Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 3/2022/VIII ze dne 16. 2. 2022
U R 3/2022/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 2/2022/VIII ze dne
2. 2. 2022 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 3/2022/VIII dne 16. 2. 2022 – viz výše, způsob diskuse
a hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Ing. Miroslavu Drahotuskou a
ověřovatele radního Pavla Ševčíka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/1 bylo schváleno.
U R 3/2022/VIII/2
RMF bere na vědomí Zprávu Města Fryštáku o peticích a stížnostech za rok 2021 vydanou
dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č.
2 tohoto zápisu) – bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/2 bylo schváleno.
U R 3/2022/VIII/3
RMF bere na vědomí Výroční zprávu Města Fryštáku za rok 2021 vydanou dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz
příloha č. 3 tohoto zápisu) – bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/3 bylo schváleno.
U R 3/2022/VIII/4
RMF bere na vědomí Zprávu o kontrole útulku pro psy ze dne 2. 2. 2022, vyhotovenou
Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Lazy V 654, 760
01 Zlín, ve věci dodržování povinností, a to zejména na úseku vedení potřebné
dokumentace a evidence, technického vybavení k odchytu zvířat, zajištění veterinární
péče pro zvířata a jejich ustájení, asanace a desinfekce prostor (s výsledkem – nebylo
zjištěno porušení zákona), bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/4 bylo schváleno.
U R 3/2022/VIII/5a)
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové, sociální a pro rodinu č. 3/2022 ze dne
10. 2. 2022.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/5a) bylo schváleno.
U R 3/2022/VIII/5b)
RMF schvaluje přidělení bytu č. *** v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli p. ***,
bytem ***, a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. *** v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a p. ***, bytem ***, jejímž předmětem je nájem
bytu č. ***, na dobu určitou od 21. 2. 2022 do 31. 12. 2022, s možností prolongace vždy o
1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 80 Kč/m2/měsíc
a služby spojené s užíváním bytu (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/5b) bylo schváleno.
Termín:
21. 2. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
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RMF bere na vědomí žádost ***, bytem ***, o výpůjčku kinosálu ve Fryštáku za účelem
konání zkoušek ochotnického divadla, a to každý čtvrtek od 17.30 do 19. 30 hodin, a s
ohledem na nekomerční využití prostor kinosálu a v souladu s aktuálně platným Ceníkem
služeb MF souhlasí s předmětnou výpůjčkou.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Sovadina)
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/6 bylo schváleno.
U R 3/2022/VIII/7
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2022/VIII/10 ze dne 27. 1. 2022 schvaluje
výpůjčku části městského pozemku p. č. 22/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře do 405 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelce ***, na dobu určitou 10 let,
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu (v případě oprávněných potřeb města s
jednoměsíční výpovědní lhůtou), za účelem udržování pozemku, a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, se sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a žadatelkou ***
Mlčochovou, bytem ***, na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu (v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), za
účelem udržování pozemku (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/7 bylo schváleno.
Termín:
25. 2. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 3/2022/VIII/8
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2022/VIII/15 ze dne 27. 1. 2022 schvaluje
nájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování zlatnictví, hodinářství
a optiky, a to prostor sloužících k podnikání o celkové rozloze 99,65 m2, v I. NP v objektu
č. p. 382 na náměstí Míru, nacházejícím se na pozemku p. č. 19/1, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, a to za cenu 910 Kč/m2/rok, tj. celkem za rok 90.681,5 Kč za rok, žadateli Marku
Odstrčilovi, Hornoveská 68, 763 16 Fryšták, IČ13959638, a schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zastoupeným Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou, a žadatelem
Markem Odstrčilem, Hornoveská 68, 763 16 Fryšták, IČ13959638, za účelem provozování
zlatnictví, hodinářství a optiky, a to prostor sloužících k podnikání o celkové rozloze 99,65
m2, v I. NP v objektu č. p. 382 na náměstí Míru, nacházejícím se na pozemku p. č. 19/1, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a to za cenu 910 Kč/m2/rok, tj. celkem za rok 90.681,5 Kč za rok,
současně s dohodou o narovnání vztahů upravujících užívání prostor v období od 21. 8.
2021 do uzavření smlouvy o nájmu (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/8 bylo schváleno.
Termín:
25. 2. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 3/2022/VIII/9
RMF nedoporučuje ZMF schválit vydání OZV upravující volný pohyb psů ve městě
Fryštáku, a to z důvodu dostatečné právní úpravy této problematiky stávající obecně
platnou legislativou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
další ZMF
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
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U R 3/2022/VIII/10
RMF doporučuje ZMF schválit přesazení plodonosných stromů z místního hřbitova na
jiné vhodné pozemky ve vlastnictví města a schvaluje novou výsadbu na místním hřbitově
vhodnými dřevinami dle doporučení dendrologa.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
další ZMF
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 3/2022/VIII/11
RMF doporučuje ZMF:
a) schválit v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. b) a ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona
č.183/2006 Sb. Zadání Územního plánu Fryšták,
b) stanovit v souladu s ust. § 56 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. prodloužení lhůty, která
je považována za průtahy při pořizování územního plánu, na 3 roky,
c) uložit určenému zastupiteli Ing. P. Gálíkovi, místostarostovi, po schválení zadání zajistit
zpracování návrhu Územního plánu Fryšták.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
další ZMF
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 3/2022/VIII/12
RMF za účelem propojení budoucího městského koridoru korespondujícího s krajskou
komunikací II/490 s odkazem na ust. § 2 odst. 2 a ust. § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, doporučuje ZMF schválit směnu části
městského pozemku p. č. 1405 – ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o výměře 1258 m2, za nově oddělený pozemek p. č. 1360/2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, o výměře 629 m2 (původně část pozemku p. č. 1360 – orná půda, zemědělský
půdní fond, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták), s uznáním stejné hodnoty těchto směňovaných
pozemků, a to z důvodu, že se v tomto případě jedná o naplnění tzv. jiného důležitého
zájmu obce spočívajícího v zajištění nezbytných podmínek pro realizaci perspektivního
projektu přesahujícího hranice města (propojení několika obcí bezmotorovou dopravou
v rámci cykloosy Holešov – Lukov).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 3/2022/VIII/12 bylo schváleno.
Termín:
další ZMF
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
Zápis vyhotoven dne: 18. 2. 2022
Zapsala: Ing. Miroslava Drahotuská
Ověřil: Pavel Ševčík
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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