Fryštácké l sty

Blíží se fašank a vodění medvěda...
Chystejte se!
Foto Pavel Nášel
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Vodění medvěda se blíží...
Milí Fryštačené, človek se ani nestačí rozkoukat a je po Vánocích. Stromečky z obývacích pokojů zmizely a baňky a Betlémy opět klidně odpočívají ve svých krabicích na půdě
nebo horních poličkách skříní. Povánoční plesání a zábava jsou v plném proudu a blíží se
nám také oblíbené Vodění medvěda. Tento výroční desátý ročník připadl podle přesného
pravidla (poslední sobota před Popeleční středou) na symbolické datum 22. 2. 2020!
To předznamenává sílu letošního ročníku. Pozor, pozor, letos měníme trasu průvodu,
čtěte tedy důkladně plakátek! Kromě pravidelné obchůzky a estrády na náměstí letos
přidáme i zábavu s lidovou muzikou a tradičním POCHOVÁVÁNÍM BASY! Opět na vás
budou čekat neúnavní muzikanti, voňavé koblížky a spousta legrace! Zveme proto
všechny veselé lidi, aby se nebáli, připravili si masky a přidali se k nám a našemu
medvědovi kdykoli během obchůzky. Odpoledne se chystá také oblíbený dětský
karneval Věnečku, bylo by hezké tyto dvě maškarní akce propojit. Vyzýváme tedy
rodiče s dětmi, neváhejte a přidejte se k našemu průvodu! A pak můžete pokračovat na karneval do sálu ZDV. V sobotu 22. února bude náš Fryšták hotové Rio
de Janeiro, tož u toho přeca nemožete chybět!

Pochovávání basy
Je vlastně rozloučení se s obdobím bálů a radovánek,
protože nastává období předvelikonočního půstu. Basa je
nástroj, který tvrdí muziku, a když není basa, není muzika
ani zábava. Proto se v den Masopustu o půlnoci koná
symbolický pohřeb basy. Tento „smuteční obřad“ bývá
plný satiry, parodie a narážek na dění ve městě v uplynulém roce. Vše je dovoleno a nic nebývá myšleno zcela
vážně.
Takže se máte na co těšit!
Tereza Belková
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RMF č. R 32/2019/VIII z 16. 12. 2019
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací pro rok
2020.
RMF schvaluje směrnici města
Fryštáku č. 2/2019 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města
Fryštáku pro r. 2020.
RMF bere na vědomí vítěze výběrového řízení na pojištění vozidel – ﬂotily
(dle stávajícího rozsahu pojištění), a to
Českou pojišťovnu, a. s., na období jednoho roku s účinností od 1. 1. 2020
za cenu 69.872 Kč/rok.
RMF schvaluje uzavření Přehledu
pohybů podsmluv na pojistné smlouvě
č. 19984572-12 sjednané s Českou
pojišťovnou, a. s., za období od 1. 1.
2020, a to u šesti vozidel ﬂotily, u nichž
je sjednáno havarijní pojištění s tím, že
celková cena pojištění ﬂotily za období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 činí
69.872 Kč.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon
funkce členů komisí v roce 2019 (období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) v celkové výši 250 Kč za úkon na osobu – viz
jmenovitý seznam členů a výše jejich
odměn ve smyslu přílohy č. 5 tohoto
zápisu, a souhlasí s možností vyplacení těchto odměn v hotovosti z pokladny
města Fryštáku kromě osob, které jsou
zaměstnanci města Fryšták.
RMF ukládá K. Večeřové, referentce
OTH, předložit seznam členů tzv. výběrových komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci města.
RMF bere na vědomí zamítavé vyjádření obce Držková ve věci žádosti města Fryštáku o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na provoz a činnost Obvodního
oddělení policie ČR ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí zamítavé stanovisko Ing. M. Kladníčka, MBA, ředitele Městské policie ve Zlíně, ze dne 11.
12. 2019, ve věci možné spolupráce
pro zajištění veřejného pořádku ve městě Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2019_146526 mezi
městem Fryšták, a OSA – Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha, na poskytnutí licence
k veřejnému provozování hudebních děl
z repertoáru OSA formou živého nedi-

vadelního provedení, a to ke koncertu
skupiny Fleret za autorskou odměnu
v celkové výši 5.862,45 Kč vč. 21 %
DPH.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2019_161127 mezi
městem Fryšták, a OSA – Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha, na poskytnutí licence
k veřejnému provozování hudebních děl
z repertoáru OSA formou živého nedivadelního provedení, a to k vystoupení
skupiny MACH 4 a souboru Šikovnice
v rámci rozsvícení vánočního stromu,
za autorskou odměnu v celkové výši
1.028,50 Kč vč. 21 % DPH.
RMF nereﬂektuje na žádost ﬁrmy
ZLÍNJUST, spol. s r. o., a neschvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o provádění úklidových a čistících prací
č. 128, uzavřenou dne 18. 5. 2017.
RMF potvrzuje, že jako akcionář
Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s., bude
na každé valné hromadě pokračovat
ve snaze dosáhnout změny stávajícího
provozního modelu Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s., a to ukončením smluv
s Moravskou vodárenskou, a.s., a zahájením samostatného provozování vodohospodářské infrastruktury Vodovodů
a kanalizací Zlín, a.s., a bude za tímto
účelem činit všechny kroky potřebné
k tomu, aby na nejbližší či každé další
valné hromadě Vodovodů a kanalizací
Zlín, a.s., byli odvoláni stávající členové orgánů Vodovodů a kanalizací Zlín,
a.s., a zvoleni noví členové ochotní realizovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury Vodovodů
a kanalizací Zlín, a.s.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
8 ke Smlouvě o převodu licencí programového vybavení VERA Radnice, 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 (Rozhraní CzechPoint, Rozhraní CzechPoint–KzMÚ, Rozhraní GIS +
Stavební úřad, ePodatelna a Platební
karty v ceně 128.874 Kč bez DPH, tj.
155.937,54 Kč. vč. DPH.
RMF bere na vědomí žádost žadatelů D. Bittnerové, nájemkyně, a L. Krajči,
provozovatele objektu čp. 391, umístěného na měst. pozemcích p. č. 957/2,
957/4 a 957/5, vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a k jednotlivým požadavkům sděluje následující:

ad a) výměnu zámků zajistí OTH
do 20. 12. 2019,
ad b) opravu venkovních laviček zajistí město prostř. úseku TS Fryšták (výměna a nátěr) do 30. 4. 2020,
ad c) osvětlení na bruslení – nereﬂektuje na tuto žádost,
ad d) písek na volejbal – nereﬂektuje na tuto žádost z důvodu vlastnických
vztahů (město není vlastníkem ani provozovatelem předmětné nemovitosti),
ad e) kuželky – opravu zajistí město prostř. úseku TS Fryšták do 30. 4.
2020,
ad f) oprava podlahy v objektu – OTH
zajistí do 31. 1. 2020 cenové nabídky
na alternativní technologie výměny povrchů,
ad g) oprava WC – OTH prověří
do 31. 1. 2020 technický stav WC
a předloží rozsah nutných oprav,
ad h) židle do hospůdky – nereﬂektuje na žádost ve věci pořízení nových
židlí,
ad i) posezení za hospodou (2x pivní
set) – souhlasí s umístěním dle požadavků žadatele,
ad j) budka nad udírnou – souhlasí
s opravou udírny s tím, že bude mezi
městem Fryšták a nájemkyní uzavřena
dohoda o budoucích majetkoprávních
vztazích,
ad k) povolení akcí do 22:00 hod.
(Pěšáci apod.) – pořádání venkovních
akcí spojených s hudební produkcí řeší
příslušná legislativa, jejíž dodržování
rada města důsledně vyžaduje,
ad l) dojednání dokončení úklidu
kolem rybníka – nutno dojednat s vlastníkem pozemku, kterým není město
Fryšták,
ad m) povolení jarní brigády bere na vědomí záměr provozovatele
za předpokladu, že v rámci jarní brigády
nepůjde o zásah do současného stavu
a rázu krajiny a nepůjde o náklady města (rada se vyjadřuje pouze k činnostem
vztahujícím se k pozemkům ve vlastnictví města).
RMF schvaluje uzavření dohody
o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě
o úplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci uzavřené dne 22. 7.
2019 mezi městem Fryšták, a manžely
Bačůvkovými, Fryšták jehož 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.
RMF schvaluje uzavření dohody
o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě

2|3

ZÁ PISY R M F A Z M F

o úplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci uzavřené dne 12. 8.
2019 mezi městem Fryšták, a paní Bečicovou, Fryšták, jehož 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.
RMF schvaluje uzavření dohody
o narovnání vztahů ke Kupní smlouvě
o úplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci uzavřené dne 12. 8.
2019 mezi městem Fryšták, a manžely
Drábkovými, Fryšták, jehož 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.
RMF schvaluje uzavření dohody
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, oba bytem Fryšták, jehož 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.
RMF schvaluje uzavření dohody
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, všichni bytem Fryšták, jehož
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.
RMF schvaluje uzavření dohody
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, bytem Fryšták, jehož 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.
RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej měst. pozemku p. č. 440/16 –
ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o výměře 519 m², žadatelům.
RMF bere na vědomí informaci
Ing. P. Kučerové, referentky ESO, o dalším postupu (předání podkladů advo-

kátní kanceláři) ve věci žádosti o prodej
městského pozemku p. č. 1050, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, s tím, že konkrétní informace budou radě předány
do 31. 1. 2020 s odkazem na časové
možnosti advokátní kanceláře.
RMF bere na vědomí žádost J. Němce, Fryšták, o odstranění nevyhovujícího technického stavu v pronajatých
prostorách Domu s byty pro důchodce
Fryšták s tím, že:
a) pověřuje OTH zajištěním cenové
nabídky na dodávku a montáž dvoukřídlových dveří vč. bezpečnostních zámků,
b) nereﬂektuje na žádost o přechodné snížení ceny nájmu z důvodu tepelných ztrát.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Vodovod a kanalizace Vítová II. přístupová“,
a to ﬁrmu PROKO, spol. s r.o., Zlín, s cenovou nabídkou ve výši 49.500 Kč bez
DPH, tj. 59.895 Kč vč. DPH bez přip.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
PROKO, spol. s r. o., Zlín, na vyhotovení
projektové dokumentace a inženýrskou
činnost k akci „Vodovod a kanalizace Vítová II. přístupová“, a to v ceně
49.500 Kč bez DPH, tj. 59.895 Kč vč.
DPH.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 24/2019/VIII/22 ze dne 30. 9.
2019 bere na vědomí informaci ke stavebně technickému posouzení lávky
pro pěší mezi ul. Strž a ul. Dolnoveská
a z důvodu vysokých nákladů na opravu
(87.790,73 Kč bez DPH, tj. 106.227 Kč
vč. DPH) a současně nízké využitelnosti
nereﬂektuje na žádost o opravu lávky.
RMF bere na vědomí informaci
o současném nevyhovujícím stavu toalet pro pacienty v prvním patře objektu
Zdravotního střediska Fryšták a s ohledem na připravovanou rekonstrukci objektu souhlasí s opravami v nejnutnějším rozsahu (vysoušeč, příp. zásobník
na papírové ubrousky, zrcadlo, zásobník na mýdlo a doplnění chybějícího
obkladu).
RMF bere na vědomí žádost o posílení veřejného osvětlení v m.č. Vítová
a schvaluje posílení veřejného osvětlení
na ul. Vítovská, a to umístěním svítidla
na betonový sloup ﬁrmy E.ON.
RMF bere na vědomí vydání opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, č.j. 63920/2019-MZE-16212,
ze dne 6. 12. 2019, kterým se mění

a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne
3. 4. 2019, ve znění opatření obecné
povahy, č.j. 41508/2019-MZE-16212,
kterými Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, §
32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního
zákona, jejichž součástí je příloha č. 1
(územní působnost opatření), jako reakci na mimořádný rozsah kalamitního
poškození lesních porostů kůrovcem
a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu
OTH, ve spolupráci s odborným lesním
hospodářem zajistit plnění opatření vyplývajících z aktualizovaných předpisů.
RMF s odkazem na doporučení Komise pro výběr vhodného kandidáta
na obsazení pracovního místa vedoucí Ekonomicko – správního odboru
na Městském úřadu Fryšták v rámci
výsledků výběrového řízení konaného
ve smyslu zákona o úřednících územní
samosprávných celků a na návrh starosty jmenuje s účinností od 01. 01.
2020 do funkce vedoucí Ekonomicko
– správního odboru Městského úřadu
Fryšták Ing. Bc. I. Slámečkovou, s tím,
že v souladu s ust. § 2 odst. 6 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění,
jmenování (podpis jmenovacího dekretu) provede vedoucí úřadu.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
ZŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., a v souladu s ust. čl. V bod 2 nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 2006 uděluje souhlas
Mgr. L. Sovadinovi, řediteli ZŠ Fryšták,
okres Zlín, p. o., k podnájmu svěřeného
majetku a k uzavření příslušné podnájemní smlouvy, a to k podnájmu části
pozemku p. č. 2/4, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, v ceně podnájmu ve výši 20,Kč/m²/den, na dobu určitou od 21. 12.
2019 do 23. 12. 2019, a to za účelem
prodeje vánočních ryb.
RMF pověřuje starostu podáním žádosti o zařazení objektu kinosálu MF
do Národní databáze brownﬁeldů ČR vedené u agentury pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, s. p. o.
RMF ukládá OTH zajistit monitoring
technického stavu kanalizace na ul.
Komenského ve Fryštáku (od bytových
domů po hřbitov).
RMF bere na vědomí sdělení Ředitelství silnic Zlínského kraje, odd.
majetkové správy Zlín, ke studii pro
navrhovanou stavbu „Výstavba přístu-

pového chodníku a schodiště na ulici
Štípská, Fryšták“ a ukládá OTH zajistit
předpoklad cenové kalkulace chodníku
s odkazem na požadavky majetkového
správce, tj. ŘSZK Zlín.

RMF bere na vědomí informace ﬁrmy ROJAK, s. r. o., Zlín o špatné situaci
na evropských trzích a přebytku sběrového papíru a stanovení nového poplatku za likvidaci odpadního papíru, a to
ve výši 400 Kč za tunu pro rok 2020.

RMF č. R 1/2020/VIII z 8. 1. 2020
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti č.
4/2019 ze dne 12. 12. 2019 s tím, že
i pro rok 2020 platí cenové limity pro
udělování darů v rámci agendy Komise pro občanské záležitosti při RMF
v souladu se Směrnicí města Fryštáku č. 3/2018– poskytování drobných
věcných a peněžitých darů, schválenou
usnesením RMF č. U R 5/2018/VIII/5)
ze dne 13. 12. 2018.

RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2019_165326 mezi
městem Fryšták, a OSA – Ochranný
svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha na poskytnutí licence
k veřejnému provozování hudebních
děl z repertoáru OSA formou živého
nedivadelního provedení, a to k vystoupení zpěváka Vlastimila Horvátha,
za autorskou odměnu v celkové výši
1.028,50 Kč vč. 21 % DPH.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej část měst. pozemku p. č. 383/7 –
trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, o výměře 464 m², žadatelům.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030055558/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi MF, a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, p. Tržil, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 627 – ost. plocha, silnice, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030055558/004
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. Tržil, Kab. NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 28
– ost. plocha, silnice, 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, a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF bere na vědomí nabídku (variantní řešení) na zhotovení projektové
přípravy na revitalizaci objektu „Hrubé hospody“, zpracované ﬁrmou NEW
WORK, s. r. o., a ukládá starostovi
pozvat M. A. Sládečka na pracovní zasedání rady města a projednat zadání
veřejné zakázky s právníkem.

RMF ukládá Mgr. P. Nášelovi, vedoucímu Městské knihovny Fryšták, zajistit
podklady pro možnost podání žádosti
o poskytnutí dotace v rámci IROPu II
a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu
OTH, zajistit nabídky na výměnu dveří
u nájemce J. Němce v souladu s aktuálními normami.
RMF bere na vědomí možnosti řešení dodávky koncového zesilovače pro
místní rozhlas (dočasné řešení vzhledem k záměru města realizovat nový
rozhlas – varovný informační systém
z dotačního titulu) a ukládá Mgr. P. Nášelovi, vedoucímu Městské knihovny
Fryšták, doplnit podklady pro technické
řešení přechodného období.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výběrových komisí v roce 2019
(období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
a souhlasí s možností vyplacení těchto
odměn v hotovosti z pokladny MF.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části městského pozemku p. č. 2/1 –
ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 24 m²,
žadateli PROVING, s. r. o., Hulín, v ceně
nájmu ve výši 20 Kč/m²/rok, na dobu
určitou od 8. 1. 2020 do 5. 2. 2020,
za účelem stavby lešení a oplocení
stavby, č.p. 16.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a PROVING, s. r. o., Hulín,
na pronájem části měst. pozemku 2/1
– ost. plocha, ostatní komunikace, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře 24
m², za účelem stavby lešení a oplocení
stavby, č.p. 16, v ceně nájmu ve výši 20
Kč/m²/rok, tj. 38 Kč/29 dní, na dobu
určitou od 8. 1. 2020 do 5. 2. 2020.

RMF schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části městského pozemku
p. č. 2/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře 24 m², žadateli PROVING, s.
r. o., Hulín, v ceně nájmu ve výši 20 Kč/
m²/rok, na dobu určitou od 6. 2. 2020
do 30. 4. 2020, za účelem stavby lešení a oplocení stavby, č.p. 16, tj. na 85
dnů činí částka nájmu 112 Kč, a uzavření příslušné nájemní smlouvy.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 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.
RMF schvaluje Přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 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 2020, a to
za podmínek celkové hodinové sazby
ve výši 215 Kč při maximální možné
fakturované částce ve výši 103.000 Kč
za rok 2020, max. 480 hodin.

SE ZN A M ZK R ATEK
ESO
FL
IA
JSDH MF
KÚZK
MF
MěÚF
MK
NNO
OS
OSA
OSMM
OVŽP
OZV
PD
PDSP
RMF
RO
ŘSZK
ZMF

– 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
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Město Fryšták, Zastupitelstvo města Fryštáku

Obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
11. 12. 2019 usnesením č. U Z 7/2019/VIII/6 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), dále jen „zákon o místních
poplatcích“), 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
„tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby ﬁlmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické
i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která
jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graﬁcky vyznačena
na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného
prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 2 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejné-

ho prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku
na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.6
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.7
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý
i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování služeb
10 Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro
poskytování prodeje

10 Kč,

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč,
d) za provádění výkopových prací

10 Kč,

e) za umístění stavebních zařízení

10 Kč,

f) za umístění reklamních zařízení

10 Kč,

g) za umístění zařízení cirkusů

10 Kč,

h) za umístění skládek

10 Kč,

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

10 Kč,

j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

10 Kč,

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč,

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby
ﬁlmových a televizních děl

10 Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu 1 dne a kratší
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo
delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní
den.
Čl. 7
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.8
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) provádění výkopových prací při dočasném užívání veřej-
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ného prostranství z důvodů oprav havarijního stavu inženýrských sítí a opravách havarijního stavu objektu či jeho částí,
b) umístění stavebního zařízení při opravách havarijního
stavu objektu či jeho částí,
c) umístění stavebního zařízení při stavebních úpravách objektu či jeho částí, např. běžná oprava, výstavba, rekonstrukce,
modernizace, avšak maximálně po dobu 30 dnů bezprostředně po sobě následujících záboru veřejného prostranství,
d) zařízení sloužících pro poskytování prodeje u poplatníků,
kteří užívají veřejné prostranství na základě nájemní smlouvy
na pronájem pozemku uzavřené s městem Fryšták,
e) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb u poplatníků, kteří užívají veřejné prostranství
na základě nájemní smlouvy na pronájem pozemku uzavřené
s městem Fryšták,
f) za umístění reklamních zařízení sportovních a kulturních
akcí nestátních neziskových organizací.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 tohoto článku
je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů.

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 4. dubna
2017.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Schváleno usnesením ZMF č. U Z 7/2019/VIII/6) dne
12.prosince 2019.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

• Příloha č. 1
Taxativně uvedená místním poplatkem zpoplatněná veřejná prostranství :
- náměstí Míru
- prostor mezi prodejnou COOP a Základní školou Fryšták,
okres Zlín, p.o.

• Příloha č. 2
Graﬁcky znázorněná zpoplatněná veřejná prostranství
<<
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Město Fryšták, Zastupitelstvo města Fryštáku
Obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
11. 12. 2019 usnesením č. U Z 7/2019/VIII/7) usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon
o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek
ze vstupného (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.2
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,
které akci pořádají.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím konáním.
(2) V ohlášení poplatník dále uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání a výši vstupného, počet prodaných vstupenek (pokud se vydávají), včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.6
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.7
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci 10 %,
c) prodejní akci 20 %,
b) sportovní akci 10 %,
d) reklamní akci 20 %.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 6
Osvobození
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý
výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.8
(1) Od poplatku se dále osvobozují:
a) sportovní a kulturní akce pořádané nestátními neziskovými organizacemi se sídlem ve Fryštáku,
b) akce vzdělávacího charakteru a výstavy,
c) koncerty vážné hudby a amatérská div. představení,
d) ﬁlmová představení v místním kině,
d) akce pořádané místními školskými zařízeními (Základní
škola Fryšták, okres Zlín, p.o., Mateřská škola Fryšták, okres
Zlín, p.o., Základní umělecká škola Morava, s.r.o., Dům Ignáce
Stuchlého Fryšták, Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, příspěvková organizace).
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst.2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15 dnů ode dne kdy
nastala.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu
zaniká.9

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.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním
poplatku ze vstupného ze dne 21.prosince 2010.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Schváleno usnesením ZMF č. U Z 7/2019/VIII/7) dne 12.
prosince 2019.
Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2) § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8) § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

ZPRÁV Y Z RADN IC E
Město Fryšták, Zastupitelstvo města Fryštáku
Obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne
11. 12. 2019 usnesením č. U Z 7/2019/VIII/9 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), 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
„tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek
z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobní svoboda.2
(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále
jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
(2) V ohlášení plátce uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje
pobyt.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní
správce poplatku na své úřední desce.8

Čl. 4
Evidenční povinnost
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje
úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1) občanský průkaz,
2) cestovní doklad,
3) potvrzení o přechodném pobytu na území,
4) pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5) průkaz o povolení k pobytu,
6) průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7) průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9) průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím
trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového
hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6
let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní
akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit
evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud :
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000
účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní
předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut
úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň
údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude
pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené
plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelzeli předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu
plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení
podle odstavce 1 písm. b).
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(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
d) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut
pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
1) dne poskytnutí pobytu,
2) zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3) důvodu osvobození.

Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 4 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.
Čl. 8
Osvobození
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba10
a nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
e) mladší 18 let,
f) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
g) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci
pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví
konaných na území obce nebo
h) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou
nebo podnikající fyzickou osobu nebo
i) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou
péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací
podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec
nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce
v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.11
(3) Od poplatku se dále osvobozují:
a) ubytovací kapacity v zařízeních sloužících charitativním
účelům,
b) ubytovací kapacita v turistických ubytovacích zařízeních

místní tělovýchovné jednoty a Svazu skautů a skautek ČR –
oddíl skaut/oddíl skautek Fryšták.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.12
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.13
Čl. 10
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování
za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky
do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním
poplatku z ubytovací kapacity ze dne 21. prosince 2010.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Schváleno usnesením ZMF č. U Z 7/2019/VIII/9) dne 12.
prosince 2019.

Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2) § 3a zákona o místních poplatcích
3) § 3 zákona o místních poplatcích
4) § 3f zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9) § 3g zákona o místních poplatcích
10) § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
11) § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
12) § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Reakce na článek
uveřejněný ve Fryštáckých listech č. 12/2019.
V článku opravy silnic na straně č. 9 uvádí Ing. Pavel Dohnal, že nebylo dosaženo dohody s vlastníky pozemků pod účelovou komunikací k chatové oblasti
na Vítové a z tohoto důvodu byly úseky komunikace z opravy vyjmuty. Důrazně se
ohrazujeme proti tomuto tvrzení, protože se nezakládá na pravdě.
V listopadu roku 2017 jsme byli osloveni v souvislosti s plánovanou opravou
účelové komunikace a z nabízených možností jsme vybrali směnu pozemku. Bylo
doručeno na podatelnu města v 11/2017 v požadovaném termínu.
V červnu roku 2018 se uskutečnila schůzka zástupců města a vlastníků dotčených pozemků na radnici, kde jsme vyjádřili názor, ať město nejdříve vyřeší
vlastnické vztahy k pozemkům a následně opravuje účelovou komunikaci.
Od té doby s námi nikdo za město nejednal, žádné pozemky ke směně nám
nebyly navrženy, ani nebyl řešen případný prodej. A stále tedy čekáme na jednání
ze strany města.
Žádáme o zveřejnění ve Fryštáckých listech:
Ing. Jitka Malinová, Ing. Pavel Malina,
Petr Jaška, Milan Jaška, Ing. Eva Jašková, Rudolf Bezděčík

Reakce na stanovisko majitelů pozemků
v úseku účelové komunikace Skalka – Vítová (chaty)
Město Fryšták vnímalo už od roku 2017 nutnost řešení havarijního až kritického
stavu účelové komunikace k chatám v lokalitě Vítová.
Pro vysvětlení následujících skutečností je třeba uvést zákonný stav této komunikace s dopadem na nakládání s tímto majetkem, jeho využívání a zásahy do jejího
stavu.
V rámci kategorizace silnic dle zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích se tato silnice jistým způsobem
vyčleňuje. Je zařazena mezi účelové
veřejně přístupné silnice. U tohoto druhu komunikace není problém postaven
jako pozemek a stavba na pozemku,
ale stavba silnice je neoddělitelnou
součástí pozemku.
Proto majitelé pozemků, na kterých
se stavba nachází jsou majiteli i silnice
na něm. A to se všemi důsledky. Mimo
jiné odpovídají za technický a stavební
stav silnice a i případné škody vzniklé uživatelům z technického stavu silnice. V roce 2017 byly zahájeny první
kroky k řešení opravy povrchu silnice.
Kromě hledání vhodného technického
řešení bylo nutné upravit i majetkový
stav pozemků tak, aby město Fryšták
se stalo majitelem silničním tělesem
zastavěných částí pozemků silnice.
Za tímto účelem proběhlo několik jednání. Jednak byli pozvání největší uživatelé této silnice s nabídkou na společné
ﬁnancování opravy a také byli kontaktováni majitelé s informací o záměru
opravy povrchu silnice. Deklarovaným
zájmem města byly oprava celého úseku od Skalky až po chatovou oblast. Jediný, kdo vyjádřil souhlas s případným
podílem na opravě bylo Zemědělské

družstvo vlastníků Fryšták a Družstva
singulárních domkařů Fryšták.
Protože městu Fryšták nemůže investovat veřejné prostředky do soukromých majetků, byť se jedná o záležitost s aspektem veřejného užívání, byli
několikrát, a to i za přispění a pomoci
občanů osloveni jednotliví majitelé pozemků pod silnicí se žádostí o souhlas
s opravou, a převedením vlastnických
práv na město Fryšták. Je třeba konstatovat, že přesto jim bylo vysvětleno, že
předání části pozemků ať už by byla forma jakákoliv, je ze strany města vstřícný krok, bylo stanovisko drtivé většiny
velmi překvapující. Souhlas oslovení
majitelé pozemků podmiňovali naprosto nereálnými podmínkami od směn až
po požadavky na změnu přilehlých pozemků na stavební parcely.
Zjednodušeně řečeno, za to, že
město Fryšták zbaví převzetím pozemku dotyčného majitele nezanedbatelného problému vyplývajícího z povinnosti
starat se o tento majetek a ﬁnancovaní
potřebné údržby a oprav, si dotyčný si
klade podmínky a pokouší se vymámit
na městě další konkrétní bonusy.
Proto město Fryšták v daném okamžiku ukončilo tato jednání a provedlo
spolu se ZDV opravu v možném rozsahu
tzn. Na majetku ve svém vlastnictví.

Město Fryšták, vědomo si jisté
odpovědnosti za stav silnic na území
města Fryštáku, určitě nepovažuje problém opravy povrchu účelové komunikace k chatám na Vítové za uzavřený.
Nebrání se opětovně jednat o možném
řešení s jednotlivými majiteli pozemků.
Ne však o nereálných a až s vydíráním
hraničícími podmínkami převodu dotčených částí pozemků. Pokud obdrží
bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas
s opravou a nutným majetkovým vypořádáním, určitě ﬁnanční prostředky
na opravu najde. Na tuto položku v rozpočtu (na opravy silnic) je každoročně
pamatováno.
V roce 2018 (červenec ) byli osloveni písemnou formou majitelé pozemků
pod stavbou účelové silnice v úseku
Skalka – Vítová (chaty) s požadavkem
na souhlas s opravou této komunikace. Bez těchto souhlasů nelze opravu
ze strany města provést. Pro opravu
této účelové komunikace platí zákonná
úprava, že majitel pozemku je i majitelem stavby na tomto pozemku.
Ze strany majitelů pozemků byly
vzneseny podmiňující nároky od časově
dlouhodobých řešení až po skutečně
nereálné. Nelze například podmiňovat
souhlas s opravou a předání pozemku
do vlastnictví města Fryštáku změnou
územního plánu, která odporuje všem
zásadám. Město Fryšták i z důvodu kritického stavu pokračovalo v přípravě
na těch úsecích, které patřily do majetku města, a v roce 2019 tyto úseky
opravilo.
Všechny vyjádření jsou doložitelné
a dohledatelné na Odboru technického
hospodářství.
Ing. Pavel Dohnal

Upozornění
Vážení občané,
každá domácnost (stanoviště) má
v letošním roce nárok na dvě role pytlů na vytříděné složky z komunálního
odpadu – papír, plast, které obdrží na
dvoře Technických služeb ve Fryštáku.
Nově došlo ke sjednocení barvy pytlů.
Upozorňujeme, že pytle na tříděný odpad se vydávají do 31. 3. 2020 v provozní době dvora:
středa 14.00 – 18.00 hod.
sobota 8.00 – 13.00 hod.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!

OTH
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Námitky k územnímu řízení D49
Inicioval jsem podání námitek k územnímu řízení, jímž má být povolena změna
č. 1 a změna č. 2 územního rozhodnutí stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín –
Fryšták“, dle č.j. HOL- 34656/2019/SÚ/RS, z těchto důvodů:
1) V Průvodní zprávě v části „A.4
Údaje o stavbě“ pod písmenem f) „údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů“ se uvádí, že „Požadavky z ÚR jsou v dokumentaci změny
1 respektovány a plněny. Souborný přehled připomínek i jejich plnění je v Seznamu dokladů s komentářem / přílohy
1 Průvodní zprávy.“ Namítám, že z tohoto textu není zřejmé, jak jsou požadavky dotčených orgánů konkrétně plněny
a dále není zřejmé, jak jsou plněny požadavky vyplývajících z jiných právních
předpisů. Průvodní zpráva neobsahuje
žádnou přílohu. Obsah této části DÚR
je proto nedostatečný.
2) V Souhrnné technické zprávě
v části „B.8 Zásady organizace výstavby“ by měly být uvedeny bilance zemních prací a požadavky na přísun nebo
deponie zemin. Autor DÚR k tomu obecně uvádí, že: „hrubá bilance násypů
a výkopů je přibližně vyrovnaná, vzhledem k povaze zemin z výkopů a pod
náspy se jedná o nedostatek kvalitního
materiálu.“ Namítám, že bilance stavby 4901 není vyrovnaná, neboť podle závazného stanoviska EIA ze dne
22.11.2016, č.j. 63881/ENV/16 tvoří
výkopy 965 000 m³ a náspy 2 705 000
m³. V DÚR absentují informace, jak
bude zdroj materiálu pro tvorbu náspů
zajištěn.
3) V dokladové části E absentují
doklady podle zvláštního právního předpisu prokazující shodu vlastností výrobků, které plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního
zákona nebo technická dokumentace
výrobce nebo dovozce, popřípadě další
doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby. Tento doklad
by měl být doložen k odlučovačům ropných látek.
4) Podmínka č. 9 stanoviska Ministerstva životního prostředí k návrhu Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ze
dne 21. 8. 2008, č. j. 53913/ENV/08
ukládá u záměrů, které zasahují do biocenter ÚSES provést před realizací jejich biologické hodnocení. Jmenované
stanovisko Ministerstva životního prostředí je nedílnou součástí Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, jako jeho

příloha č. 8 (Zásady územního rozvoje
Zlínského kraje jsou dostupné na webu
Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.
cz/opatreni-obecne-povahy-zasady-uzemniho-rozvoje-zlinskeho-kraje-cl-469.
html). Záměr stavby 4901 podle dokumentace EIA zasahuje biocentra ÚSES:
LBC Od Smuží, LBC Pod Kučovanicemi,
LBC Bohušinky, dle územního plánu
Fryštáku dále zasahuje LBC U Žabárny.
Namítám proto, že stavebník nedoložil
provedení biologického hodnocení.
5) Podmínka č. 14 závazného stanoviska EIA ze dne 22. 11. 2016, č.j.
63881/ENV/16 zní následovně: „Pokud nebude možná časová souběžnost
uvedení do provozu související dopravní
stavby D49 4902.1 Fryšták – Lípa, 1.
etapa a bude uvedena do provozu nejprve samostatně stavba D49 4901 Hulín
– Fryšták, bude do doby realizace MÚK
Fryšták a přivaděče Zlín (stavba D49
4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa) nezbytnou podmínkou provozování záměru dopravním značením omezit jízdu tranzitní
nákladní dopravy po dálnici D49 (4901
Hulín – Fryšták) a omezit tak dopravu
přes zastavěnou část rozdělením dopravy při současném využití nové D49
(4901 Hulín – Fryšták) a stávajících komunikací.“ Již z formulace této podmínky je zřejmé, že samostatné zprovoznění stavby 4901 (pomocí umísťovaného
SO 189 Provizorního napojení R4901
na II/490) není žádoucí a stavebník by
měl stavby 4901 a 4902.1 zprovoznit
současně. Namítám, že stavebník tuto
potřebu svým postupem popírá, neboť
žádá o umístění provizorního napojení
a navíc jeho veřejně proklamovaným cílem je rozestavět stavbu 4901 v roce
2020 a uvést ji do provozu v roce 2023
a to v situaci, kdy nedisponuje ani územním rozhodnutím ke stavbě 4902.1,
přičemž předpokládá, že tato stavba
bude uvedena do provozu v roce 2028.
Za tohoto stavu je téměř jisté, že stavby 4901 a 4902.1 nebudou zprovozněny současně a je proto třeba do DÚR
zapracovat konkrétní opatření omezující
tranzit nákladní dopravy. Namítám, že
předložená DÚR tuto podmínku neplní,
neboť neobsahuje žádné dopravní značení omezující jízdu tranzitní nákladní
dopravy po stavbě 4901.

6) Ke stavbě bylo vydáno stanovisko o hodnocení vlivů dne ze dne
6.12.2001, č.j. NM700/2616/4001/
OPVŽP/01, jehož podmínka pro fázi
přípravy č. 14 ukládá „Projekt organizace výstavby navrhnout tak, aby byla
vyřešena otázka zajištění potřebného
množství násypové zeminy a aby bylo
rozhodnuto, zda bude nutno podrobit
tento záměr posuzování dle zákona č.
244/1992 Sb.“ Namítám, že otázka
zajištění potřebného množství násypové zeminy dosud nebyla uspokojivě
dořešena. Stavba dle stanoviska EIA ze
dne 22.11.2016, č.j. 63881/ENV/16
vyžaduje použití 2 705 000 m³ násypové zeminy a podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí je limitní hodnotou od níž se provádí zjišťovací řízení
množství 2500 tun/rok. Protože záměr
vyžaduje nadlimitní množství násypové zeminy a projednávanými změnami
územního rozhodnutí se tato potřeba
ještě zvýší, mělo by proběhnout zjišťovací řízení.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
20. 1. 2020

INFORMACE
z evidence obyvatel
města Fryštáku
Ke dni 1. 1. 2020 byl stav občanů
ČR města Fryštáku 3.716 osob.
Podle místních částí
Místní část
Fryšták
Dolní Ves
Horní Ves
Vítová
Celkem občanů ČR

obyvatel
1.478
539
1.423
276
3.716

Počet občanů ČR podle stavu
svobodní
1.498
ženatý či vdaná
1.644
vdovec či vdova
263
rozvedení
309
partnerství
2
Z celkového počtu 3.716 občanů
ČR je 1.912 žen a 1.804 mužů.
V roce 2019 se narodilo 29 dětí,
zemřelo 39 občanů, přihlásilo se
k trvalému pobytu 60 osob a odhlásilo se 68 osob.
Dana Konečná
Evidence obyvatel MěÚ Fryšták

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Opozdilci
Již několik let mám vždy v pátek službu u šaten, tedy u vstupu do školy. Provokativně počítám, kolik žáků přichází do školy až po zvonění. Je to větší a větší číslo jak
v zimě, tak v létě. A nejsou to žáci dojíždějící! V zimě bych omluvu někdy vzala, ale
nemohu se smířit s tím, že jsou to děti, které rodiče přivezou autem až před školu,
že jsou to stále titíž žáci. Bydlí blízko školy!
Ve vyučování, a to nejen první vyučovací jednotku mnohé děti ustavičně zívají. Vím, že nevyspalost snižuje pozornost, zvyšuje citlivost u těch, kterým spánek
schází, dokonce někteří trpí i opozičním chováním, či apnoe (tj. neuvědomované
zástavě dechu).
Čím to všechno je? Některé děti méně sportují, lépe jedí, málo spí. Mnohdy
na nespavost má vliv i chování v rodině, stresová situace, nemoc.
Rodiče, zamyslete se na správným režimem dne vašeho školáka, Nedovolte, aby
dítě šlo spát později jako rodiče. Nedovolte jim v pozdních hodinách televizi s nevhodným programem. To, aby chodili žáci včas do školy, je ve vašich rukou!
SK

Literární soutěž

Vrcholí přípravy
na Rodičovský ples

Krásný dárek v podobě diplomu
za pěkné 2. místo a také velké gratulace a osobního rozhovoru se známým
spisovatelem Janem Cimickým si 12.
prosince 2019 naložila pod stromeček
žákyně 9. A Nicol Trnčáková.
Tohoto již 7. ročníku literární soutěže s názvem „Spěchej pomalu“ se
zúčastnilo 25 základních škol a osmiletých gymnázií a porota vybírala ze 115
literárních prací mladých začínajících
spisovatelů osmých a devátých tříd ty
nejlepší. Nicolčina drsná a napínavá
krimipovídka s názvem „Sestra“ zaujala
také samotného pana Cimického.
Blahopřejeme a přejeme Nicol mnoho dalších úspěchů na tomto literárním
poli a kéž je tento úspěch také motivací pro další naše žáky, kteří rádi čtou
a také třeba píší.
LT

Již 8. února vypukne slavnostní
vystoupení polonézy žáků 9. tříd naší
školy pod vedením tanečního mistra Jiřího Pohlodka z iDance Studio
ve spolupráci s třídními učitelkami.
Skupina rodičů pilně připravuje
vše, co je třeba. Důležitou roli však
sehrávají také rodiče dětí, kteří se
na ples přijdou pobavit, pozvou další
známé či podpoří akci ﬁnančním darem a samozřejmě ﬁrmy, které věnují
dar do tomboly nebo školu podpoří
jinak.
Vstupenky
můžete
zakoupit
ve škole, ale také v novinovém stánku. Velmi si vážíme podpory, kterou
dětem v naší škole věnujete, a věříme, že i letošní ples se Vám bude líbit. Jste srdečně zváni.
Bližší informace FB: SRPŠ při ZŠ
Fryšták.

Polonéza žáků ZŠ Fryšták 2019

Předsevzetí?
Do nového roku vstupuje hodně
lidí s předsevzetími. Chtějí uskutečnit
svůj sen, své ideje, své zájmy. Někteří
to po několika nezdařených pokusech
vzdají. Myslí si, že se ocitli ve slepé
uličce.
Ti první hledají, zkoušejí cesty, získávají odvahu, důvěru, optimismus.
Svymi „porážkami“ mobilizují další síly.
Když se nacházejí na křižovatce, přemýšlejí, kterým směrem jít dál. Ať jsou
staří nebo mladí, jejich cesta za dosažením cíle je pro ně výzvou, pokusem.
Všimněte si osmdesátníků. Studují
univerzitu třetího věku. Šedesátníci se
dali na studium cizích jazyků. Důchodci
už nesedí jen na lavičkách, ale stávají
se členy různých humanitárních organizací.
Zkuste se i vy v tomto roce stát
nezávislými na vlastních předsudcích.
Nikomu nemusíte nic dokazovat. Naordinujte si něco nového, zajímavého. Třeba objevte místa, kde jste ještě nebyli,
navazujte nové kontakty s lidmi. Dělejte
vše tak, abyste byli spokojeni sami se
sebou. Celý rok budete šťastní.
SK
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vybraly 13 555,- Kč, což je téměř o dva
tisíce víc než loni. Výtěžek se rozděluje podle klíče, který zadala Česká biskupská konference hned v počátcích
Tříkrálové sbírky: 65 % se vrací do regionu,15 % zůstává v arcidiecézi, 10 %
směřuje na zahraniční pomoc, 5 % jde
na celorepublikové centrum Charity
do Prahy, 5 % míří na náklady sbírky.

Lukoveček tradičně a štědře
Milí čtenáři, dovolte mi ještě kratinké zastavení na sklonku loňského roku
s akcemi, které by neměly zapadnout
do šuplíku bez povšimnutí.
Nelze nezmínit již 13. zpívání u kapličky, které se ale tentokrát poprvé
v historii pro děštivé počasí konalo
v Obecním domě. Byla to malá změna mnohými vítána, jelikož si mohli
živý betlém i s koledami užít pohodlně
v teple. Malí koledníci svým vystoupením dojali naše babičky k slzičkám. Je
to krásný pocit, když zjistíme, že ti nejmenší nadšeně přebírají štafetu našich
nejhezčích tradic a hrdě s ní poputují
dál. Ostatně stejně tomu tak je i v případě divadla, kdy naše děti několikrát
zahrály Lakomou Barku pro veřejnost,
školku, školu ve Zlíně i Fryštáku a pokaždé byli přinuceni diváky vracet se
na scénu a dlouze se uklánět. Už teď
vám mohu prozradit, že se po velkém
úspěchu chystají na další pohádku
a přistupují ke svému novému koníčku
s velkou zodpovědností. Divadlo bylo
před Silvestrem také poslední tečkou
za loňským, na akce bohatým rokem.
Do posledního místečka vyprodaný sál
se otřásal salvami smíchu, kolty zavěšené proklatě nízko nezahálely a barman měl spoustu práce nalévat whisky
pro všechny. Limonádový Joe, HogoFogo i režisérka představení se nestačili
divit, když na scénu dorazil tolikrát hledaný a dosud nenalezený Buffalo Bill.
U spolku našich ochotníků už se také
něco ještě pod přísně střeženou pokličkou chystá, snad už brzy budeme moci
pod tu pokličku aspoň jedním očkem
nahlédnout.
Nový rok u nás začal v duchu plesové sezóny. Již osmý kopečkovský
Country bál s oblíbenou kapelou Návrat

jako každý rok končil za ranního zvonění
kapličky. Do Lukovečka se sjeli trampové v károvaných košilích v kovbojských
kloboucích z širokého okolí. O týden
později Skautský ples byl již v pořadí
devětadvacátý a myslím, že v návštěvnosti mu rok 2020 přinesl nový rekord.
Nevím, zda tento půjde ještě překonat,
protože do našeho Obecního domu se
již skutečně víc lidí nevejde. Mimochodem, věděli jste, že skaut z anglického
scout znamená průzkumník, pozorovatel? Náplň skautingu je obecně známá
a tak se nelze divit, že výtěžek z plesu fryštačtí skauti každoročně věnují
na misii salesiánů pro severovýchodní
Indii na podporu 17 škol pro nejchudší
děti. Jsme moc rádi, že členy fryštackého oddílu jsou i dětí naší obce.
A že napomáhat potřebným není jen
výsadou skautů, dokázali také všichni
občané naší obce v Tříkrálové sbírce,
kdy dvě skupinky zpívajících koledníků

Zlínský kraj patří v této oblasti k nejštědřejším v republice a spolu s Olomouckým byl v roce 2000 prvním, kde se
sbírka konala. Až o rok později se konala v celé republice.
ik

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu F. Zapletalovi ze Žabárny,
který ochotně zapůjčil Obecnímu muzeu v Lukovečku několik desítek krásných papírových betlémů. Betlémy
stejně tak jako v kapličce a u kapličky, společně s další vánoční výzdobou
oživily naše malé muzeum po dobu
vánočních svátků. Zájemci si je mohli
prohlédnout od Štěpána do Tří králů.
Tuto výstavu bychom rádi zopakovali i v následujících letech a chtěli
bychom, aby se vánoční návštěva muzea stala další tradicí.
J.K.

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Dokonalost se získává namáhavě, pomalu a po nepatrných částečkách.“
Don Bosco

Nový rok 2020 už sice běží na plné obrátky, pojďme ale ještě krátce zrekapitulovat dění na DISu v loňském roce.

Rok 2019 na DISu:
Tento rok nám opět vypomáhají dva
noví šikovní dobrovolníci.
Máme také nové posily na pozicích:
instruktor Orientačních dnů® a recepční.
Přišel k nám nový salesián.
Realizujeme dva projekty podporované EU (Rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu a Příměstské tábory
pro děti v DIS, Fryšták)
Podařilo se několik nutných úprav
domu: rekonstrukce kotelny, odvodnění
hudebny, modernizace baru na recepci
a rozšíření horolezecké stěny.
Proběhly akce pro veřejnost: tradiční DISples, Den otevřených dveří, oslava 150. výročí narození Ignáce Stuchlého (přímý přenos z akce přenášela TV
Noe)…
Orientační dny®: 119 tříd základních a středních škol = 2 628 žáků.
Víkendovky: 7 akcí = cca 300 účastníků.
Vzdělávání: oDISea = 3 víkendy pro
20 mladých.
DISklub: nabízí 5 zájmových kroužků
(Horokroužek, Motokroužek, Breakdance, Posilovna a od září nově Stolní tenis)
a také tematické akce během školního
roku. Dále se podílí např. na přípravě
městských trhů a rozsvěcení vánočního
stromu.
Letní prázdninové tábory: 2 pobytové + 4 příměstské.

Účastníci se k nám rádi vracejí a tak
máme plný dům téměř na celý rok dopředu. V hodnocení prožitých akcí např.
zmínili:
„Aktivita pevnost DIS je 8x lepší než
HRY na PC.“
„Bylo super poznat, jak kdo přemýšlí. Naučil jsem se být otevřenější.“
„Líbil se mi celkově program – to jak
nás vedli instruktoři a že jsme opravdu
odhodili mobily a byli jsme spolu.“
„Za pár dní si tady na nás nejspíš
nikdo nevzpomene, ale na tyhle 3 dny já
nikdy nezapomenu.“

Je to úspěch a závazek zároveň.
Naším cílem je i nadále nabízet zajímavé programy především pro mladé lidi
a tyto aktivity dále rozvíjet a zdokonalovat.
Velká vděčnost patří všem, kteří nás
v naší činnosti podporují - a že jich není
málo! Možnosti, jak nás můžete podpořit, jsou různé: ﬁnanční dary, materiální
dary, příležitostní brigádníci, ale také
duchovní podpora atd.
Když poznáte, že vám někdo fandí,
dokážete víc. Všichni se pak stáváme
součástí krásného celosvětového díla
salesiánů.
dz
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V sobotu 7. 12. 2019 v rámci Mikulášských trhů ve Fryštáku vystoupily na náměstí všechny soubory, které
předvedly vánoční program. Od 12 hodin zpívaly děti Praménku vánoční písně
a koledy s významným hostem zpěvákem
Vlastou Horvátem, od něhož sklidily velkou pochvalu.
Ve středu 11. 12. 2019 se uskutečnilo od 16 hodin vystoupení s dětmi PRAMÉNKU s názvem „Vánoce přicházejí“
v hudebně ZŠ ve Fryštáku. V úvodu děti
předvedly upravené pásmo „Zima je tu!“
se zpěvem a tancem za klavírního doprovodu s choreograﬁí paní učitelky Vlasty
Kunstové. Program pokračoval známými
vánočními koledami, ve kterých se střídali sóloví zpěváci se sborem. Jejich
čisté hlásky a zápal, se kterým zpívali,
nadchli každého přítomného posluchače, kterých bylo letos opět velmi mnoho.
Z dětí čišela upřímná radost, nadšení
a celé odpoledne bylo nabito opravdu
velmi pozitivní energií.
Nechybělo ani tradiční společné soutěžní zpívání, které naše porota z řad dětí
hodnotila a nejlepší výkony čekala drobná odměna. V závěru děti zazpívaly jimi
velmi oblíbenou píseň Vánoce přicházejí
za zpěvu a potlesku obecenstva, čímž
byl tento pořad ukončen.
Záštitu nad touto akcí převzal ředitel
ZŠ pan Mgr. Libor Sovadina, který děti
odměnil sladkostmi, za to mu patří poděkování.
Odpolednem provázela Mgr. Jana Běláková.
Program připravila paní učitelka Vlasta Kunstová.

Prameny – koncerty
V úterý 26. 12. 2019 se v kostele sv.
Mikuláše ve Fryštáku konalo další tradiční vystoupení souborů CM PRAMENY
a PRAMÉNKU pod vedením paní učitelky
Vlasty Kunstové. Byl to v pořadí již 41.
Vánoční koncert. V programu zazněly
známé koledy, písně vánoční i autorské
a celé sváteční a na prosinec opět poněkud teplé a slunečné odpoledne bylo
umocněno vánoční poezií R. Hovadíka,
kterou profesionálně recitovala Mgr. Julie Nováková.
Vánoce v sobě skrývají plno tajemného kouzla. Jsou to svátky naplněné rodinnou pohodou a všudypřítomnou láskou.
Nelze si je představit bez hudby a především vánočních koled. A právě tyto písně
v sobě nesou stopy moudrosti, rozvážnosti, víry, naděje, křehkosti a samotné
pokory člověka.
Fryštácký kostel se pomalu naplnil
hosty, až nezůstalo jediné místo prázdné. Dokonce v zadních řadách se utvořila linie stojících posluchačů. Úvodem zazněla recitace a přivítání pana Františka
Odstrčila, který koncert moderoval.
Následovala v tříhlasé úpravě známá
píseň Ten vánoční čas a několik koled.
Zpívali: B. Škabraha, Ing. G. Pazdera,
Ing. J. Černek, Mgr. J. Nováková, P. Zapletal, Ing. M. Obadal a Ing. Roman
Pšeja. Všichni posluchači byli uchváceni
něžně znějícími tóny nástrojů a především hlasy všech sólistů CM.
Ani letos nechyběla tradičně známá
píseň Už z hor zní zvon v podání Ing. Gu-

stava Pazdery, který upoutal svým basbarytonem. Ing. Jan Černek a Petr Zapletal
zaujali obecenstvo duetem – slováckou
baladou Můj koníčku ryzovraný s autorskou úpravou R. Hovadíka a V. Kunstové. Zaznělo také trojhlasé zpracování
písně renesančního hudebního skladatele Giovanniho Leonarda Primavery Dolce
miseria v podání sopranistky Mgr. Julie
Novákové, basbarytonisty Ing. Gustava
Pazdery a tenoristy Bohdana Škabrahy.
Ten si také zazpíval a na kytaru zahrál
píseň Halejuja od L. Cohena.
V letošním programu byly zařazeny
také písně Adeste ﬁdeles či dvojhlasý
kánon Halleluja.
Dětský sbor se svými sólisty zazpíval
několik známých vánočních koled.
Celý koncert byl ukončen nádhernou
písní Tichá noc od Franze Xavera Grubera, a to za něžného svitu svíček, sborového, sólového zpěvu a vytříbených houslových a kytarových tónů.
Nad koncertem převzal záštitu starosta města Fryštáku pan Mgr. Lubomír
Doležel, kterému děkujeme za spolupráci, podporu, pochopení a za velmi příjemnou pozornost pro všechny účinkující.
Dále děkujeme farnímu úřadu, rodičům,
účinkujícím a všem přítomným za hojnou
účast a skvělou vánoční atmosféru.
Koncert moderoval pan František Odstrčil, kterému děkujeme.
Svatoštěpánské odpoledne bylo čarodějné spojení duchovna, potěšení,
lidskosti a ušlechtilosti pramenící z něžných tónů hudby a zpěvu.
Budeme se těšit na další brzké setkání na jaře roku 2020.
FS Prameny (jn)

S PORT

Erik Cais vyhlášen Talentem roku 2019 FIA CEZ
Erik Cais a tým Orsák Rallysport se na konci úspěšné sezony dočkali významného mezinárodního ocenění.

V rámci regionálního galavečera Mezinárodní automobilové federace FIA pro
zónu střední Evropy v albánské Tiraně získal dvacetiletý český soutěžní jezdec
prestižní cenu „1st Talent of the Year“. Erika dekoroval osobně přímo prezident
FIA Jean Todt.
Představitelé FIA vybírali talenty
nejen z rally, ale i z ostatních disciplín
automobilového sportu. V nabité konkurenci byl na druhém místě vyhlášen Ital
Andrea Rosso (pilot Formule 4) a na třetím Srb Filip Jenič (letošní juniorský motokárový šampion).
Erik Cais letěl do albánské metropole spolu s šéfem týmu Orsák Rallysport,
který stojí za jeho letošními úspěchy.
„Byl jsem opravdu dojatý, když pan Todt
předával Erikovi tuto cenu,“ prozradil Jarek Orsák. ‘Vždyť Erik ještě před dvěma
lety držel v ruce řídítka svého závodního downhillového kola. Pak následovalo
zranění, dlouhá léčba a teď je evropským talentem roku FIA CEZ. Během
těch dvou sezon jsme sledovali Erikův
neskutečně rychlý progres, zažili spoustu starostí, ale hlavně hodně radosti
na jednotlivých soutěžích. Toto ocenění
patří i celému týmu, který věřil našemu
projektu s Erikem a tvrdě pracoval.“
Slavnostního večera se zúčastnil
také generální sekretář automobilového a motocyklového sportu Autoklubu
ČR Tomáš Kunc: „Jsem velmi potěšen,
že Erik byl zvolen talentem roku 2019
napříč všemi federacemi v rámci států
Středoevropské zóny. Ukazuje to, jakého skvělého výsledku letos dosáhl
v mezinárodním měřítku. Sleduji jeho
růst a zdolávání postupných cílů. Děkuji
Erikovi, jeho spolujezdkyni Jindřišce Žá-

kové a celému týmu Orsák Rallysport
za letošní spolupráci a reprezentaci
Autoklubu České republiky v národním
týmu. V příští sezoně budeme opět spolupracovat a věřím, že se podaří dosáhnout všech společných cílů a budeme
opět bojovat o nejvyšší příčky.“
K ocenění se samozřejmě vyjádřil
i Erik Cais, který zakončil letošní sezónu jako vicemistr Evropy kategorie
ERC3. „Být největším středoevropským
talentem FIA CEZ je pro mne velké ocenění. Beru to jako odměnu za to, že mi
Jarda se svým týmem věřili a dali mi příležitost dělat to, co mám opravdu rád.
V seriálu mistrovství Evropy ERC jsem
mohl jet díky ACCR, který nás ﬁnančně
podpořil, a kterému tímto moc děkuji.
Poděkovaní patří pochopitelně i Jindřišce Žákové a mým sponzorům YACCO,
VP Racing Fuels, GPD, P1, SMR PLUS
a všem mým fanouškům, kterých si
vážím. V neposlední řadě děkuji i své
přítelkyni a rodině za jejich obrovskou
podporu. Bez nich bych tady nestál.“
„V současné době pracuje realizační
tým kolem Erika spolu s ACCR a sponzory na naplnění rozpočtu na příští sezónu tak, aby Erik mohl zase startovat
v seriálu ERC. Tentokrát však s výkonnějším vozem speciﬁkace R5. Věřím, že
se nám všem dohromady podaří naplnit
budget, aby se kariéra Erika mohla dál
rozvíjet,“ doplnil šéf týmu Jarek Orsák.

Fryštácka Skalka
rájem autíček
Uběhl další rok a na Fryštácké Skalce si dali dostaveníčko vyznavači off-road a cross-country. Avšak nemějte
obavy, nejezdila tam velká auta, ale jen
jejich zmenšené a věrně zpracované
zmenšeniny. Akce se proběhla 30. prosince 2019 a jejím organizátorem byl
fryštácký klub RC Loprais Cars vedený
Janem Grygerou.
Sraz se konal již podruhé a dobré reference z předešlého ročníku do Fryštáku přilákalo na 80 účastníků, kteří přijeli
nejen z blízkého okolí, ale také až z Opavy, Ostravy, Olomouce či Brna i Hodonína. Není divu, počasí vyšlo, nad hlavami
účastníků zářilo téměř azuro doplněné
o hřejivé sluníčko. Ihned po zahájení
akce se všichni vydali zdolávat nástrahy
terénu skalky se svými RC modely. V drtivé většině se jedná o opravdové speciály, které dokáží šplhat po skalách
a zdolávat překážky, které by v úměrně
zvětšené verzi nezdolaly opravdové speciály. A tak si přišli na své i návštěvníci
akce i náhodní kolemjdoucí, kteří se zastavili na kus řeči a mnohdy nevycházeli z úžasu. Po úspěšném zdolání všech
překážek přišla ke slovu také rychlost
a nechybělo skákání se super rychlými
terénními modely. Pro účastníky akce
bylo připraveno i malé pohoštění, došlo
také na opékání špekáčků či klobásek
nad ohněm. Přátelská atmosféra byla
všudypřítomná a všichni, malí i velcí, se
skvěle bavili.
Závěrem nechejme vyhodnotit akci
organizátora: „Jsem velmi potěšen,
že si na naši akci našlo cestu mnoho
nových tváří a zajímavých modelů. RC
autíčka jsou nejen zábavou pro malé,
ale také koníčkem pro dospělé.“ uvedl
Jan Grygera a doplnil „Čekal jsem větší zájem, ale počet účastníků mě mile
překvapil. Jsem také velmi rád, že se
do akce zapojili i partneři v čele s Městem Fryšták, Mar Car Zlín Service a Vyrasta team. Všem patří velký dík. A již
nyní se těším na příští ročník.“
Text a foto Martin Bill
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci ÚNORU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Zdeněk Bednařík
Věra Čechová
Zdeňka Dlabajová
Zdeněk Fiala
Jan Frolka
František Hladil
Irena Janečková
Milan Jaška
Marie Karásková
Anna Koﬂerová
Jaroslav Navrátil
Radko Severin
Danuše Ševčíková
Anna Šimíková
Anna Škamralová
Milan Šták
Jiří Večerka
Jaroslav Vitovský
Marie Zachová
Všem jubilantům přejeme
mnoho spokojenosti v rodinném
kruhu, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Stavebník hledá
KE KOUPI STARŠÍ RODINNÝ DŮM.
Nabídky volejte prosím na tel.:
604 517 862

SBT Fryšták má za sebou další úspěšnou sezónu
Speedbike team Fryšták má za sebou další povedený rok své činnosti ve sjezdu na horských kolech. Nejmladší člen Honza Mašláň absolvoval kompletní seriál
Gergel Woodbike series a v kategorii Střelci do 15 let se umístil na třetím místě.
V rámci Trailendura na Kyčerce obsadil druhé místo ve své kategorii, stejně jako
na sjezdovém závodě X-ride challenge v Lešné u Valašského Meziříčí.
Největšího úspěchu v dresu SBT Fryšták dosáhl Ondra Kolečík, když se stal
koncem září v Peci pod Sněžkou mistrem České republiky ve sjezdu horských kol
v kategorii Žáci.
Na WBS se soustředil rovněž junior Filip Chlup a úspěšnou sezónu korunoval
celkovým druhým místem v juniorské kategorii.
Rosťa Ovesný odjel kromě kompletního seriálu WBS i závody Moravsko-slovenského downhill cupu. Na Bílé
obsadil třetí místo v kategorii enduro.
Pavel Mašláň si střihnul náš domovský závod na Trnavě a zajel vynikající
druhý ﬂek v kategorii Gentlemen nad
35 let. Domovským závodem je 16.
Emseko bikerally ve SKI areálu Trnava.
Tento závod s podporou města Fryštáku pořádá náš oddíl už několik let a ten
poslední byl dokonce vyhodnocen jako
nejlepší díl seriálu WBS.
Nová sezóna nám začne koncem
března v Semetíně.
Zdeněk Bělák

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
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Věněček z.s. při MŠ Fryšták
Vás srdečně zve na

(͒87/Ɋ/%62):%0
který se uskuteční v sobotu 22. 2. 2020
od 15.00 hod. v sále ZDV Fryšták.
Čeká na Vás spousta zábavy,
her a soutěží,
bohatá tombola
a občerstvení.

Na Vaši účast
se těší pořadatelé.



Ráda Vás přivítám
v novém masážním studiu
v budově Kadeřnictví paní Mackové – Majkusové,
ulice 6. května, čp. 24 ve Fryštáku.

EVA REKTOŘÍKOVÁ

MASÁŽE
rekondiční + sportovní + lymfatické
+ baby + těhotenské kineziotaping
+ lávové kameny + gua sha + indická masáž hlavy
Dornova metoda + baňkování
+ Breussova masáž

• DÁRKOVÉ POUKAZY •

mobil: 733 133 444, FB: reva – masáže
web: www.revamasaze.cz
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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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Nabízíme také památečníí sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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K tanci a poslechu hraje skupina KOSOVCI.
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RÁDA VÁMǗPOM¸ÌU
SǗPRODEJEMǗVAŠÍǗ
NEMOVITOSTI V
TOMTO REGIONU.
ZAVOLEJTE MI PRO
VÍCE INFORMACÍ.

Bc. Michaela Zapletalová

(+420)b603b505b345
zapletalova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz
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