ve výši
8. 400 Kč pro studenty Zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně,
z důvodu podpory spolupráce ve věci
zhodnocení území města Fryšták z pohledu krajinářské architektury pro rozvoj
městského a venkovského prostředí.
RMF bere na vědomí informace
k opožděné dodávce 3D tiskárny z důvodu zpožd. dodávek od subdodavatelů.
RMF bere na vědomí informaci o založení neziskové organizace Dynamic
Fryšták, z. s. , a žádost o využití zázemí
pro konání tréninků v objektu Sokolovny, s tím, že jakmile dojde k převodu
nemovitosti do vlastnictví města Fryšták, bude akceptována dohoda o využití objektu se stávajícím vlastníkem TJ
Fryšták, z. s. , a neziskovou organizací
Dynamic Fryšták, z. s.
RMF bere na vědomí informace
o rozhodnutí Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště
Zlín, o zamítnutí návrhu na vklad listiny Rozhodnutí o vyvlastnění ze dne 3.
3. 2020 vydané Městským úřadem
Holešov, odborem územního plánování
a stavebního úřadu, ve věci vyvlastnění podílů na pozemcích p. č. 929/108,
p. č. 929/4, p. č. 929/2, p. č. 1497,
p. č. 929/11, p. č. 929/33, p. č.
929/57, p. č. 1610, p. č. 929/8, p. č.
929/12, p. č. 929/51 a p. č. 1427, vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, zapsané
na LV č. 1667 pro k. ú. Dolní Ves, z důvodu uskutečnění veřejně prospěšné
stavby: Dálnice D49 (dříve Rychlostní
komunikace R49), stavba 4901 Hulín
– Fryšták, a to z důvodu nepřesného určení podílů na výše uvedených pozemcích a o vydání usnesení o stanovení
opatrovníka (město Fryšták) účastníkům vkladového řízení (účastníci, kteří
nemají označenu domovní schránku ani
zřízenu datovou schránku anebo jsou
účastníky - osobami, které nejsou známy) k hájení jejich práv a oprávněných
zájmů, zvláště k doručování písemností
ve vkladovém řízení.
RMF bere na vědomí informace

o průběhu prací na revitalizaci sochy
sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku,
a tzv. výpověď smlouvy o dílo uzavřené
dne 1. 4. 2020 mezi městem Fryšták
a restaurátory MgA. J. Čádou a MgA. J.
Tluchořem, a neakceptuje tuto výpověď, a to z důvodu, že argumentace ze
strany zhotovitele uvedená v této výpovědi není v souladu s platně uzavřenou
smlouvou, a tudíž je neplatná, a ukládá Gabriele Najmanové, MBA, vedoucí
ÚKS, zajistit právní stanovisko.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené
dne 22. 7. 2019 mezi městem Fryšták, manžely Bačůvkovými, Fryšták,
jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání
kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru
nemovitostí a dále ujednání o právu
odstoupení od kupní smlouvy, kterým
se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod
3. : „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy
zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti
v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán
kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání
návrhu na vklad bude Město Fryšták písemně manžele informovat. .
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů
ke Kupní smlouvě o úplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 12. 8. 2019 mezi městem
Fryšták, a paní Bečicovou, Fryšták,
jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání
kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru
nemovitostí a dále ujednání o právu
odstoupení od kupní smlouvy, kterým
se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod
3. : „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy
zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti
v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán
kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání
návrhu na vklad bude Město Fryšták písemně informovat.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené
dne 12. 8. 2019 mezi městem Fryš-

ták, a manžely Drábkovými, Fryšták,
jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání
kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru
nemovitostí a dále ujednání o právu
odstoupení od kupní smlouvy, kterým
se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod
3. : „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy
zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti
v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán
kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání
návrhu na vklad bude Město Fryšták písemně manžele informovat.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k dohodě o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené
dne 11. 9. 2019 mezi městem Fryšták,
a panem Hřebačkou a paní Polákovou,
Fryšták, jejímž předmětem je zejména
sjednání nejpozději možné lhůty pro podání kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru nemovitostí a dále ujednání o právu odstoupení od kupní smlouvy, kterým
se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod
3. : „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy
zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti
v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán
kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na vklad bude Město Fryšták
spoluvlastníky písemně informovat.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů
ke Kupní smlouvě o úplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 17. 8. 2019 mezi městem
Fryšták, a panem Gavendou, Ing. Gavendovou a paní Gavendovou, Fryšták,
jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání
kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru
nemovitostí a dále ujednání o právu
odstoupení od kupní smlouvy, kterým
se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod
3. : „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy
zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti
v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán
kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání návrhu na vklad bude Město Fryšták
spoluvlastníky písemně informovat.
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RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o narovnání vztahů
ke Kupní smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
uzavřené dne 11. 9. 2019 mezi městem Fryšták, a Bc. Rafajou, Fryšták,
jejímž předmětem je zejména sjednání nejpozději možné lhůty pro podání
kupní smlouvy, vč. příloh, do katastru
nemovitostí a dále ujednání o právu
odstoupení od kupní smlouvy, kterým
se mění čl. II. Předmět smlouvy, bod
3. : „Město Fryšták se jako dosavadní
vlastník a prodávající z Kupní smlouvy
zavazuje odstranit vady a nesrovnalosti
v geometrickém plánu tak, aby nejpozději ve lhůtě do 31. 8. 2020 byl podán
kompletní návrh na vklad vlastnického
práva podle Kupní smlouvy k příslušnému katastru nemovitostí. O datu podání
návrhu na vklad bude Město Fryšták písemně informovat.
RMF schvaluje z důvodu podpory
sportovních aktivit poskytnutí peněžitého daru ve výši 5. 000 Kč pí Jaškové,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního daru ve výši 5. 000 Kč
s paní Jaškovou, za účelem částečného
pokrytí provozních nákladů příměstského ﬂorbalového tábora, konaného od 3.
8. do 7. 8. 2020 ve Fryštáku.
RMF schvaluje uzavření „Dohody
o technickém zhodnocení pronajatého
majetku“ mezi městem Fryšták, a dodavatelem ﬁrmou Moravská vodárenská,
a. s. , Olomouc, za účelem rekonstrukce automatizovaného systému řízení
a monitoringu VDJ Fryšták a ČS Fryšták.
RMF schvaluje umístění dřevěného
prvku (kozlíka na lokomotivě) do trávníku před prodejnou na ul. nám. Míru
383, pozemek p. č. 19/4 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem reklamy
a oživení travní plochy před obchodem
a stanovuje cenu dle OZV, žadateli
P. Kozojedovi – PK COMPUTERS, Fryšták, a stanovuje cenu za umístění reklamního zařízení v souladu s OZV č.
5/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
RMF bere na vědomí žádost nájemců bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták o povolení rekonstrukce koupelny, zejm. výměny vany za sprchový kout
(samostatně stojící) a opravu přívodu
teplé vody do umyvadla v bytě na ulici Komenského, na náklady žadatelů,
a své rozhodnutí odkládá do doby doložení rozpočtu požadovaných stavebních
úprav.

RMF bere na vědomí žádost nájemce bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták o povolení výměny kuchyňské
linky, sporáku a šatní skříně ve vstupní chodbě v bytě na ulici Komenského,
na náklady žadatele, a své rozhodnutí
odkládá do doby doložení rozpočtu požadovaných úprav.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták, a nájemcem bytu v budově DBD Fryšták, a to
dohodou ke dni 30. 6. 2020.
RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení smlouvy o nájmu bytu mezi
městem Fryšták, a nájemcem bytu nacházejícím se v budově DBD Fryšták,
a to dohodou ke dni 30. 6. 2020.
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka k vydání souhlasu se
změnou užívání stavby části kanalizační
přípojky na kanalizaci veřejnou stoku
umístěnou na pozemcích p. č. 605/1,
p. č. 906/21, p. č. 423/1, p. č. 435,
p. č. 440 a p. č. 905/9, vše k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, s tím, že
se nemůže k dané záležitosti vyjádřit
z důvodu nedodání radou města požadovaných podkladů ze strany žadatele.
RMF bere na vědomí zamítavé stanovisko statutárního města Zlín k žádosti o stanovení podmínek pro rozšíření Smlouvy o umístění nalezených
opuštěných a toulavých zvířat v Útulku
pro zvířata v nouzi Zlín – Vršava o možnost umístění toulavých koček, jejich
následnou kastraci a vrácení zdravých
jedinců zpět na místo odchytu, a to
z důvodu naplnění kapacity zařízení
a často i překročení kapacity kočkami
nalezenými a odchycenými na území
statutárního města Zlína a platnost ceníku schváleného Radou města Zlína,
který se vztahuje pouze k pobytu psů
na útulku a umístění jiné kategorie zvířat neřeší.
RMF schvaluje uzavření Dohod vlastníků vodovodů provozně souvisejících
pro veřejnou potřebu mezi městem
Fryšták, a spol. Vodovody a kanalizace
Zlín, a. s. , , v místech napojení u křižovatky ulic Holešovská s cestou na Lukoveček, vodojem na Skalce, u křižovatky
ul. Zlínská s ulicí Sportovní.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o pachtu a provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu mezi městem Fryšták,
a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. ,
Olomouc, ke kanalizaci s názvem „Kanalizace Fryšták“.

RMF schvaluje uzavření Dohody
vlastníků kanalizací provozně souvisejících pro veřejnou potřebu mezi městem
Fryšták, a společností Vodovody a kanalizace Zlín, ke kanalizaci s názvem
„Kanalizace Fryšták“.
RMF bere na vědomí žádost vlastníků nemovitostí o prodloužení kanalizačního řadu k nemovitostem a nesouhlasí
s vybudováním prodloužení kanalizace
a ukládá OTH zajistit studii možného
odkanalizování celé lokality včetně ﬁnančního odhadu nákladů na projekční
práce a provádění stavby.
RMF bere na vědomí žádost vlastníků o vybudování plynovodního řadu
k výše uvedeným nemovitostem a s odkazem na stanovisko spol. GridServices, s. r. o. , ukládá OTH zajistit stanovisko této společnosti k možnosti
ﬁnancování a realizace tohoto projektu
ze strany plynáren.
RMF bere na vědomí a OTH k připravované výzvě na zpracování projektové
dokumentace na zvýšení únosnosti
stropů objektu radnice, rekonstrukci
podkroví vč. střešní konstrukce a bezbariérového přístupu do objektu, trvá
na svém usnesení č. U R 11/2020/
VIII/16a) a 16b) ze dne 14. 5. 2020
a ukládá OTH zajistit zpracování vyhledávací studie, která bude řešit:
a) zvýšení únosnosti celé podlahové
plochy celého půdního prostoru ve smyslu možnosti zřízení archivních prostor
v celém půdním prostoru (zajištění
únosnosti stropu pro potřeby archivu),
b) zřízení bezbariérového přístupu
radnice z dvorního traktu,
c) revitalizace střechy objektu radnice (vazba, střešní krytina a další).
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu za účelem zajištění
dodavatele projekčních prací na akci
„Fryšták - Hrubá hospoda“, a to ﬁrmu
OZ engineering, s. r. o. , Zlín, s cenovou
nabídkou 1. 395 000 Kč bez DPH, tj.
1 687 950 Kč vč. DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
OZ engineering, s. r. o. , Zlín, za účelem
zajištění dodavatele projekčních prací
na akci „Fryšták - Hrubá hospoda“, a to
v ceně 1. 395 000 Kč bez DPH, tj. 1.
687 950 Kč vč. DPH.
RMF s odkazem na posouzení alternativní možnosti umístění solárních
svítidel a na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 28. 5. 2020, po-

řízený ve smyslu ust. bodu č. 1b Zásad
č. 1/2016 vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Veřejné
osvětlení na ul. Štípská, Fryšták“, a to
ﬁrmu PETAS Petřík, s. r. o. , Zlín, s cenovou nabídkou ve výši 128. 762 Kč bez
DPH, tj. 155. 802 Kč vč. DPH, bez připomínek a ukládá OTH zajistit aktualizovanou verzi smlouvy o dílo v návaznosti
na zdržení administrace zakázky z důvodu vyžádání porovnání alternativního
zdroje osvětlení.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
v rámci výběrového řízení bere na vědomí cenové nabídky na výmalbu prostor
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.
(3 třídy přístavby, kde bude provedena
výměna povrchů podlah, prostory školní jídelny a školní kuchyně, prostory tříd
I. stupně po montáži nových tabulí),
a souhlasí s provedením výše uvedené výmalby prostor ze strany Tomáše
Ondráše, Napajedla, v rozsahu do 75.
970 Kč - úspora při výběrovém řízení
na výměnu povrchu podlah PVC (konečná cena - dodavatel není plátce DPH).
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci
změny termínu dokončení díla v průběhu realizace stavby „Oprava zpevněné
plochy (obratiště) a komunikace na ulici
Štípská, Fryšták“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
1532. 0100817ZBR. 01 ze dne 27. 4.
2020 na realizaci akce „Oprava zpevněné plochy (obratiště) a komunikace
na ulici Štípská, Fryšták“, mezi městem
Fryšták, a spol. EUROVIA CS, a. s. , Praha, kterým se mění čl. č. III Lhůty a termíny provádění díla, a to odst. 1. písm.
b) dokončení díla a předání díla, který
nově zní: „b) dokončení díla a předání
díla: do 15. 8. 2020. “
RMF schvaluje vydání souhlasu
se zařazením území města Fryšták
do územní působnosti MAS Partnerství
Moštěnka, o. p. s. , na programové období 2021-2027.

RMF č. R 15/2020/VIII z 21. 7. 2020
(Výpis usnesení)

RMF v návaznosti na zpětvzetí žádosti ve věci schválení úprav koupelny
v bytě v Domě s byty pro důchodce
ve Fryštáku ruší své usnesení č. U R
14/2020/VIII/14 ze dne 29. 6. 2020.
RMF bere na vědomí informace
podané referentkou ESO Ing. M. Drahotuskou z jednání ohledně zjištěných

nesouladů v oblasti formálního značení
pozemků ve vlastnictví města (tj. zjištěných při revizi katastru nemovitostí)
a souhlasí s předloženými změnami
v označení pozemků ve smyslu protokolu předloženého ze strany Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního
pracoviště Zlín.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030060279/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, a spol.
E. ON Distribuce, a. s. , České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, p. Grulich, Smyčka
NN“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 45 – ovocný sad, zemědělský půdní fond, o výměře 4221 m² a p. č. 49/2
– zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 150 m², oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1. 100 Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 474/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 2
m², části měst. pozemku p. č. 2/1 –
ost. plocha, ost. komunikace (část ul.
Souhrady), o výměře 2 m², p. č. 1004/3
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m² a p. č. 408/4 – ostatní plocha,
zeleň, o výměře 2 m², vše k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, žadateli KDU – ČSL, Krajská organizace Zlín, za účelem umístění 4 ks předvolebních poutačů, na dobu
určitou od 7. 9. 2020 do 5. 10. 2020,
v ceně nájmu 2. 519 Kč/ks reklamního
zařízení.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a Křesťanskou demokratickou
unií – Československá strana lidová,
Krajská organizace Zlín, na krátkodobý
pronájem části měst. pozemku p. č.
474/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 2 m², části měst. pozemku
p. č. 2/1 – ost. plocha, ost. komunikace (část ul. Souhrady), o výměře 2 m²,
p. č. 1004/3 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m² a p. č. 408/4
– ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,, za účelem umístění 4 ks předvolebních poutačů, na dobu určitou od 7. 9. 2020 do 5.
10. 2020, v ceně nájmu ve výši 2. 519
Kč/ks reklamního zařízení, tj. celkem
10. 076 Kč za 4 ks.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku městského pozemku p. č. 438/20

- zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 43 m²,
žadateli Ing. Zátopkovi, na dobu určitou
od 1. 8. 2020 do 29. 8. 2020, za účelem užívání pozemku z důvodu umístěné stavby kaple.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o krátkodobé výpůjčce pozemku mezi
městem Fryšták, a Ing. Zátopkem, na
krátkodobou výpůjčku měst. pozemku p. č. 438/20 - zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
o výměře 43 m², na dobu určitou od 1.
8. 2020 do 29. 8. 2020.
RMF v souladu s ust. § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky
městského pozemku p. č. 438/20 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o výměře 43 m², žadateli na dobu určitou 30ti let od 30. 8.
2020, za účelem užívání pozemku z důvodu umístěné stavby kaple, a uzavření
příslušné smlouvy.
RMF vyřazuje v rámci administrace veřejné zakázky malého rozsahu
na zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Fryšták –
Rekonstrukce kina“ z dotačního titulu
117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
uchazeče společnost Regionální poradenská agentura, s. r. o. , Brno a to
z důvodu nedoložení dokladu (smlouva
se všemi náležitostmi a přílohami) závazně požadovaného zadavatelem zakázky.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Fryšták – Rekonstrukce kina“
z dotačního titulu 117d8220H Podpora
budování a obnovy míst aktivního odpočinku vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, vyhlašuje vítěze ﬁrmu
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, Zlín, za cenu 25. 000 Kč bez
DPH, tj. 30. 250 Kč vč. DPH, za účelem
zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na projekt
s názvem „Fryšták – rekonstrukce
kina“.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín, za cenu 25. 000 Kč bez
DPH, tj. 30. 250 Kč vč. DPH, za účelem
zpracování projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci na projekt
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s názvem „Fryšták – rekonstrukce
kina“.
RMF bere na vědomí žádost o vyjádření k dokumentaci pro účely územního řízení ke stavbě „Obchodní centrum
Fryšták“ včetně udělení souhlasu o připojení na sítě a ukládá Ing. P. Gálíkovi
projednat záměr ve Stavební komisi při
RMF.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci změny termínů zahájení a dokončení díla na akci “Prodloužení vodovodu na ulici Osvobození, Fryšták“
a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo mezi městem Fryšták,
a spol. KVARCIT STAV, s. r. o. , Zborovice, kterým se mění čl. č. III - Lhůty a termíny provádění díla a který nově zní: „
a)Zahájení provádění díla: 08/2020;
b)Dokončení a předání díla: do 30. 9.
2020“.
RMF bere na vědomí informaci spol.
GridServices, s. r. o. , k záměru prodloužení plynovodního řádu k nemovitostem
č. p. 65, 36, 37, 100 ve Fryštáku, a ukládá Ing. M. Pláškovi zpracovat kalkulaci
předpokládaných nákladů spojených se
změnou tepelného zdroje jednotlivých
nemovitostí (zejména projekční činnost,
administrace žádosti, stavební práce
a pořízení zdroje) a ukládá mu projednat
tyto podklady se žadateli.
RMF bere na vědomí informace starosty a OTH o možnosti čerpání dotací
v rámci realizace opatření vedoucích
k energetickým úsporám budovy č.
p. 386 (sídlo OO Policie ČR Fryšták)
a schvaluje zpracování projektu na uvedený záměr a podání žádosti o dotaci
v rámci programu OPŽP a ukládá starostovi zajistit výběrové řízení na zpracování projektu a žádost o dotaci.
RMF bere na vědomí návrh přílohy č. 3 Sazebník odměn a koeﬁcientů bonusových složek ke Smlouvě č.
OS201420000245 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi
městem Fryšták, a spol. EKO-KOM, a. s.
, Praha, kterou se mění odměny za zajištění a obsluhu míst zpětného odběru
a zajištění využití odpadů z obalů, a to
s účinností od 1. 7. 2020.
RMF bere na vědomí informaci spol.
EKO-KOM, a. s. , o zahájení programu
podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy,
jehož cílem je motivace a zpřístupnění
třídění kovových odpadů včetně obalů
občanům a zvýšení odměny úpravcům
odpadů za dotřídění kovových obalů
k pokrytí nákladů s dotříděním kovových

obalových odpadů sbíraných ve směsi a ukládá místostarostovi projednat
s dotčenými subjekty systému možnost
zavést vícekomoditní sběr kovů v rámci nakládání s odpady města Fryštáku
a současně ukládá místostarostovi připravit materiály pro možnost zavedení
tohoto vícekomoditního sběru do návrhu příslušné obecně závazné vyhlášky.
RMF bere na vědomí návrh OTH
na poskytnutí ﬁnanční podpory na úhradu veterinární péče (kastrace, následná péče, vakcinace koťat) odchycených
toulavých zvířat, zejména koček a psů
a schvaluje z důvodu řešení zvýšeného
počtu toulavých koček na území města
Fryštáku poskytnutí dotace ve výši 10.
000 Kč, a to Útulku Zlín, z. s. , Holešov.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem úhrady veterinární péče
(kastrace, následná péče, vakcinace
koťat) odchycených toulavých zvířat, zejména koček a psů, a to mezi městem
Fryšták, a Útulkem Zlín, z. s. , Holešov.
RMF schvaluje spolupráci města Fryštáku se spol. KasPro Cats –
kastrační program, z. s. , Velká Bíteš
za účelem zapojení města do programu řešící problematiku toulavých koček a za účelem možnosti následného
schválení vlastního kastračního programu města Fryšták a ukládá radnímu
P. Ševčíkovi zajistit podklady k tomuto
záměru na základě jednání se zástupci
této organizace.
RMF bere na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka k podané výpovědi ze
smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 4. 2020
na II. etapu restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého ve Fryštáku, a s ohledem na toto stanovisko (potvrzující
platnost „výpovědi“) ruší své usnesení
č. U R 14/2020/VIII/9 ze dne 29. 6.
2020 a ukládá G. Najmanové, MBA,
vedoucí ÚKS, prověřit situaci na trhu
ve věci možnosti dokončení restaurátorských prací v roce 2020.
RMF bere na vědomí žádost spolku
SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK, o poskytnutí ﬁnanční podpory ve výši 20. 000 Kč
na částečnou úhradu nákladů spojených s již realizovaným soustředěním
konaným ve dnech 25 – 28. 6. 2020
v Kálnici a nereﬂektuje na tuto žádost
v návaznosti na negativní stanovisko
a doporučení grantové komise města
a předmětné usnesení ZMF o neposkytnutí grantové podpory.

RMF bere na vědomí písemnou žádost ředitelky Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o. , ve věci vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného majetku
organizace a doporučuje ZMF schválit
vyřazení majetku navrženého k likvidaci
Mateřskou školou Fryšták.
RMF bere na vědomí písemnou žádost ředitele Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o. , ve věci vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného majetku
organizace a doporučuje ZMF schválit
vyřazení majetku navrženého k likvidaci
Základní školou Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Dodatku
k dohodě o stanovení individuálních
cen mezi městem Fryšták, a Komerční
bankou, a. s. , Praha.
RMF ukládá Ing. Bc. Ivaně Slámečkové, vedoucí ESO, zpracovat materiál
– srovnání nabídky bankovních domů
z pohledu na bankovní transakce a vedení účtů města.
RMF bere na vědomí žádost pana
Kristka a souhlasí s pořádáním příměstského sportovního kempu pro
děti, v celém sport. areálu u ZŠ Fryšták
a v tělocvičně ZŠ, a to v ceně nájmu pro
cizí nájemce těchto prostor.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták, a žadatelem, jejímž předmětem je
nájem bytu na dobu určitou od 22. 7.
2020 do 31. 12. 2020, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 80 Kč/m²/měsíc a služby
spojené s užíváním bytu.
RMF nereﬂektuje na výzvu volného
seskupení DIKHAS, zast. Františkem
Lackem, romským aktivistou a koordinátorem akce oslav výročí – Dne romského holocaustu, a nepřipojuje se
k požadavku připomínky Dne romského
holocaustu, a to z důvodu, že město
Fryšták si každoročně pietně připomíná
všechny oběti válečných událostí bez
rozdílu.

RMF č. R 16/2020/VIII z 6. 8. 2020
(Výpis usnesení)

RMF doporučuje ZMF schválit Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31.
12. 2019 včetně výsledku hospodaření
před zdaněním (+ 18. 222. 247,39 Kč).

RMF doporučuje ZMF schválit celoroční hospodaření – Závěrečný účet
města Fryštáku za r. 2019, a to včetně Zprávy č. 82/2019/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2019, bez výhrad.
RMF bere na vědomí Inventarizační
zprávu o inventarizaci majetku města
Fryšták ke dni 31. 12. 2019 a doporučuje ZMF schválit výsledky inventarizace za rok 2019 vč. vyřazení majetku
města Fryšták navrženého k likvidaci.
RMF bere na vědomí Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu ze
dne 31. 7. 2020, č. j. MUF-STA-1838/
2020-STA a uděluje souhlas Mateřské
škole Fryšták, s realizací projektu „MŠ
Fryšták 80 - Šablony III Operačního
programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání“,
vyhlášeného v rámci výzvy 02_20_080
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
RMF doporučuje ZMF schválit Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Fryšták na období
2021 - 2026, zpracovaný Ing. arch. J.
Klenovským v srpnu 2020.
RMF bere na vědomí informace ÚKS
ve věci prověření situace na trhu ve věci
možnosti dokončení restaurátorských
prací v roce 2020 na II. etapě restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
ve Fryštáku, a ukládá G. Najmanové,
MBA, vedoucí ÚKS, zajistit nové výběrové řízení pro dokončení restaurování
sochy v roce 2021 a informovat Ministerstvo kultury ČR o změnách v žádosti
o ﬁnanční příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020.
RMF bere na vědomí informace
o přerušení vyvlastňovacího řízení pro
odejmutí vlastnického práva k části pozemku p. č. 4/3, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve prospěch města Fryšták,
a to z důvodu úmrtí jednoho z účastníků řízení a bere na vědomí návrh ždatelky na majetkoprávní vypořádání podílu
k pozemku p. č. 4/3, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, formou prodeje a ukončení procesu vyvlastnění s tím, že veškeré
kroky vedoucí k ukončení řízení a majetkoprávnímu vypořádání lze provést
po skončení dědického řízení po zemřelém účastníku vyvlastňovacího řízení.
RMF schvaluje vydání souhlasu se
scelením pozemků p. č. 205/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m², p. č. 195/1 – orná půda,
zemědělský půdní fond, o výměře 662
m² a p. č. 195/2 – orná půda, země-

dělský půdní fond, o výměře 114 m²,
vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve společném jmění manželů Doležalových,
podle návrhu KÚ pro Zlínský kraj, KÚ
Zlín, tj. všechny uvedené parcely tvoří
jeden funkční celek a po scelení budou
mít označení druhu pozemku – zahrada.
RMF schvaluje vydání souhlasu se
změnou druhu pozemku p. č. 836 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, dle návrhu
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Zlín, tj. s novým druhem využití pozemku – ostatní
plocha, zeleň.
RMF bere na vědomí žádost spol.
HEXXA. CZ, s. r. o. , Zlín, o krátkodobý pronájem části měst. pozemku p. č.
2/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 2 m² a p. č. 755/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
2 m², oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za účelem umístění 2 ks předvolebních
poutačů, a neschvaluje umístění dvou
kusů předvolebních poutačů pol. strany
Trikolora na výše uvedených pozemcích
a pověřuje ESO jednáním se žadatelem
ve věci umístění poutačů na měst. pozemek p. č. 408/4 – ost. plocha, zeleň,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, v ceně 2.
519 Kč/ks předvolebního poutače.
RMF bere na vědomí žádost spol.
MEDIA TEN, s. r. o. , Zlín, na výpůjčku
části městských pozemku p. č. 2/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m² a p. č. 836 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2 m², oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem
umístění dvou kusů předvolebních poutačů politické strany ODS a neschvaluje umístění dvou kusů předvolebních
poutačů na výše uvedených pozemcích
a pověřuje ESO jednáním se žadatelem
ve věci umístění poutačů na měst. pozemek p. č. 408/4 – ost. plocha, zeleň,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, v ceně 2.
519 Kč/ks předvolebního poutače.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části měst. pozemku p. č.
384/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře do 60 m², k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
žadateli na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, s přednostním ukončením výpůjčky v případě oprávněných potřeb
města (budování inž. sítí, rozšiřování
komunikace apod. ) do jednoho měsíce
od sdělení ze strany města, za účelem
udržování plochy sečením, a uzavření
příslušné smlouvy o výpůjčce.

RMF bere na vědomí žádost o bezplatné umístění nereklamní cedule
dle předloženého graﬁckého návrhu
na sloup veřejného osvětlení, ve vlastnictví města Fryšták, a to z důvodu
ochrany života a zdraví dětí na ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku, neschvaluje umístění výše uvedené nereklamní
cedule a ukládá OTH zajistit vyjádření
PČR – Dopravního inspektorátu k umístění dopravní značky „Pozor, děti“ nebo
jiného podobného dopravního značení
v dané lokalitě.
RMF bere na vědomí žádost o bezplatné umístění nereklamní cedule
dle předloženého graﬁckého návrhu
na sloup veřejného osvětlení, ve vlastnictví města Fryšták, a to z důvodu
ochrany života a zdraví dětí na ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku, neschvaluje umístění výše uvedené nereklamní
cedule a ukládá OTH zajistit vyjádření
PČR – Dopravního inspektorátu k umístění dopravní značky „Pozor, děti“ nebo
jiného podobného dopravního značení
v dané lokalitě.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části měst. pozemku p. č. 474/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře
do 25 m², žadatelkám za účelem příjezdové cesty k pozemku p. č. 838 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, jehož součástí je stavba
RD a to z důvodu, že příjezd je zajištěn
z veř. prostranství ve vlastnictví města.
RMF schvaluje žadateli Karpatský
kynologický klub, z. s. , Vítová konání sportovní akce 16. ročník závodu
„Fryštacký dogtrekking“ v souladu
s předloženými mapovými podklady.
RMF bere na vědomí žádost nájemce bytu v Domě s byty pro důchodce
Fryšták ve věci výměny bytu za jiný a to
z důvodu omezení užívání bytu zápachem, a schvaluje ukončení stávající
smlouvy o nájmu bytu mezi městem
Fryšták a žadatelem dohodou ke dni 7.
8. 2020.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli s tím, že uzavření smlouvy o nájmu bytu bude RMF schváleno
po předání bytu ze strany pozůstalých.
RMF neschvaluje žádost o odpuštění nájmu bytu č. za období od 15. 6.
2020 do 6. 8. 2020.
RMF ukládá OTH zajistit cenou nabídku na celkovou rekonstrukci bytu
v Domě s byty pro důchodce Fryšták.
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RMF bere na vědomí oznámení spol.
Asekol, a. s. , Praha, že s platností od 1.
8. 2020 zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů
značky SAMSUNG ze všech sběrných
míst s tím, že zpětný odběr ostatních
výrobků a značek zůstává zajištěn beze
změny a s tím, že město Fryšták má
zajištěn odběr výrobků zn. Samsung ze
strany spol. REMA Systém, a. s.
RMF bere na vědomí vyjádření
správce vodního toku „Hornoveský potok“ IDVT: 10204114, spol. Lesy České
republiky, s. p. , Správa toků – oblast
povodí Moravy, se sídlem ve Vsetíně,
k současnému stavu toku s tím, že dle
vyjádření Lesů ČR intenzivní růst vegetace v korytě toku významně nezhoršuje odtokové poměry lokality a nebyly
zaznamenány sedimenty v korytě mající negativní vliv na průtočnost a informaci k zadání zpracování projektové
dokumentace úpravy Hornoveského
potoka, jehož součástí je i odstranění
případných sedimentů ze dna a očištění břehů, kdy dojde k obnovení kapacity
průtočného proﬁlu koryta toku v intravilánu města Fryšták s předpokládaným
termínem zahájení v roce 2021.
RMF v návaznosti na schválený převod objektu Sokolovny do majetku města Fryšták schvaluje Provozní řád Sokolovny ve Fryštáku.
RMF ukládá ESO zajistit přípravu dohod se správci sportoviště u ZŠ Fryšták
ve věci rozšíření pracovních povinností
(ve spolupráci s OTH), zajistit nabídku
na vytvoření rezervačního formuláře
na webových stránkách města a v souladu se zpracovaným znaleckým posudkem na hodnotu objektu Sokolovny
dopracovat Sazebník poplatků a nájmů,
popř. na základě průzkumu trhu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PETAS Petřík, s. r. o. , Zlín, za účelem
zajištění dodavatele na akci „Veřejné
osvětlení na ul. Štípská, Fryšták“, a to
v ceně 128. 762 Kč bez DPH, tj. 155.
802 Kč vč. DPH.
RMF s odkazem na výsledky veřejné výzvy o výběru dodavatele vyhlašuje
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Realizace energeticky úsporných opatření v budově ZŠ Fryšták“,
a to ﬁrmu INSTOP, spol. s r. o. , Slavičín, s nabídkovou cenou ve výši 1.
222 470 Kč bez DPH, tj. 1. 479 188 Kč
vč. DPH – výměna zdroje a v ceně 730.
151 Kč bez DPH, tj. 883. 482,71 Kč vč.
DPH – VZT, tj. celkem 1. 952 621 Kč

bez DPH, tj. celkem 2. 362 671,71 Kč
vč. DPH.

dání směrem k zastupitelům v podobě
usnesení bez příloh.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
INSTOP, spol. s r. o. , Slavičín, za účelem zajištění dodavatele stavebních
prací na akci „Realizace energeticky
úsporných opatření v budově MŠ Fryšták“, a to v ceně 1. 222 470 Kč bez
DPH, tj. 1. 479 188 Kč vč. DPH – výměna zdroje a v ceně 730. 151 Kč bez
DPH, tj. 883. 482,71 Kč vč. DPH – VZT,
tj. celkem 1. 952 621 Kč bez DPH, tj.
celkem 2. 362 671,71 Kč vč. DPH.

RMF v návaznosti na e-mail ze dne
28. 7. 2020 zaslaný Bc. M. Sedláčkovou, metodičkou územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů ve Zlíně, vyslovuje
poděkování Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu Odboru výstavby – Stavebního
úřadu Fryšták, za vzornou spolupráci
při došetřování technickoekonomických
atributů stavebních objektů při územní
přípravě sčítání lidu, domů a bytů.

RMF s odkazem na výsledky veřejné výzvy o výběru dodavatele vyhlašuje
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Realizace energeticky úsporných opatření v budově ZŠ Fryšták“,
a to ﬁrmu INSTOP, spol. s r. o. , Slavičín,
s nab. cenou ve výši 3. 526 550 Kč bez
DPH, tj. 4. 267 126 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
INSTOP, spol. s r. o. , Slavičín, za účelem zajištění dodavatele stavebních
prací na akci „Realizace energeticky
úsporných opatření v budově ZŠ Fryšták“, a to v ceně 3. 526 550 Kč bez
DPH, tj. 4. 267 126 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí informaci o vyhlášené veřejné výzvě na obsazení pracovního místa – Referent/ka odboru
výstavby – Stavebního úřadu Fryšták
s tím, že v daném termínu nebyly předloženy žádné přihlášky a bere na vědomí sdělení KÚ ZK, odboru územního
plánování a stavebního řádu, odd. stavebního řádu, ve věci nekompetentnosti pomoci ve věci zajištění personálního
posílení SÚ Fryšták a stejně tak, převzetí části agendy stavebního úřadu.
RMF bere na vědomí návrh zastupitelů sdružení nezávislých kandidátů
„pro FRYŠTÁK společně“ ve věci změny
(doplnění) Jednacího řádu Zastupitelstva města Fryšták ze dne 21. 1. 2016,
nesouhlasí s předloženým návrhem
jako celkem, avšak souhlasí s přípravou nového jednacího řádu (s možností
předložení vlastních návrhů dokumentu jednotlivými subjekty zastoupenými
v ZMF), a to s předpokládanou platností
ke dni 1. 1. 2021, a doporučuje ZMF
schválit přípravu nového Jednacího
řádu ZMF.
RMF v souladu s Čl. 8, bod 5. Jednacího řádu Rady města Fryštáku ze dne
15. 11. 2018, trvá na zasílání usnesení ze zasedání RMF z jednotlivých zase-
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Informujeme, že v kapli Bolestné
Matky Boží ve Vítové je instalováno
nové elektronické vyzvánění, které
zvoní denně vždy ve 12 a 18 hodin.
Více se dočtete v příštím čísle FL.
oth

VOLBY

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech,
v pátek 2. října 2020 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a v sobotu 3. října 2020
od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
Hlasování probíhá pouze na území
České republiky, a to ve 27 senátních
volebních obvodech, kde jsou volby
do Senátu vyhlášeny (viz Územní vymezení volebních obvodů pro volby
do Senátu). Volič může hlasovat pouze
v tom volebním okrsku, kde je přihlášen
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči
hlasující na voličský průkaz. Voličem je
občan České republiky, který nejpozději
3. října 2020 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan České republiky,
který nejpozději 10. října 2020 dovrší
věku 18 let.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu
jsou vytištěny pro každého kandidáta
samostatně. Na každém hlasovacím
lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého
kandidáta nebyla zaregistrována.
Volby do Senátu se konají společně
s volbami do zastupitelstev krajů. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro
volby do zastupitelstev krajů jsou šedé,
hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (29. září 2020). Vzorové
hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti. Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta Ve volební
místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným
dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení

není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro kandidáta,
pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič
musí dbát na to, aby do úřední obálky
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu
voleb musí být hlasovací lístek vložen
do úřední obálky téže barvy, jinak je
hlas voliče také neplatný. Neplatné jsou
rovněž hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky
Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská
v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva
nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.
Druhé kolo se bude konat v pátek 9. října 2020 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8. 00
hodin do 14. 00 hodin. Jestliže se před
druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen
nebo zemře, postupuje do druhého kola
voleb kandidát, který se v prvním kole
voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 16. října 2020 od 14. 00
hodin do 22. 00 hodin a v sobotu 17.
října 2020 od 8. 00 hodin do 14. 00
hodin. Hlasovací lístky (barvy šedé) pro
druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo
ve volební místnosti ve dnech druhého
kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

Ve volbách do Senátu může volič
na voličský průkaz hlasovat jen v obcích
ve svém volebním obvodu. Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu
voličů může na voličský průkaz hlasovat
v kterémkoli z 27 senátních volebních
obvodů, ve kterých probíhají volby. Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz
pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo
odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu (magistrátu, městského
úřadu, úřadu městyse, úřadu městské
části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města,
úřadu městské části hlavního města
Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního
seznamu voličů může požádat pouze
příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu
trvalého pobytu a případně požadovaný
způsob doručení voličského průkazu.
Lze také uvést, pro které kolo voleb
má být voličský průkaz vydán. Pokud
to volič neuvede, bude mu vydán průkaz pro první kolo i průkaz pro druhé
kolo voleb. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Žádost
se podává v písemné nebo elektronické
podobě s doručením úřadu do 25. září
2020 - na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky voliče. Osobně do 30. září
2020 do 16. 00 hodin; volič se dostaví
na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad
o žádosti učiní úřední záznam. Úřad
vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb (17. září 2020). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má
plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb
- lze požádat o voličský průkaz v době
mezi prvním a druhým kolem voleb lze
pouze osobně. Úřad může vydávat voličské průkazy do 7. října 2020 do 16. 00
hodin. Volič, který hlasuje na voličský
průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové
volební komisi. Komise mu poté vydá
prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému
byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí
voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise
hlasování neumožní.
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VOLBY

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020
od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8. 00 hodin do
14. 00 hodin.
Hlasování probíhá pouze na území
České republiky, a to ve 13 krajích.
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému
pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující
na voličský průkaz. Voličem je státní
občan České republiky, který nejpozději
3. října 2020 dovrší věku 18 let; a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně. Na každém
hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran,
politických hnutí a koalic nekandidují
ve všech krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla
zaregistrována.
Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Úřední obálky
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby
jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé,
hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (29. září 2020).
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským
průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Čes-

ké republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro
kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné
úřední obálky, může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací
lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při
souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy,
jinak je hlas voliče neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Volič hlasuje tak, že
úřední obálku s vybraným hlasovacím
lístkem vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat
zvolený hlasovací lístek anebo nemů-

že číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho vybrat a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než
do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat
jen ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu. Při
ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O voličský průkaz žádat U obecního
úřadu (magistrátu, městského úřadu,
úřadu městyse, úřadu městské části
nebo městského obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče. Žádost obsahuje
jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně
požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Žádost
o voličský průkaz lze podat podáním
v písemné nebo elektronické podobě
s doručením úřadu do 25. září 2020 na listině opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Osobně do 30. září 2020
do 16. 00 hod; volič se dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti
učiní úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo
tomu, kdo má plnou moc s ověřeným
podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
musí průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích
lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat
ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové
volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise
však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci
svého volebního okrsku.

Volby do zastupitelstev krajů a volby pro 1. kolo do Senátu Parlamentu ČR se
konají na území České republiky v pátek 2. října 2020 od 14. 00 hodin do 22. 00
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. Případné 2. kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná v pátek 9. října 2020 od 14. 00 hodin
do 22. 00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB
- sídla volebních okrsků ve Fryštáku pro voliče podle místa trvalého pobytu:
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1. Fryšták
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 209, tel. 601 574 748
Místní část Fryšták - všechna č. p. na ulicích 6. května, B. Bakaly, Dr. Absolona,
Holešovská, J. Kvapila, Jiráskova, Lúčky, Na Hrádku, nám. Míru, Nová, Osvobození
IV, Osvobození V, P. I. Stuchlého, Souhrady, Sportovní, Štípská, Tovární, Zlínská,
ulice Komenského - místní část Fryšták č. p. 78, 80, 177, 178, 179, 183, 184, 190,
192, 206, 208, 209, 225, 231, 234, 251, 265, 280, 281, 292, 344, 364, 365,
366, 381, 391, 452, ulice Osvobození - místní část Fryšták č. p. 94, 95, 96, 149,
168, 195, 222, 267, 275, 277, 297, 353, 354, 367, 431, 434, 445, ulice Potoky
celá mimo č. p. 4, místní část Dolní Ves, ulice Přehradní - místní část Fryšták č.
p. 245, 246, 247, 248, 249, 250, 284, 359, 361, 362, 363, 372, 388, 393, 411,
412, 414, 432, 433, 448, Pekárkova č. p. 379, 436, 446, Spojovací - místní část
Fryšták č. p. 437 a ulice Dolnoveská č. p. 456.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2. Dolní Ves
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 210, tel. 601 574 749
Ulice Potoky - místní část Dolní Ves č. p. 4, ulice Přehradní - místní část Dolní Ves č. p. 26, 36, 37, 38, 65, 88, 98, 112, 135, 139, 184, 185, 186, 189,
193, 194, 195, 196, 199, 200, 205, 212, 213, 222, 223, 225, 227, 231, 233,
238, 241, 242, 243, 244, 255, 259, všechna č. p. na ulicích Dolnoveská mimo č.
p. 456, Příčná, Stolařská, Strž, Vylanta.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3. Horní Ves
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 220, tel. 601 574 755
Všechna č. p. na ulicích Drahová, Formanská, Hornoveská, Humna I, Humna
II, Humna III, Hutky, Korábová, Lesní čtvrť, Mexiko, Osvobození I, Osvobození II,
Osvobození III, Parková, Spojovací, Úvoz. Ulice Komenského - místní část Horní Ves
č. p. 38, 47, 103, 117, 118, 121, 130, 146, 148, 153, 154, 162, 172, 181, 182,
183, 184, 185, 188, 189, 200, 212, 213, 214, 216, 219, 225, 226, 227, 229,
230, 231, 232, 233, 235, 236, 240, 246, 250, 251, 252, 255, 263, 266, 267,
271, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 299,
300, 301, 303, 306, 318, 319, 321, 331, 352, 390, 396, 408, 423, 432, 441,
ulice Osvobození - místní část Horní Ves č. p. 3, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31,
97, 99, 122, 124, 129, 139, 156, 176, 178, 180, 187, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 221, 222, 223, 224, 282,
315, 316, 376, 415, 416, 417, ulice Ke Skalce - místní část Horní Ves všechna č.
p. , mimo č. p. ulice Ke Skalce - místní část Vítová 105, 106, ulice J. Kvapila - místní
část Horní Ves č. p. 395.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4. Vítová
Multifunkční zařízení, Vítová č. p. 100, tel. 601 574 759
Všechna č. p. místní část Vítová, ulice Ke Skalce - místní část Vítová č. p. 105,
106, ulice Vítovská - místní část Horní Ves č. p. 116, 149, 155, 171, 238, 243,
273, 276, 279, 283, 296, 311, 364, 377, 380, 412, 414, 418, 420, 422, 434.
Ev. č. 109.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5. Žabárna
Základní škola Fryšták, nám. Míru č. 7 - přízemí č. dv. 225, tel. 601 574 764
Všechna č. p. místní část Dolní Ves ulice Žabárna, Lukovské, Sovárna, Suché,
místní část Fryšták ulice Žabárna č. p. 214, 371, 453.
Odpovědná osoba: Mgr. Ivana Plšková, tel. 702 182 606.

Řemeslo
má zlaté dno
Jistě jste i vy zaznamenali, že
nám všude scházejí řemeslníci. Jsem
ve školství už nějaký ten pátek. Zažila jsem mnoho změn (většinou špatných). Jedna z nejhorších byla – zrušení pracovního vyučování.
Dnes je ta mezera citelná. Můj
muž Ruda dílny učil. Žáci zde přišli
do kontaktu se dřevem, železem, plechem, elektřinou, nástroji i nářadím,
s různými postupy, jak který materiál
zpracovávat.
Kluci navštěvovali modelářské
kroužky (lodě, vláčky, autíčka, intarzie atd. )
I když jezdíme se žáky na různé
exkurze, nelze probudit zájem o něco,
co neznají, nemohou si vyzkoušet.
Firmy jsou sice připravené podílet se
na výchově učňů, ale začínají scházet
mistři, aby předávali zkušenosti a vychovávali nové řemeslníky.
A jsme u meritu problému. Dnes
všichni chtějí studovat. Podnikatelé
a vizionáři Tomáš a Jan Antonín Baťovi trvali na diferenciaci žáků. Děti
s výborným prospěchem – gymnázium. Děti nadprůměrné – maturitní
obory. Trojkaři a čtyřkaři – učební
obor. Bylo to tvrdé, ale nikomu neupřeli právo na vzdělání. Kdo chtěl,
měl chuť a snahu, mohl jít studovat
a zvyšovat si kvaliﬁkaci. Nemůžeme
být ani dnes lhostejní ke svému okolí,
společnosti. Proto naše škola bude
dětem nabízet výuku v kroužcích rukodělných prací. Můžete se přihlásit
jako vedoucí instruktoři. Určitě se výsledky dostaví.
Vězme, že i z dobrého řemeslníka
může být vynikající inženýr.
SK
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Je zveřejňování „pouze vybraných účtů“ užitečné?
Dovolil jsem si v rámci zasedání zastupitelstva namítnout, že zveřejňovaný
plán rozpočtu Základní školy ve Fryštáku je neúplný, že škola zobrazuje jen vybrané účty. Plánovaná čísla v řádu desítek milionů zůstávají nezveřejněná.
Ředitel základní školy ve Fryštáku, a předseda ﬁnančního výboru města Fryštáku, Mgr. Libor Sovadina, reagoval odmítavě, uvedl, že věci nerozumím.
Důkazy a fakta:
I.)
§ 5 odst. 1 Zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
upřesňuje:
„Veřejná instituce sestavuje návrh rozpočtu na rozpočtový rok a střednědobý
výhled rozpočtu na nejméně 2 další následující rozpočtové roky, při tom zohledňuje veškeré hospodářské skutečnosti (všechna tučná výraznění provedl autor
článku), včetně své ekonomické a ﬁnanční situace. “
II. )
Kontrolní orgán Krajského úřadu Zlínského kraje v rámci své každoroční zprávy k plnění povinností příspěvkových organizací města Fryštáku uvedl za období 2019 toto kritizující zjištění: „Dále kontrola upozorňuje, že je třeba zpracovat
a zveřejnit rozpočty i střednědobé výhledy rozpočtu za organizaci jako celek, ne
pouze vybrané účty…“
Závěr:
Není to poprvé, kdy dodržování zákona prosazuje ve Fryštáku jenom opozice.
Správné plánování rozpočtu, otevřenost, přehledné sledování a vyhodnocování
odchylek, je projevem, který patří ke správné kultuře důvěryhodných institucí.
Je zveřejňování „pouze vybraných účtů“ užitečné? Podle mého názoru to užitečné není.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
17. 8. 2020

Reakce na příspěvek
pana Lauterkrance
Základní škola má statut příspěvkové organizace. Peníze (příspěvek), které
město Fryšták škole poskytuje a jsou
začleněny do rozpočtu města na daný
kalendářní rok a slouží k pokrytí provozu školy. Rozpočet školy na kalendářní
rok rok, včetně výhledů rozpočtů na další dva roky škola zveřejňuje na webových stránkách, což bylo dodrženo.
Začátkem roku ZMF schvaluje rozpočet
města, který tento příspěvek na provoz školy obsahuje. Tento rozpočet MF
neobsahuje ﬁnance na platy zaměstnanců, ﬁnance získané školou v rámci
projektů a podobně. Peníze na platy
zaměstnanců jsou známy až po dohodovacím řízení na odboru školství, které
probíhá v měsíci březnu daného roku
a tudíž není možné je zveřejnit na podzim předchozího roku. Navíc se tyto závazné ukazatele v průběhu roku mění.
Nejedná se tedy o zveřejňování
„vybraných účtů“ jak se snaží pan Lauterkranc naznačit. Veškeré informace
o hospodaření školy jsou veřejně přístupné. Bylo by určitě vhodnější místo obviňování z porušování zákona si
potřebné informace zjistit, případně
požádat o vysvětlení celé situace, bez
potřeby odepisování si ve Fryštáckých
listech.
Mgr. Libor Sovadina
ředitel ZŠ Fryšták

POZVÁNKA – STAŘÍČKOVA POUŤ
NEDĚLE 20. 9. 2020
Program
19.00

slavnostní mše svatá
(v případě příznivého počasí venku u kostela).
10.30
návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého
14.00–18.00 odpolední program na farním dvoře
Připraven bude skákací hrad a chybět nebude tradiční bohaté
občerstvení. K dobré náladě zahraje Cimbálová muzika Juráš ze
Zlína.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku,
Domu Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké
farnosti.
Těší se na Vás organizátoři.

Z E Š KO LN Í C H L AVI C
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Sociální zařízení v ZŠ Fryšták

baterie a prostory byly několikrát vymalovány. Také došlo k výměně stupaček, doplnění dávkovačů na dezinfekci
rukou, zásobníků na papírové ručníky.
Všechna sociální zařízení jsou pravidelně kontrolována při revizi BOZP a Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně. Případné požadavky na doplnění či úpravy
jsou ihned realizovány a opět kontrolovány, aby vše bylo v souladu s platnou
legislativou. Pokud má kdokoli z veřejnosti zájem si prohlédnout nejen prostory sociálních zařízení ale i celé školy
je již nyní srdečně zván na den otevřených dveří v ZŠ Fryšták, který se bude
konat v měsíci říjnu. Přesné datum včas
oznámíme.
Nyní přikládám alespoň aktuální fotograﬁe zmíněných prostor.
Mgr. Libor Sovadina
ředitel ZŠ Fryšták

Vážení čtenáři Fryštáckých listů,
hned v úvodu se omlouvám za zveřejnění tohoto článku. Podle mého názoru
takový text do tohoto periodika opravdu
nepatří. Nicméně v červnových listech
přirovnala paní Ing. Faksová stav sociálních zařízení ve staré budově školy
k latrínám z 19. století.
Netuším, odkud paní Faksová má
takovéto informace a proto si dovolím
velmi stručně oponovat. Ve staré budově základní školy se nachází dvě toalety pro chlapce a dvě toalety pro dívky
na každém patře. Jedná se tedy o čtyři
sociální zařízení, které prošly kompletní
rekonstrukcí v roce 2003, kdy byla celá
budova školy kompletně rekonstruována. V následujících letech byly vyměněny WC mísy, umyvadla, vodovodní

Vzkaz
pro nejlepší holku
ve školce:
Milá paní učitelko Míšo, děkujeme za všechno, co díky Vám umíme a známe. Za každé nové dobrodružství ve školce, za vaši trpělivost
a starost, za úsměv, který dělal radost a nikdy nechyběl. Jsme sice ještě malé děti, ale srdce máme obrovské a v něm navždy místo pro Vás,
tak jako Vy pro nás:).
Dokonalá učitelka prý neexistuje,
ale Vy jste neskutečná výjimka.
Děkujeme.
Vaši Delfínci 2019/2020
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Co se chystá v Lukovečku v září:
Muzeum Lukoveček vás zve od 11. do 14. 9. na další ročník výstavy „Dělání
smutky zahání“ – nezapomeňte přinést nejen vaše výpěstky ze zahrádek, ale
také se pochlubit květinovými vazbami a ručními pracemi všeho druhu. Pokud se
bude chtít zúčastnit i někdo z občanů Fryštáku, budeme velmi rádi. (pro domluvu
pište na mail muzeum. lukoveček@seznam. cz nebo volejte na tel. 737 868 731).
19. 9. pořádá místní skupina ČČK tradiční „ukázku domácí kuchyně“
27.–28. 9. Muzeum Lukoveček zve všechny děti obce na oblíbené „Komu
straší ve věži“ se spaním v Obecním domě

Dejštopánbů deň dobrých súsedů

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
tento sousedký svátek vzali za svůj, přišli si jej užít a podpořit a těm, kterým
to letos nevyšlo slíbit, že příští rok se
bude konat zas.
Ik

Sousedské vztahy mají nepočítaně
podob. Od těch, kdy se člověk radši
od svého souseda odstěhuje na míle
daleko až po ty, kdy máte svého souseda téměř jako bratra.
V naší obci je naštěstí v tomto ohledu vše v tom nejlepším pořádku. Našim
sousedům nestačí, že bydlí v jedné
obci a koukají si vzájemně do talířů,
oni spolu jezdí na hromadné dovolené
a vracejí se z nich nadšeni. Nepotřebují si od sebe odpočinout, je jim spolu
neustále dobře a neznají „ponorkovou
nemoc“.
Důkazem toho je i „Dejštopánbů
deň dobrých súsedů“ – letní akce Muzea v Lukovečku, jejíž čtvrtý ročník se
uskutečnil hned po tom, co kometa Neowise i roj četných perseidů proletěly
nad naším obzorem. Tato slavnost těch
nejlepších mezilidských vztahů opět
propojila naše občany napříč generacemi. Když vidíte babíčky vedle malých
capartů, jak se dokáží smát stejným věcem, urputně se snažit o stejnou věc
a pomáhat si navzájem, je vám dobře
u srdce a řeknete si, že u nás je svět
v naprostém pořádku. Tady soutěže
a hry nemají charakter, kdo z koho, kdo
víc, výš a dál, ale jak nejlépe spolupracovat a vzájemně si pomoci, aby se dostavil kýžený výsledek. Samozřejmostí

už bylo i vzájemné ochutnávání, chválení a vyměňování receptů. Pak se dobře
sedělo a povídalo u praskajícího ohně
a když se den přehoupl přes půlnoc, byl
čas si popřát dobrou noc a rozejít se
do svých domovů.

Knihovnička u vody
Možná to nevíte, ale i my v Lukovečku máme ve sportovním areálu pod
pergolou „KnihoBudku“. Pro nás to je
ale „Knihovnička u vody“. S nápadem
zřídit tzv. samoobslužnou knihovničku,
která bude sloužit nejen návštěvníkům
areálu, ale i přilehlého bufetu, přišla již
v loňském roce jedna naše občanka. Ta
také přinesla pořádný náklad starších,
ale zajímavých knížek pro všechny věkové skupiny. Letos jsme poličky s knihami posílili pořádnou dávkou vyřazených
knih z místní knihovny. Ale také občané
občas donesou něco zajímavého, co je
škoda vyhodit. A knihy se půjčují. Mnohdy si je lidé rozečtené odnášejí domů
a na oplátku přinesou další den něco
jiného. Výběr z titulů je docela pestrý.
Vždy se najde něco zajímavého jak pro
děti, tak pro romantické duše žen, či
drsné muže. Knihovnička u vody není
jen obyčejný regál s knihami. V jejím
okolí je místo k setkávání, místo k od-

počinku, zábavě a upevňování mezilidských vztahů. Knihovnička bude sloužit
až do podzimních dnů, kdy ji pak opět
„zazimujeme“ abychom ji na jaře nainstalovali v plné její kráse, kde bude
opět připravena pro dychtivé čtenáře.
jk

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Každým naučeným jazykem padá bariéra mezi námi a miliony našich
bratří z jiných národů a činí nás schopnými prokazovat dobro.“
Don Bosco

TÁBORY
v Domě Ignáce Stuchlého
STŘEDOŠKOLÁK
Na tomto táboře se podílíme se Salesiánským střediskem mládeže Zlín. Je
jiný tím, že je pro účastníky 15+. Táboří
se ve středověkých stanech na louce
ve Zlámanci. Je to tábor, jak ho znáte,
ale přece je jiný. Nechybí kytara, hry,
aktivity …, ale zároveň je možné dostat
se více do hlubin sebepoznání. Mladí si
pak odnáší různé postřehy. Například:
„Je důležité, co v sobě vidím já a ne,
co ve mně vidí ostatní. “ Samozřejmě
nesmí chybět skvělá parta vrstevníků - to je ta nejdůležitější ingredience
pro skvělé prázdninové zážitky. Letošní ročník byl inspirován ﬁlmem Kokosy
na sněhu.

POBYTOVÝ NA VIDČI
Vedoucí tohoto tábora se nechali
volně inspirovat seriálem Hra o trůny.
Šlechtické rody dobývaly území, až nakonec zvolily jednoho jediného krále Zázemí, který usedl na železný trůn.
POBYTOVÝ NA ELIŠCE
Účastníky tábora si pozval sám
velký šaman Siouxů zvaný Černý Jelen
a vyzval je ke klání mezi kmeny. Mladí

CO BYLO A BUDE
Od září opět rozjíždíme kroužky
na školní rok 2020/2021 (viz minulé
číslo FL). Více informací ke kroužkům,
možnost přihlásit se, stejně jako fotky z proběhnuvších táborů, jsou k nahlédnutí na našem webu
www.disfrystak.cz
D. Z
indiáni tak museli pilovat dovednosti
jako např. rozdělávání ohně třením dřev,
pletení náramků, lezení po stromech,
střílení z luku apod. Mladí bratři bílé
krve se dobře zhostili svých úkolů a tak
kmen Siouxů získal čtyřicet nových souvěrců.
PŘÍMĚSTSKÝ TVOŘIVÝ
Příměstský tábor trvá zpravidla
od pondělí do pátku. Táborníci se sejdou ráno, prožijí spolu velkou část
dne a k večeru si je vyzvednou rodiče.
Tvořivý „příměšťák“ byl letos ve znamení barev a toho, co se s nimi normálně nemůže nebo nesmí. Například se
zde malovalo rukama, malovalo na obličej, cákalo na oblečení apod. Štětec
je zbraň a žádné tričko podle instrukcí
nezůstalo čisté. Účastníci si na táboře
zamilovali techniku pískování.
PŘÍMĚSTSKÝ HOROLEZECKÝ
Na tento tábor se jezdí s lezeckou
zkušeností. Na programu pravidelně
bývá slaňování, ověření si vlastních
lezeckých dovedností na skalách, sjíždění vody a vaření v kotlíku. Účastníci
takového „příměšťáku“ se také nesmí
bát vody, ať už v řece nebo té, která
padá z nebe. Někteří by letos zasloužili
metál za výdrž při komářích náletech,
kdy dostali nespočet bodnutí.

OKÉNKO DO HISTORIE
Roku 1885 vydala B. Pazderníková své dílko znovu s novým titulem Apoštol
opuštěné mládeže. Spisek je přepracován, už je to opravdový životopis Don Boskův,
a je věnován „paní Marii Riegrové, rozené Palacké, předsedkyni komitétu paní pro
opatrovny a mateřské školy královského města Prahy“, která „se zvláštní ochotou
a laskavostí poskytla k práci veškeré prameny“. Záležitost je jasná. Riegrovi bydleli
na zámku v Malči u Chotěboře. Tam přicházel francouzský věstník salesiánského
díla a jiná salesiánská literatura. To jsou ty prameny, o nichž se zde mluví.
V poslední kapitole se pisatelka snaží přiblížit českému čtenáři lidský proﬁl Don
Boskův, jak o něm psala celá Francie po Don Boskově „královské cestě po Francii“.
Neschází ani narážka na zázraky, které Don Bosco ve Francii vykonal. Pazderníková
končí práci nadšenými slovy: „Kéž i u nás se najdou muži jako Don Bosco, kteří by
veškeré své snahy věnovali mládeži nejopuštěnější, mladým učňům a dělníkům,
hochům i dívkám, a kteří by se stali kouzelníky takovými jako Bosco, jenž nemaje
zpočátku, kam by hlavu složil, s pomocí Boží se stal ochráncem tolika nadějných
duší, z nichž vychovává státům nejlepší občany, společností nejprospěšnější členy
a církvi nejoddanější služebníky!“ Tato slova jsou přímo prorocká.
P. J.
(Zdroj Oldřich Med, Kniha víry)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ
Malí sportovci za splněné úkoly
sbírali drahokamy, které mohli směnit
za indicie vedoucí k pokladu. Trénovali
mimo jiné lezení po horolezecké stěně a slaňování. Byli se také podívat
na ukázce brazilského bojového umění
Jiu-jitsu a rovnou si ho i vyzkoušeli.
PŘÍMĚSTSKÝ INDIÁNSKÝ
Indiánské téma je neodmyslitelně
spjaté s létem. A tak se jím nechali lapit
i naši srpnoví táborníci. Plavili se na kánoích po Žabě, starali se o koně, stříleli z luku, školili se v rozdělávání ohně.
Základnou jim bylo indiánské teepee
na Elišce. Krásným důkazem naší čisté
přírody v okolí Fryštáku je, že v místním
potoku objevili raky.
D. Z.
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První konference ve Fryštáku na téma životního prostředí • SOBOTA 17. 10. 2020
S velkým potěšením si Vás, čtenáře
Fryštáckých listů a obyvatele Fryštáku,
dovoluji pozvat na říjnovou konferenci,
která nese název Zodpovědný přístup
ke krajině ve 21. století.
Téma životního prostředí je pro mne
velmi důležité. Krajina se nám mění
před očima a je třeba se zamyslet
na tím, zda je to změna nejen pro přírodu, ale i pro člověka, vítaná. Ozdravení
krajiny zabere čas, ale každý z nás pro
to může něco udělat i vlastními silami.
Oslovila jsem odborníky, kteří velmi zajímavým a lidským pohledem dovedou
ostatní inspirovat. Ve své profesi nejsou pouhými teoretiky, ale prakticky se
věnují tomu, o čem přednášejí. Tito lidé
neváhají zavítat i do malých obcí jako je
ta naše. Nabyla jsem dojmu, že sdílení
dobré praxe berou jako své poslání.
„MALÝ Fryšták ve VELKÉM světě“,
tak jsem si konferenci pracovně nazvala, je příležitostí, jak se mnohé dozvědět o problematice přírodě blízkých
opatřeních v krajině i v sídlech. Domnívám se, že už nyní je třeba začít řešit
mnohé jinak a nezavírat před tím oči.
V příštím čísle Fryštáckých listů se
dozvíte více o tématech jednotlivých
přenášejících a můžete se s nimi těšit
na mini rozhovory!
Krajina i sídla ve Fryštáku si jistě
zaslouží naši pozornost. Přijměte proto
pozvání, milí Fryštačané, na první konferenci o životním prostředí ve Fryštáku,
kterou pořádá spolek Fryšták dětem.
Chtěla bych zároveň poděkovat za spolupráci panu knihovníkovi
Mgr. Janu Krčmovi za Městskou knihovnu Fryšták a Mgr. Kateřině Vyoralové
za DiS klub Fryšták. Děkuji také za ﬁnanční podporu Městu Fryšták.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Michaela Nutilová
Fryšták dětem, z. s.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
– STŘEDOŠKOLÁKY z Fryštáku,
kteří by nám s organizací
konference i při samotné akci měli
chuť pomoct.
Chtěli byste se setkat se zajímavými lidmi a sbírat zkušenosti
s přípravou podobné akce.
Těšíme se na Vás.
Zájemci pište na
vlastovky@email.cz.

Zodpovědný přístup ke krajině ve 21. století
První konference ve Fryštáku zabývající se tematikou životního prostředí,
která se uskuteční

v sobotu 17. října 2020 od 8.45
v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku.

TĚŠIT SE MŮŽETE NA
• pět 60minutových bloků,
• uznávané odborníky ve svém oboru,
• témata týkající krajiny jako celku, ale i vody, půdy, zeleně,
• přírodě blízká opatření v sídlech i mimo ně,
• doprovodný program,
• příjemně strávený den ve Fryštáku.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ HOSTÉ
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ředitel ENKI, o. p. s, zaměřuje se na úlohu
rostlin v distribuci sluneční energie a utváření mezoklimatu
Dr. Ing. Petr Marada, soukromý zemědělec, vysokoškolský pedagog, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně, založil ekofarmu v Šardicích nedaleko Kyjova
Ing. Vít Rous, projektant v oblasti vodního hospodářství se zaměřením na
tzv. přírodě blízká řešení ve formě revitalizací toků, rybníků a tůní, přes kořenové
čistírny a protierozní opatření až po zelenou infrastrukturu
Mgr. Vladimír Kořen, televizní publicista a moderátor, starosta Říčan u Prahy
Vzhledem k omezené kapacitě míst prosíme zájemce o účast, aby si rezervovali místo do 10. října 2020 ve fryštácké knihovně na e-mail knihovna@frystak.cz
či telefonu 602 403 192.
Cena vstupenky je 150,- Kč a je třeba si ji vyzvednout do 3 pracovních dnů.

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů obce Fryšták
V loňském roce občané obce odevzdali k recyklaci 9 324,00 kg vysloužilých elektrozařízení
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno
životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významností třízení elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání
sběrné dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě
díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému kolektivním
systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které
určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární
suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají
úspory.
Z certiﬁkátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje
přínos zpětného odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení, která ušetřila 172,79 MWh elektřiny, 15 467,67 litrů ropy, 518,78 m3
vody a 6,26 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů CO2 ekv. o 16,24 tun a produkci SO2 ekv.
(který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 641,78 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje
například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří
2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila
na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem,
kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie
životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů
jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
oth

Práce a hra
Práce a hra nemusí být odděleny od sebe. Člověku je lépe,
když práce přináší potěšení. Potom prožije den daleko radostněji. Ale když se cíle nedosáhne, pak přijdou chmury. Ptám se.
Proč musí být všudypřítomný telefon na uchu i při jídle, při nakupování, při procházce s rodinou, dokonce i v kině? Proč vyřizujeme i osobní věci elektronicky? Kde jsou ty mezilidské vztahy?
Dokonce i přání k životnímu jubileu, či narození dítěte odbudeme
elektronicky.
Hrome! Copak si nenajde člověk chvíli času mezi prací a třeba
elektronickou hrou, aby udělal i něco smysluplného pro rodinu,
společnost? Děti vědí, jak a kdy si hrát. Ve škole mají přestávky.
Práci mají vyváženou zábavou, společenskou výchovou. Dospělí
ale potřebují totéž. Důležitou práci, hru, ale i nabídku společenských, rodinných povinností. Mám dojem, že pro samou techniku
a elektronickou zábavu ztrácíme obyčejnou lidskost.
Navrhuji. Hoďte se do gala (i když k tomu není důvod) a běžte
někam se sousedy, k rodině. Oslavte život! Buďte k sobě přátelští a milí!
SK
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PODZIMNÍ
FRYŠTÁCKÝ JARMARK

Věneček z. s.
Vás srdečně zve na rodinnou akci
pořádanou u příležitosti Dne dětí

12. 9. 2020.

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ZÁŘÍ 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Božena Bublíková
Michal Červený
Irena Dlabajová
Věra Flašarová
Zdenek Gálík
Ľuboslav Haraburda
Věra Chludová
Vladimíra Cholastová
Rudolf Chudárek
Jaroslav Jasenský
Ludmila Kocourková
Emilie Kolaříková
Karel Korčák
Ivana Matelová
Marie Matulová
Lubomír Mazal
Zdeněk Orsava
Hana Poledňáková
Jarmila Rektoříková
Božena Sadilová
Libuše Svačinová
Jan Turek
Jindřich Vaculík
Milena Velikovská
Všem jubilantům přejeme krásné
chvíle prožité v kruhu rodiny, spokojenost, lásku, štěstí a mnoho zdraví do
dalších let.

Nechceme už bydlet v paneláku,
proto hledáme RD se zahrádkou.
Rekonstrukce se nebojíme.
Tel. : 737 525 219

Po velikonoční přestávce vynucené
opatřeními kvůli koronavirové pandemii
v sobotu dne 12. 9. 2020 proběhne
na náměstí Míru ve Fryštáku Podzimní
fryštácký jarmark a to od 9 do 13 hodin.
I tentokrát bude pro všechny připravena
pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími
potravinářskými produkty počínaje, až
po keramiku, šperky, dřevěné hračky
a jiné řemeslnické zboží, které může
být pro návštěvníky zajímavou inspirací
k nákupu.
Vedle tradičních tvořivých dílniček
pro děti proběhne na připraveném pódiu
bohatý kulturní program. V jeho úvodu
se představí swingband MACH 4, ženský pěvecký soubor Šikovnice s Lidovou
hudbou Štefana Belky a písničky nezapomenutelného Zlatého slavíka připomene kapela Karel Gott revival Morava.
V průběhu dopoledne se na fryštáckém náměstí představí v několika
vystoupeních soubor Fryštácké mažoretky, který si pro děti připravil i malý
workshop. Zároveň fryštácké veřejnosti
budou představeni i mladí fryštáčtí mistři a vicemistři světa, Evropy nebo České republiky v nejrůznějších zajímavých
oborech.
Na závěr si snad lze jen přát, aby
počasí bylo tentokrát k pořadatelům,
prodávajícím a hlavně k návštěvníkům
shovívavé a přineslo příjemnou podzimní náladu a pohodu.
Na bohatou účast se těší pořadatelé
jarmarku.
FoFr.

HLEDÁME BYT K INVESTICI
(může být 3+1,2+1,1+1).
Rekonstrukce se nebojíme.
Tel. : 703 693 512

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
/,.9,'$&($87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace
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Tel. 777 550 621

XIV. PUTOVÁNÍ
POHÁDKOU
SOBOTA 19. 9. 2020
Fryšták, Horní Ves,
park u Myslivecké chaty
13:00 – 15:00
procházka pohádkovým lesem, a tím
akce zdaleka nekončí – můžete se
těšit na doprovodný program:
Šoumen aneb Pojďme si zahrát
všechno od CHABI production s.r.o.
kouzelník, skákací hrady, malování
na obličej, workshop pro děti,
lukostřelba a mnoho dalšího...

Vstupné:
děti 25 Kč, dospělí 50 Kč
Vstupenky jsou slosovatelné
V případě nepříznivého počasí
se akce ruší.

Firma TRIODON, spol. s r. o.
hledá
pracovníka na úklidové a případné
pomocné práce na šicí dílně
ve Fryštáku.
Nabízíme práci na plný či zkrácený
úvazek, lze pracovat i na dohodu.
Práce je vhodná i pro důchodce.
Nástup možný dle dohody.
Bližší informace vám poskytne
paní Doleželová na tel. 735 794 066
nebo e-mail: dolezelova@triodon.cz

Ekologická likvidace
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KRGLQ
BOHATÁ NABÍDKA FARMÁŘSKÝCH A POTRAVINOVÝCH PRODUKTŮ,
ŘEMESLNÝCH A RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ.
Doprovodný program:
Fryštácké mažoretky, swingband MACH 4, ženský pěvecký soubor ŠIKOVNICE
a Lidová hudba Štefana Belku, Karel Gott revival - Morava.
Pro děti bude připravena atraktivní tvůrčí dílnička.
V průběhu programu se fryštácké veřejnosti představí mladí fryštáčtí mistři
a vícemistři světa, Evropy nebo České republiky z nejrůznějších zajímavých oborů.

0DFR
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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

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

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

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
  !"#$%%"
&'"#$'%!"
"#$(("




  

NONSTOP

placená inzerce

POHaEBNÍ SL~BA

Ȉï ͵ͺͲʹǡͲ Ͳͳ Zlín
ȈâǤǤ͵ͺǡͲͲͳZlín
Ȉ³ÀʹͳͲǡ͵ͳNapajedla
ȈëǡâǤǤͳͷͷǡͷͲʹOtrokovice
Ȉ ±³À͵ͷͺǡ͵ͳʹVizovice
Ȉͺǡ͵ͳͷSlušovice

www.pohrebnisluzbanonstop.cz
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