Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 32/2019/VIII ze dne 16. 12. 2019
U R 32/2019/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rad města Fryštáku č. R 31/2019/VIII ze dne 13. 12.
2019 a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje program zasedání RMF
číslo R 32/2019/VIII dne 16. 12. 2019 – viz výše, způsob diskuse a hlasování ke každému
bodu ihned, zapisovatelku Gabrielu Najmanovou, MBA, a ověřovatele radního Pavla
Ševčíka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/1 bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/2
RMF v souladu s ustanovením § 3 Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování
informací pro rok 2020 (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 32/2019/VIII/3
RMF v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, schvaluje
směrnici města Fryštáku č. 2/2019 - Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města
Fryštáku pro r. 2020 (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 32/2019/VIII/4a)
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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/4a) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/4b)
RMF schvaluje uzavření Přehledu pohybů podsmluv na pojistné smlouvě č. 19984572-12
sjednané s Českou pojišťovnou, a. s., Spálená 75/16, Praha 1, 113 04, IČ 45272956, 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 (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/4b) bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 32/2019/VIII/5
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.
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Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2020
Zodpovídá: Mgr. Bc. I. Plšková
ÚKOL:
RMF ukládá paní Katce Večeřové, referentce OTH, předložit seznam členů tzv.
výběrových komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci města.
Termín: do 15. 1. 2020
U R 32/2019/VIII/6
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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/6 bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/7
RMF bere na vědomí zamítavé stanovisko Ing. Milana Kladníčka, MBA, ředitele Městské
policie ve Zlíně, č.j. MUF-STA-2962/2019-STA, ze dne 11. 12. 2019, ve věci možné
spolupráce pro zajištění veřejného pořádku ve městě Fryšták.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/7 bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/8a)
RMF schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č.
VP_2019_146526 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ63839997, zast. Janou
Populovou, referentkou, na poskytnutí licence k veřejnému provozování hudebních děl
z repertoáru OSA formou živého nedivadelního provedení, a to ke koncertu skupiny
Fleret za autorskou odměnu v celkové výši 5.862,45 Kč vč. 21 % DPH (viz příloha č. 6
tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/8a) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/8b)
RMF schvaluje uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č.
VP_2019_161127 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ63839997, zast. Janou
Populovou, referentkou, 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 (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/8b) bylo schváleno.
Termín:
17. 12. 2019
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 32/2019/VIII/9
RMF nereflektuje na žádost fy ZLÍNJUST, spol. s r. o., se sídlem Tř. T. Bati 1337, 760 01
Zlín, IČ47906481, zast. pí Soňou Petříkovou, jednatelkou, a neschvaluje uzavření
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Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provádění úklidových a čistících prací č. 128, uzavřenou dne
18. 5. 2017.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 32/2019/VIII/10
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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
17. 12. 2019
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 32/2019/VIII/11
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, se
sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a fou VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2,
IČ62587978, zast. Ing. Jiřím Matouškem, jednatelem, 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 (viz příloha č. 8 tohoto zápisu), a to v ceně 128.874 Kč bez DPH, tj.
155.937,54 Kč. vč. DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
18. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 32/2019/VIII/12
RMF bere na vědomí žádost žadatelů Daniely Bittnerové, nájemkyně, a Libora 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,
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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).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/12 bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/13a)
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, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a manžely *** Bačůvkovými, bytem ***, 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 (viz příloha č. 9 tohoto
zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/13a) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/13b)
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, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a paní *** Bečicovou, bytem ***, 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 (viz příloha č. 10 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/13b) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/13c)
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, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a manžely *** Drábkovými, bytem ***, 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 (viz příloha č. 11 tohoto
zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/13c) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/13d)
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, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a panem *** Hřebačkou a paní *** Polákovou, oba bytem ***, 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 (viz
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příloha č. 12 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/13d) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/13e)
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, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a panem *** Gavendou, Ing. *** Gavendovou a paní *** Gavendovou,
všichni bytem ***, 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 (viz příloha č. 13 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/13e) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/13f)
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, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a panem Bc. *** Rafajou, bytem ***, 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 (viz příloha č. 14 tohoto
zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/13f) bylo schváleno.
Termín:
18. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 32/2019/VIII/14
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 manželům ***, bytem ***.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/14 bylo schváleno.
Termín:
ZMF 1/2020
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 32/2019/VIII/15
RMF bere na vědomí informaci Ing. Petry Kučerové, referentky ESO, o dalším postupu
(předání podkladů advokátní kanceláři) ve věci žádosti manželů ***, oba bytem ***, 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.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 32/2019/VIII/16
RMF bere na vědomí žádost p. Jaromíra Němce, se sídlem podnikání Osvobození V 338,
763 16 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.
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Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/16 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 32/2019/VIII/17a)
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 9. 12. 2019, pořízený
ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Vodovod a kanalizace Vítová II. přístupová“, a to fu PROKO, spol. s r.o.,
Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČ46346520, zast. Ing. Rostislavem Bajzou, jednatelem,
s cenovou nabídkou ve výši 49.500 Kč bez DPH, tj. 59.895 Kč vč. DPH bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/17a) bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/17b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou PROKO,
spol. s r. o., Kvítková 4703, 760 01 Zlín, IČ46346520, zast. Ing. Rostislavem Bajzou,
jednatelem, 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 (viz příloha č. 15 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/17b) bylo schváleno.
Termín:
17. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 32/2019/VIII/18
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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/18 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 32/2019/VIII/19
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).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/19 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Plášek
U R 32/2019/VIII/20
RMF bere na vědomí žádost p. ***, bytem ***, o posílení veřejného osvětlení v m.č. Vítová
a schvaluje posílení veřejného osvětlení na ul. Vítovská, u domu č.p. ***, a to umístěním
svítidla na betonový sloup firmy E.ON.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/20 bylo schváleno.
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Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Plášek
U R 32/2019/VIII/21
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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/21bylo schváleno.
U R 32/2019/VIII/22
RMF schvaluje RO č. 36/2019
Výdaje
(snížení)

6171 místní správa

- 16.400,- Kč

Výdaje
(zvýšení)

6149 ostat. všeobecná vnitřní spr. jinde neuvedená + 16.400,- Kč

Operace bude zachycena v účetnictví pod UZ 98018.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/22 bylo schváleno.
Termín:
17. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 32/2019/VIII/23
RMF v souladu s ust. § 102 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, 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 pí Ing. Bc.
Ivanu Slámečkovou, nar. ***, trvale bytem ***, 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.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/23 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 32/2019/VIII/24
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. Liborovi 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
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23. 12. 2019, a to za účelem prodeje vánočních ryb.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/24 bylo schváleno.
Termín:
17. 12. 2019
Zodpovídá: G. Najmanová, MBA
U R 32/2019/VIII/25
RMF bere na vědomí sdělení Ředitelství silnic Zlínského kraje, odd. majetkové správy
Zlín, ke studii pro navrhovanou stavbu „Výstavba přístupového chodníku a schodiště na
ulici Štípská, Fryšták“ a ukládá OTH zajistit předpoklad cenové kalkulace chodníku
s odkazem na požadavky majetkového správce, tj. ŘSZK Zlín.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/25 bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 32/2019/VIII/26
RMF pověřuje starostu podáním žádosti o zařazení objektu kinosálu města Fryštáku do
Národní databáze brownfieldů ČR vedené u agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest, s. p. o.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 32/2019/VIII/26 bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
ÚKOL:
RMF ukládá OTH zajistit monitoring technického stavu kanalizace na ul. Komenského
ve Fryštáku (od bytových domů po hřbitov).
Termín: 31. 1. 2020
Zápis vyhotoven dne: 18. 12. 2019
Zapsala:
Gabriela Najmanová, MBA
Ověřil: Pavel Ševčík
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ivana
Plšková

Digitálně
podepsal Ivana
Plšková
Datum:
2019.12.18
18:09:24 +01'00'
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