Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 02/2016/VII ze dne 15.02.2016
Přítomni:
Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Libor Sovadina, Ing. Pavel Gálík, Mgr. Marcela
Klapilová, Ing. Pavel Osoha, Mgr. Petr Pagáč, Ing. Stanislav Velikovský, CSc.,
Libor Hanák, Pavel Ševčík, Ing. Karel Zlámalík, Mgr. Sylva Knedlová,
Vlastislav Filák, Ing. Tomáš Černý, Ing. Jan Košák, Libor Mikl, Mgr. Pavel
Nášel, Petr Bezděčík
Omluveni:
------------Hosté:
Ing. Michal Jašek, vedoucí ekonomicko-správního odboru, Ing. Miloslav
Kasala, vedoucí odboru technického hospodářství, Ing. Pavel Dohnal, vedoucí
odboru technického hospodářství
Řízení schůze:starosta Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka:Lenka Eliášová, DiS., sekretářka starosty
Ověřovatelé: Pavel Ševčík, Libor Hanák
Místo:
Obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16:03 hodin
Konec:
18:22hodin
01.
Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 02/2016/VII
1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 02/2016/VII
1.3 Určení ověřovatelů zápisu č. Z 02/2016/VII
1.4 Schválení programu jednání ZMF č. Z 02/2016/VII
1.5 Způsob rozpravy ZMF č. Z 02/2016/VII
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 01/2016/VII ze dne 25. 1. 2016
Připomínky ověřovatelů
Připomínky zastupitelů
1.7 Informace o jednání Rady města Fryštáku v návaznosti na výpisy z jednání
č. R 01/2016/VII ze dne 18.01.2016
02.
Záležitosti rozpočtu města Fryštáku na rok 2016
a.a) Návrh rozpočtu města Fryštáku na rok 2016
a.b) Návrh na pověření Rady města Fryštáku schvalovat rozpočtová opatření
do výše 200 tis. Kč bez DPH
b) Návrh investičních akcí města Fryštáku na rok 2016
c) Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Fryštáku, za rok 2015
d) Návrh na schválení zajištění zdroje fondu města Fryštáku pro účely
uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryšták a pro
další účely u dotčených osob
e) Návrh stanovení výše podpory subjektů neziskového sektoru v rámci tzv.
grantové podpory města
f) Návrh na zajištění cizích zdrojů rozpočtu města Fryštáku
3. Finanční záležitosti
a) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací v rámci tzv. grantové podpory
města, jejichž výše přesahuje 50 tis. Kč
b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotace mimo režim tzv. grantové
podpory města, jejichž výše přesahuje 50 tis. Kč
b.a)
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace o. s.
Fryštácká Javořina
b.b)
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Domu
Ignáce Stuchlého
b.c)
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z.s.
FC Fryšták
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4. Žádost pí … Dlabajové, bytem …, o prodej městského pozemku p. č. 166,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták
5. Návrh p. … Jašky na výkup 2/3 vlastnictví pozemku p. č. 445/34, k. ú. Vítová, obec
Fryšták
6. Žádost fy HD GEO, s. r. o., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., o uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Sedláček, kabelové vedení NN“
7. Různé – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
a) Sdělení ČR – ÚZSVM ve věci převodu pozemku p. č. 646/3, k. ú. Dolní Ves (část
Žabárna), obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení
b) Sdělení ČR – ÚZSVM ve věci převodu pozemků p. č. 645/2, 646/11 a stavba bez
čp. na poz. p. č. 645/1 a 645/2, vše k. ú. Dolní Ves (část Žabárna), obec Fryšták,
formou samostatného výběrového řízení
c) Návrh na stanovení zástupce města Fryštáku na jednání Valné hromady
Společnosti singularistů velkousedlých
d) Návrh na účast města Fryštáku v projektu Hodina země 2016
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 02/2016/VII dne 15.02.2016
Starosta v 16.03 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny - přítomno celkem 15 členů ZMF, a sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční většina
všech členů zastupitelstva, a že je tudíž zastupitelstvo usnášeníschopné. Svolavatel
konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno řádně v souladu se zákonem o obcích a
nikdo z občanů ani zastupitelů nevznesl k programu žádnou připomínku. Sdělil, že byly
splněny všechny zákonné náležitosti pro to, aby zahájené zasedání pokračovalo a jednalo –
v návaznosti na schválení navrženého programu (viz pozvánka ze dne 05.02.2016) - dle
tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 02/2016/VII
Starosta navrhl jako zapisovatelku jednání ZMF č. Z 02/2016/VII dne 15. 02. 2016 sl. Lenku
Eliášovou, DiS., sekretářku starosty – bez připomínek zastupitelů.
U Z 02/2016/VII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 02/2016/VII
dne 15. 02. 2016 sl. Lenku Eliášovou, DiS., sekretářku starosty.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 02/2016/VII dne 15.02.2016
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 02/2016/VII ze dne 15.02.2016 zastupitele pana
Pavla Ševčíka a pana Libora Hanáka - navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli
připomínek.
U Z 02/2016/VII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 02/2016/VII, konaného dne 15.02.2016, zastupitele pana Pavla Ševčíka a pana
Libora Hanáka.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.3 bylo schváleno.
V čase 16:06 se dostavil Ing. S. Velikovský, CSc., čímž se celkový počet zastupitelů zvýšil
na 16 přítomných.
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1.4. Schválení programu jednání ZMF č. Z 02/2016/VII dne 15. 02. 2016
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 05.02.2016.
Starosta navrhl – v souladu s ust. § 94 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, doplnění programu v bodě č. 7 o podbod 7c) Návrh na stanovení
zástupce města Fryštáku na jednání Valné hromady Společnosti singularistů velkousedlých
Fryšták a podbod 7d) Návrh na účast města Fryštáku v projektu Hodina země 2016. Ing.
Černý vznesl návrh na doplnění programu o výběrové řízení na tajemníka městského úřadu
jako bodbod 7e) Informace k výběrovému řízení na obsazení funkce tajemníka městského
úřadu.
Připomínky zastupitelů:
Starosta sdělil, že s návrhem Ing. Černého nesouhlasí, neboť předmětnou záležitost
zastupitelstvo nemůže řešit, nejde o kompetenci zastupitelstva, tedy zákonem svěřenou
pravomoc. To je jasně dáno obecně platnou legislativou, zejména zákonem o obcích a
zákonem o úřednících. Ing. Černý sdělil, že to ví, ale že by si o tom chtěl povykládat se
zastupiteli, jelikož se jedná o důležitou změnu na úřadě. Starosta reagoval, že neví, co je na
tom neobvyklého, je to zákonem daná standardní věc, zastupitelstvo se k tomu může vyjádřit,
ale nic to neznamená, protože zákon jasně stanoví, kdo za co zodpovídá. A je tedy jasně dané,
že zodpovídá starosta, vše je v zadání VŘ. Všichni budou o výsledku informováni.
U Z 02/2016/VII/1.4a)
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 02/2016/VII dne 15. 02. 2016 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 05.02.2016 vč. doplnění programu v bodě č. 7 o podbod 7c)
Návrh na stanovení zástupce města Fryštáku na jednání Valné hromady Společnosti
singularistů velkousedlých a podbod 7d) Návrh na účast města Fryštáku projektu
Hodina země 2016 a podbod 7e) Informace k výběrovému řízení na obsazení funkce
tajemníka městského úřadu.
Pro: 6 (Ing. T. Černý, Ing. S. Velikovský, CSc., L.Mikl, P. Ševčík, Ing. Zlámalík, Mgr.
Knedlová) Proti: 6 (V. Filák, Mgr. P. Pagáč, Ing. P. Gálík, Mgr. P. Nášel,
Mgr. L. Doležel, P. Bezděčík)
Zdržel se: 4 (Mgr. M. Klapilová, Ing. P. Osoha,
L. Hanák, Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.4a) nevzniklo.
V čase 16.14 hod. se dostavil Ing. J. Košák, čímž vzrostl celkový počet zastupitelů na 17.
Vzhledem ke skutečnosti, že nevzniklo usnesení k návrhu schválení programu včetně všech
předložených doplnění, navrhl starosta hlasovat o svém původně navrženém usnesení – viz
níže:
U Z 02/2016/VII/1.4b)
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 02/2016/VII dne 15. 02. 2016 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 05.02.2016 vč. doplněného programu v rozsahu o podbod
7c) Návrh na stanovení zástupce města Fryštáku na jednání Valné hromady Společnosti
singularistů velkousedlých Fryšták a podbod 7d) Návrh na účast města Fryštáku v
projektu Hodina země 2016.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 2 (p. Ševčík, Ing. Velikovský, CSc.)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.4b) bylo schváleno.
Mgr. Knedlová požádala o přednostní projednání bodu 4. Žádost pí … Dlabajové, bytem …, o
prodej městského pozemku p. č. 166, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
Starosta sdělil, že o tom ví, že už ho žadatelka osobně vyzvala, a že tedy s tím počítá.
U Z 02/2016/VII/1.4c)
ZMF schvaluje v rámci programu ZMF č. Z 02/2016/VII dne 15. 02. 2016 projednání
bodu č. 4 Žádost pí … Dlabajové, bytem …, o prodej městského pozemku p. č. 166, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, přednostně jako druhého bodu v pořadu schváleného
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programu.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.4c) bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky zastupitelů: Nebylo připomínek.
U Z 02/2016/VII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 02/2016/VII dne 15. 02. 2016 –
v souladu s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy - diskuse, hlasování
a přijetí usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 01/2016/VII ze dne 25. 1. 2016
Ověřovatelé Mgr. Marcela Klapilová a Ing. Karel Zlámalík schválili zápis bez připomínek a
svůj souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 02/2016/VII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 01/2016/VII ze dne 25. 1. 2016 bez připomínek.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 01/2016/VII
ze dne 18.01.2016
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na
předložený výpis z jednání RMF č. R 01/2016/VII ze dne 18.01.2016 bez připomínek.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/1.7 bylo schváleno.
4. Žádost pí … Dlabajové, bytem … , o prodej městského pozemku p. č. 166, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Žádost ze dne 13. 04. 2015, č. j. MUF-OSM-902/2015-NAJ.
OSM: v době zveřejnění od 06. 10. 2015 do 22. 10. 2015 nebyly podány žádné připomínky
ani návrhy. Ke dni zasedání zastupitelstva dne 09. 11. 2015 byla ze strany pí … Vitovské
podána písemná žádost o vyjádření k prodeji tohoto pozemku s určitými připomínkami. ZMF
pověřilo stavební komisi jednáním s oběma zúčastněnými stranami. Dne 13. 01. 2016
proběhlo na místě (u pozemku p. č. 166 v k. ú. Dolní Ves) jednání stavební komise za
účasti pí Dlabajové i pí Vitovské. Na místě bylo dohodnuto a všemi stranami akceptováno, že
prodej lze uskutečnit. Paní Vitovská pouze požadovala, aby na pozemku p. č. 167 od
komunikace k pozemku p. č. 166 byl zachován pouze travnatý povrch (bez náletových
stromů).
Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (účinnost od 01. 01. 2016), došlo
ke změnám v odvodu DPH při dodání nemovité věci – dne 21. 01. 2016 byl doručen
z Finančního úřadu ve Zlíně od Ing. Kovaříčkové e-mail s příkladem prodeje pozemku
s inženýrskou sítí ve vlastnictví vlastníka pozemku, kterým je sděleno, že u takového
pozemku, na kterém je vybudována inženýrská síť a je určen v územním plánu k zástavbě,
nelze uplatnit osvobození od DPH dle ust. § 56 odst. 1 zákona o DPH (str. 19 – příklad –
Prodej pozemku s inž. sítí ve vlastnictví vlastníka pozemku). Žadatelka byla o této
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problematice informována a dne 08. 02. 2016 sdělila, že plně akceptuje zvýšení kupní ceny o
DPH ve výši 21% a upřednostňuje bezhotovostní platbu. V případě bezhotovostní platby je
třeba schválit v usnesení ZMF celkovou kupní cenu i s haléřovými položkami, protože odvod
DPH proběhne také bezhotovostně a v přesné částce.
Připomínky zastupitelů:
Starosta připomněl, že tato žádost už byla předjednána na několika zasedáních ZMF, jenom si
ZMF vyžádalo místní šetření, aby se všichni zúčastnění vyjádřili. Všichni se vyjádřili k této
transakci kladně i v písemné podobě. Paní Dlabajová souhlasí s převodem pozemku i
s navýšením ceny o zákonné procento DPH. Starosta se dotazoval, zda má někdo nějakou
připomínku, dotaz a zda všichni materiálu porozuměli – vzhledem k tomu, že nikdo
nepřipomínkoval, nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
U Z 02/2016/VII/04a)
ZMF bere na vědomí informaci Finančního úřadu pro Zlínský kraj, pracoviště Zlín, od
Ing. Kovaříčkové ve věci povinnosti odvedení daně z přidané hodnoty při prodeji
pozemku p. č. 166, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, i sdělení pí … Dlabajové o akceptování
zvýšení kupní ceny o hodnotu DPH a v souladu s usnesením ZMF č. U Z 07/2015/VII/06)
ze dne 05. 10. 2015 schvaluje prodej městského pozemku p. č. 166 – zahrada, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, o výměře 489 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
270,- Kč/m2, tj. celkem 132.030,- Kč + 21% DPH, žadatelce pí … Dlabajové, bytem … ,
a zřízení věcného břemene ke stavbě vodovodního a kanalizačního řádu pro město
Fryšták v ceně věcného břemene ve výši 13.650,- Kč.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1 (V. Filák)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/04a) bylo schváleno.
U Z 02/2016/VII/04b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a pí … Dlabajovou, bytem … , na prodej městského
pozemku p. č. 166 – zahrada, o výměře 489 m2, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001
pro kat. území Dolní Ves, obec Fryšták, ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Zlín, do vlastnictví pí …Dlabajové,
bytem …, za kupní cenu ve výši 159.756,30 Kč vč. DPH, s podmínkou úhrady nákladů
na převod nemovitosti ze strany kupující, včetně zřízení věcného práva pro město
Fryšták, spočívající v právu služebnosti vstupu a příjezdu na pozemek p. č. 166, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za účelem provádění údržby a oprav uložených inž. sítí v ceně
věcného břemene ve výši 13.650,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy - viz
příloha č. 1 tohoto zápisu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1 (V. Filák)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/04b) bylo schváleno.
Termín:
29.2.2016
Zodpovídá: pí G. Najmanová
2. Záležitosti rozpočtu města Fryštáku na rok 2016
a.a) Návrh rozpočtu města Fryštáku na rok 2016
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů:
Starosta navrhl sloučit diskuzi k bodům č. 2a) a 2b), s čímž všichni souhlasili. Současně
připomněl, že podněty pro rozpočet zaslali Ing. P. Gálík a Ing. T. Černý. Provedl zastupitele
Návrhem výdajů města Fryštáku, který byl předložen fyzicky každému zastupiteli, a
zdůraznil, že bylo v rámci dotace přidáno 45tis. Kč spolku Ondřejovsko. Dále připomněl, že
na Vítové se bude prodlužovat vodovodní a kanalizační řad – je zde individuální žadatel,
takže do rozpočtu je zahrnuta jen polovina předpokládaných nákladů.
Pan Mikl: „To je paráda. S tím souhlasím. Jen trošku odbočím, jestli by bylo možné přidat
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50tis. Kč na kapličku na Vítové na elektrické spouštění zvonění. S paní Najmanovou jsme se
dívali na firmy, které by to mohly udělat, a vyšlo to na 50 – 60tis. Kč.
Starosta dále upřesnil navrhovanou částku na opravu kabin FC Fryšták, poskytovanou formou
dotace. Ing. Gálík: „My jsme loni dokončili kabiny pro tým A, letos plánujeme kabiny hostů.
Vybavení sedačkami, kompletní rekonstrukci elektriky.
Ing. Dohnal: V loňském roce se podařilo vysušit dřevo na sousoší a teď máme připraveno
samotné uchycení, protože to, co tam bylo minule, již není možné použít. Pan Ševčík: „Je to
už chvilku, už jsme se bavili o vybudování chodníku Na Špici a Na Skalce.“
Starosta dále pokračoval v představení částky vzešlé z posouzení grantové komise.
Od 1.1. se navyšují odměny zastupitelům, vyplácení náhrad, takže mimo jiné vytváříme
rezervu. Dále upřesnil, že navrhujeme koupit 2x párty stan a opravu stávajícího podia.
Místostarosta: „Kaplička ať zvoní.“ Mgr. Nášel: „Takže tam zvon je?“ Mikl: „Dva.“
Ing. Černý: „Jak paní Knedlová říkala, že by chtěla lavičky od centra k Žabě, tak jestli by
bylo možné počítat s rezervou 3x 50 tis. Kč. Paní Knedlová: „Já jsem měla na mysli jen
nějaké drátěné lavičky, jak jsou kolem cesty.“ Ing. Gálík: „Není to v dikci rady schvalovat
částky do 200 tis. Kč?“
Ing. Černý: „Teď schvalujeme částku pro DIS, a je tam i ojedinělá služba teenagerům, kteří
vystupují s breakdance, tak jestli by bylo možné navýšit částku i na DIS.
Starosta: „Ano, vím o tom, o této aktivitě, ale aby to teď nebylo tak narychlo – bez bližších
informací, je potřeba pobavit se s panem ředitelem DISu a připravit třeba i prezentaci. Ať to
má ten širší mandát, i třeba po projednání v poradních orgánech, např. školská komise či popř.
kulturní – jak to vidíte, a pak to může jít sem.“ Místostarosta: „Zamýšlený rozsah a udělat
průzkum mezi dětmi ve škole, o co by bylo zájem.“
L. Eliášová představila projekt „malemimi.cz“ (včetně videoprojekce) a požádala
zastupitelstvo o zvážení darování částky 100 tis. Kč či jakékoliv jiné. Starosta připomněl, že
se stalo už dobrou tradicí, že město významně přispívalo i na tyto aktivity, projekty - město
tedy každoročně přispívalo na podobné akce - např. Libušín, hospicové projekty, loni jsme
přispívali krajským hasičům a sbíralo se cca 500 tis. Kč, které byly poskytnuty od 4 -5 obcí na
projekt termokamery, mohli bychom tedy podpořit i tento ušlechtilý projekt, může se to nějak
dotýkat kohokoliv z nás. Mgr. Sovadina: Jako otec dvou dětí bych určitě malé děti podpořil.
Mgr. Knedlová: Mě jen zaráží, že minule jsme rozdělovali v grantové komisi 420tis.a 30tis.
na rozprach, a teď tady vidím o 85tis.Kč více. Takže kdyby se hospodařilo jak minule, tak teď
bychom v klidu měli na ty malé dětičky. Pro nás to bylo málo a ještě jsme byli špatní za to, co
jsme dělali. Já jim to nezávidím. Mgr. Nášel: „Jenom upřesním – letos došlo ke kuriózní
situaci, protože letos nežádalo 4- 5 organizací, kteří v průměru žádaly o 15 – 20 tis.Kč, takže
se vlastně ušetřilo.“ Mgr. Knedlová: „Takže jste ušetřili, ale přesto dáváte o 100 tis. Kč víc.“
Starosta: „Je taky pravda, že jsme za poslední roky nevalorizovali tuto částku.“ Mgr.
Sovadina: „Já bych podpořil obojí.“ Mgr. Knedlová: „Tak toto už je hotové, teď bychom měli
podpořit ty dětičky.“ Mgr. Nášel: „Měřiče rychlosti – to jsou ty radary, jo?“ Starosta:
„Zkoušíme to od Lukova.“ Mikl: „Podpora těch dětí samozřejmě - to vnímám jako dobrou
věc, ale ty děti nejsou ohroženy na životě. Maminky za nimi mohou kdykoliv přijít. Ta druhá
záležitost v oblasti Holešovské – velmi by se tam hodil nainstalovat nejen systém kamer, ale i
zpomalovací systém, který funguje tak, že když projedete na začátku víc jak 50, tak mi
uprostřed obce blikne červená. A co se týká toho navýšení na neziskovky – my jsme tady od
toho, abychom hlavně podporovali děti ve Fryštáku. Grantová komise k tomu přistupovala
velmi zodpovědně, ale byla tam tendence diskutovat, jestli se tam bude bodovat či podobně. A
měli bychom to zvážit. Navrhoval bych rozdělit grantovou podporu na dvě části – a to na
činnost a akce. A ještě bych se přimlouval na 2 činnosti – na sportovní a kulturní. Částka 520
tis. Kč pro kulturní a sportovní akce není vůbec vysoká, naopak - dovedl bych si představit
vyšší částku. Byli jsme se všichni dívat na stadionu a shodli jsme se, že hledáme nějakou
interaktivní zónu a shodli jsme se s Ing. Gálíkem na tom, že hřiště by toto mohlo splnit. Dále
se už několik let bavíme co s kinem, kotelně a to by mohly být investice, které by mohly
sloužit dobře pro neziskový sektor.
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Starosta: „Už jednou jsme se bavili o přepracování grantového systému a podle mě už je to na
zvolení pracovní komise, která by připravila nový návrh. Stávající něco řeší, ale současná
situace ukazuje realitu členitější, tak je potřeba zpřesnit, ale nezkomplikovat. Na RMF
bychom se pobavili o podobě pracovní skupiny, kdy by se mohla pracovní skupina sejít
apod..“
Ing. Košák: „Chtěl bych určitě připomenout, že bychom mohli ty děti schválit později, aby to
nebylo unáhlené. Ke všemu chceme důvodové zprávy, tak se budeme rozhodovat na základě
obdržené videoprezentace a písemných podkladů.
Ing. Černý: „Mohli bychom hlasovat nejprve o rozpočtu a pak o těch projednaných
změnách?“ Starosta: „Dobře, můžeme, chtěl jsem, aby to bylo jako jedna společná rozprava,
ale můžeme zvlášť.“
U Z 02/2016/VII/02a.a)
ZMF v návaznosti na usn. č. U Z 01/2016/VII/03a.a) ze dne 25.01.2016, v souladu s ust. §
84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a
v souladu s ust. § 4, 6 a 11 zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních
samosprávných celků, v platném znění, schvaluje rozpočet města Fryštáku na rok 2016
jakožto rozpočtu schodkového s předpokládanými příjmy ve výši 52,60710 mil. Kč, s
předpokládanými výdaji ve výši 64,35210 mil. Kč a deficitem rozpočtu ve výši 11,745
mil. Kč + splátky 3,255 mil. Kč, které budou kryty v souladu s ust. § 4 odst. 7 zák. č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, finančními prostředky z
minulých let na bankovních účtech města, a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu
ekonomicko-správního odboru, v souladu s ust. § 14 zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová
pravidla ÚSC, neprodleně zajistit rozpis tohoto rozpočtu – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02a.a) bylo schváleno.
Termín:
29. 02. 2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
a.b)

Návrh na pověření Rady města Fryštáku schvalovat rozpočtová opatření
do výše 200 tis. Kč bez DPH
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek.
Připomínky zastupitelů: viz připomínky u bodu 2a.a)
U Z 02/2016/VII/02a.b)
ZMF v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, v návaznosti na ust. § 16 zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, pověřuje Radu města Fryštáku v r. 2016 schvalovat změny
rozpočtu města - rozpočtová opatření, a to každé vždy maximálně do výše do 200.000,Kč bez DPH, a to aniž by se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné
ukazatele celkových příjmů a výdajů a současně aniž by se změnil schválený rozdíl
celkových příjmů a výdajů.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02a.b) bylo schváleno.
Termín:
15.2.2016
Zodpovídá: RMF
b) Návrh investičních akcí města Fryštáku na rok 2016
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek.
Připomínky zastupitelů: viz připomínky u bodu 2a.a)
U Z 02/2016/VII/02b.a)
ZMF schvaluje realizaci investičních akcí v roce 2016 – viz příloha č. 3 tohoto zápisu.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02b.a) bylo schváleno.
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U Z 02/2016/VII/02b.b)
ZMF schvaluje poskytnutí finančních prostředků do 50 tis. Kč vč. DPH na realizaci
investiční akce – pořízení systému elektrického spouštění zvonění pro kapličku na Vítové
a souhlasí s vyčleněním těchto prostředků z rezervy rozpočtu.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 4 (Ing. Zlámalík, Ing. Osoha, Ing. Gálík, Ing.
Košák)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02b.b) bylo schváleno.
Z 02/2016/VII/02b.c)
ZMF schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč vč. DPH na realizaci
investiční akce - na mobiliář města Fryštáku v roce 2016 a souhlasí s vyčleněním těchto
prostředků z rezervy rozpočtu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 3 (p. Filák, Ing. Gálík, Ing. Košák)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02b.c) bylo schváleno.
Z 02/2016/VII/02b.d)
ZMF schvaluje poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč na projekt MUDr. Jozefa Macka,
Ph.D., primáře novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s.
s názvem Malé mimi.
Pro: 8
Proti: 1 (Filák)
Zdržel se: 8 (Ing. Černý, p. Mikl, Ing. Velikovský,
CSc., p. Ševčík, Ing. Gálík, Ing. Košák, Ing. Osoha, Mgr. Nášel)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02b.d) nevzniklo.
c) Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Fryštáku, za rok 2015,
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů:
Starosta připomněl, že se v této věci čekalo na vyjádření finančního výboru, které měla být už
na minulé zasedání, a sdělil, že materiál připravil místostarosta.
Místostarosta okomentoval předloženou tabulku, která obsahovala počty úkonů.
Pan Hanák upozornil na opravu částky u pana Maliny. Mgr. Nášel vysvětlil částku u pana
Zapletala. Ing. Černý za finanční výbor upozornil na nutnost přepočtu částky u pana Filáka,
který se stal zastupitelem až v průběhu roku. A dodal: „Každý má svou váhu a každý má svůj
smysl, a jak řekl pan Filák, nechtěli jsme vrážet mezi nás klín. Jestli se Vám částky u paní
Knedlové zdají vysoké, tak je to na rozhodnutí či omezení.“
Mgr. Knedlová: „Přátelé, je to o tom, že toto jsem řešila i minule, ale my tam musíme jít v
den, kdy ti lidé mají narozeniny. Zkuste si chodit sami. Ale jestli se vám to zdá moc, tak to
zrušme. Obec ušetří i na darech.“ Ing. Černý: „Bavili jsme se i s L. Sovadinou, že by těm
komisím mohl někdo poradit jak dělat zápisy, aby byly použitelné pro RMF a ZMF.
Mgr. Pagáč: „Některá komise má méně úkonů, některá více. Myslím, že takto to fungovalo.
Zatím je toto návrh a doposud jsem neslyšel jiný, lepší.
Mgr. Knedlová: Využiji věty některých pracovníků, že se tam jdeme nažrat. Přátelé, tak to
teda není. My s těmi lidmi diskutujeme, pozdravujeme je, jsou velmi vděční, a není to jen na
půl hodiny či hodinu, ale my jezdíme i do Lukova za občany Fryštáku. Vím, že vždycky kvůli
naší komisi závidí. Přeju všem, kdo těm ženským závidí, aby si to vzali na rok, a pak budou
mluvit jinak.
U Z 02/2016/VII/02c.a)
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů v r. 2015 v celkové výši
250,- Kč za úkon na osobu.
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Pro: 16
Proti: 1 (Mgr. L. Doležel) Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02c.a) bylo schváleno.
Termín:
15.3.2016
Zodpovídá: Mgr. L. Sovadina
U Z 02/2016/VII/02c.b)
ZMF doporučuje schválit Radě města Fryštáku poskytnutí peněžitých plnění fyzickým
osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů komisí či dalších
poradních orgánů starosty v r. 2015 v celkové výši 250,- Kč za úkon na osobu.
Pro: 16
Proti: 1 (Mgr. L. Doležel) Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02c.b) bylo schváleno.
Termín:
22.2.2016
Zodpovídá: Mgr. L. Sovadina
d) Návrh na schválení zajištění zdroje fondu MF pro účely uspokojování
kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města Fryšták a pro další účely u
dotčených osob
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů:
Starosta připomněl, že částka je již schválena v rozpočtu, ale dle zákona a statutu příslušného
fondu je nutno i taxativně formulovat zdroj tohoto fondu, který zastupitelstvo zřizuje.
U Z 02/2016/VII/02d)
b)ZMF s odkazem na usnesení U Z 02/2016/VII/02a.a) ze dne 15. 2. 2016 schvaluje
Dodatek č. 1, kterým se nově stanovuje znění čl. I, bodu 2 „Peněžního fondu města
Fryštáku pro účely uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města
Fryšták a pro další účely u dotčených osob“ takto:
Zdrojem tohoto Fondu je v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., zákona o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, v platném znění, převod
prostředků z rozpočtu města Fryšták na příslušný kalendářní rok v objemu 350 000 Kč.
Pro:
17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02d) bylo schváleno.
Termín:
29. 02. 2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
e) Návrh stanovení výše podpory subjektů neziskového sektoru v rámci tzv.
grantové podpory města
Předložil starosta. Připravil Mgr. Pavel Nášel. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Mgr. Pavel Nášel, tajemník grantové komise, která zasedala dne 8. 2. 2016 ve složení:
Ing. Pavel Gálík, Mgr. Libor Sovadina, Ing. Mgr. František Bezděk, Miroslava Končáková,
Libor Mikl, Josef Nášel, Aleš Soukup předkládá zastupitelstvu města návrh na přidělení
grantové podpory neziskovým organizacím v roce 2016.
V příloze je tabulka s navrhovanými finančními částkami a také vzorová smlouva.
Připomínky zastupitelů:
Mgr. Nášel: „V té tabulce jsou v podstatě základní informace o přidělení částek v roce 2016
vč. návrhů. Tabulku jsme rozšířili, pokud jste kompletně nestudovali jednotlivé návrhy, tak
jsme uvedli důvody žádosti.“ Dále okomentoval jednotlivé částky. Mgr. Pagáč: „Navrhuji, co
můžeme udělat dnes, tak to udělejme dnes.“ Starosta: „Jen podotýkám – ohledně schvalování,
že tam, kde to je do 50tis. Kč, tak to jde do RMF, od 50tis. nahoru, tak to jde do ZMF. Pokud
chcete, tak vám kolegyně dala i vzor smlouvy na úložiště, lze to schválit rovnou.“ Ševčík:
„Jaká kritéria rozhodovala při rozdělení částky nebo jestli to bylo stejně, jak jsme to dělali
dosud blbě my? Říkali jste, že se to musí dělat jinak, tak by mne zajímalo, co jak jste teda
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postupovali.“ Mgr. Nášel: „Postupovalo se stejně jako loni.“ Filák: „Domnívám se, že každá
organizace svou činností i výsledky prezentuje město Fryšták, myslím si, že by toto mohlo být
určitým způsobem nějaké vodítko, kde by se fin. prostředky na toto mohly nabalovat.“ Ing.
Černý: Aby ta komise mohla fungovat novým způsobem, že by se něco bodovalo, tak by se
mohla potkat 2x. Nejprve se na to podívat a pak si o tom popovídat.“
Ing. Gálík: „Myslím, že se klidně můžeme potkat jednou, ale když si to doma nastuduješ, tak
potom to zvládneme na jednom setkání.“ Starosta: „Principiálně je to dobré, ale jestli je
potřeba, tak můžeme sednout třeba i s právníkem a probrat to a pak na zastupitelstvu - tedy
jestli je třeba přepracovat, klidně přepracujme. První systém jsem vytvářel já a měl jsem
několik mustrů. Do roku 2000, 2002 se vždy vyhodnocovalo individuálně na zastupitelstvu.“
Ing. Černý: „ Chtěl bych se zeptat, kolik neziskovek dodalo závěrečnou zprávu?“
Mgr. Nášel: „Zhruba 70 – 80% splnilo toto kritérium, někdo zkrácenou formou, někdo to
zpracoval precizně, např. i s fotografiemi, které dokumentují jejich činnost.“ Starosta ještě
dodal, že se grantová podpora navyšuje a těch 520 tisíc, jak to navrhla grantová komise plus
nevyplacená podpora ve výši 15 tis Kč pro Speedbike v r. 2015.
U Z 02/2016/VII/02e)
ZMF v návaznosti na schválený rozpočet města Fryštáku na rok 2016, v návaznosti na
ust. čl. č. I bod č. 1 a 3 Zásad grantové podpory nestátních neziskových subjektů
poskytovaných městem Fryšták a v souladu s ust. § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje výše finanční podpory (výše
neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci) neziskovým organizacím v roce 2016 –
viz příloha č. 4 tohoto zápisu a ukládá Mgr. Nášelovi a Ing. Jaškovi připravit návrhy
příslušných smluv.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02e) bylo schváleno.
Termín:
15.3.2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek, Mgr. P. Nášel
f) Návrh na zajištění cizích zdrojů rozpočtu města Fryštáku
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů:
Starosta navrhl, aby se o tomto bodu jednalo později – až v návaznosti na prověření možností
získání dotací na alespoň některé připravované záměry, projekty, a to i s ohledem na
skutečnost, že úvěrová politika je pro město velmi příznivá.
U Z 02/2016/VII/02f)
ZMF odkládá projednání bodu Návrh na zajištění cizích zdrojů rozpočtu města
Fryštáku na příští zasedání ZMF, které se uskuteční 21. 3. 2016.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0.
Nehlasoval: 1 (Mgr. Nášel)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02f) bylo schváleno.
3. Finanční záležitosti
a) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací v rámci tzv. grantové podpory
města, jejichž výše přesahuje 50 tis. Kč
Předložil starosta. Připravil Mgr. Pavel Nášel. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/03a)
ZMF odkládá uzavření smluv o poskytnutí dotací v rámci tzv. grantové podpory města,
jejichž výše přesahuje 50 tis. Kč, na příští zasedání ZMF, které se uskuteční 21. 3. 2016.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. Nášel)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/02d) bylo schváleno.
Termín:
15. 03. 2016
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Zodpovídá: Mgr. P. Nášel, Ing. M. Jašek
b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotace mimo režim tzv. grantové
podpory města, jejichž výše přesahuje 50 tis. Kč
b.a) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace o. s.
Fryštácká Javořina
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů:
U Z 02/2016/VII/03b.a)
ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zák č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
100.000,-Kč o. s. DH Fryštácká Javořina, IČ68688181, a v souladu s ust. § 10a zák. č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000,- Kč mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a Dechovou hudbou Fryštácká Javořina, o. s., Dukelská
3975, 760 01 Zlín, IČ 68688181, zast. Mgr. Radkem Gajdošíkem, za účelem částečné
úhrady nákladů spojených s činností sdružení a zajištění akce Valašské setkání –
Fryšták 2016, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – viz příloha č. 5 tohoto zápisu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mikl)
Nehlasoval: 2 (Černý, Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/03b.a) bylo schváleno.
Termín:
29. 02. 2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
b.b)

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Domu
Ignáce Stuchlého
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/03b.b)
ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zák č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
110.000,-Kč Domu Ignáce Stuchlého SKM, o. s., IČ67026346, a v souladu s ust. § 10a)
zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 110.000,- Kč mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a Domem Ignáce Stuchlého SKM, o. s., P. I. Stuchlého 26/27,
763 16 Fryšták, IČ 67026346, zast. Mgr. Ing. Františkem Bezděkem, za účelem
částečného krytí nákladů spojených se zajištěním činnosti nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – viz příloha č. 6 tohoto
zápisu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mikl)
Nehlasoval: 2 (Černý, Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/03b.b) bylo schváleno.
Termín:
29. 02. 2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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b.c) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z.s. FC
Fryšták
Předložil starosta. Připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na
úložiště.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/03b.c)
ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zák č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje poskytnutí veřejnoprávní investiční dotace ve výši 400.000,Kč FC Fryšták, IČO 65792157, a v souladu s ust. § 10a) zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová
pravidla ÚSC, v platném znění, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace ve výši 400.000,- Kč mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČO 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a FC
Fryšták, Zlínská 260, 763 16 Fryšták, IČO 65792157, zast Vratislavem Rudolfem,
předsedou, za účelem dostavby kabin, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – viz
příloha č. 7 tohoto zápisu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mikl)
Nehlasoval: 2 (Černý, Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/03b.c) bylo schváleno.
Termín:
29. 02. 2016
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
5. Návrh p. … Jašky na výkup 2/3 vlastnictví pozemku p. č. 445/34, k. ú. Vítová,
obec Fryšták
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Žádost ze dne 09. 12. 2015, č. j. MUF-OSM-3211/2015-NAJ.
OSM – žadatel p. Jaška navrhl městu Fryšták (po opakovaných výzvách k doplnění ceny za
výkup pozemku) odkup pozemku p. č. 445/34, k. ú. Vítová (2/3 vlastnického práva). Navrhl
cenu ve výši 155.928,- Kč, což při 2/3 vlastnického podílu (147 m2) pozemku o výměře
220m2 činí 1.060,- Kč/m2. Jedná se o jeden z pozemků, který slouží jako příjezd a přístup
k zahrádkářské kolonii nad Skalkou a k chatové oblasti „Brusné“. Město Fryšták má ve
vlastnictví na této příjezdové komunikaci část pozemků, ostatní jsou soukromých vlastníků.
K informaci, že výkup inicioval starosta města uvádíme, že se jednalo o jiný pozemek, a to
pozemek p. č. 243/3, k. ú. Vítová, obec Fryšták, který by vyřešil přístup k soukromým
pozemkům a který navazuje na pozemek p. č. 255/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták ve vlastnictví
města Fryšták, na kterém se nachází veřejně přístupná účelová komunikace.
RMF nedoporučila výkup podílu nabízeného pozemku.
Připomínky zastupitelů: Mikl: „To jsou pěkné pokusy, které se opakují periodicky.“
U Z 02/2016/VII/05
ZMF bere na vědomí návrh p. … Jašky, bytem … , na výkup 2/3 vlastnictví pozemku p.
č. 445/34 – ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 220 m2, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za navrhovanou cenu 155.928,- Kč a nereflektuje na tuto nabídku výkupu.
Pro: 16
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/05 bylo schváleno.
Termín:
odpověď do 29. 2. 2016
Zodpovídá: pí G. Najmanová
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6. Žádost fy HD GEO s. r. o., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Sedláček, kabelové
vedení NN“
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Žádost ze dne 04. 02. 2016, č. j. MUF-OSM-304/2016-NAJ.
OSM – v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 02/2015/VII/08 ze dne 24. 02. 2015 byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták, p. Sedláček, kabelové vedení NN“; není třeba nyní zveřejňovat
záměr; doporučujeme schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/06
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 02/2015/VII/08 ze dne 24. 02. 2015 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763
16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou E.ON
Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ28085400,
zast. na základě plné moci ze dne 17. 09. 2015 spol. E.ON Česká republika, s. r. o., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ25733591, zast. Ing. Danou
Mrvovou, Manažerem věcných břemen, na základě Pověření ze dne 07. 01. 2013, ke
stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, p. Sedláček, kabelové vedení NN“,
umístěné na části městských pozemků p. č. 2/1 – ostatní plocha, p. č. 2/2 – ostatní plocha
a p. č. 2/3 – ostatní plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 500,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – viz příloha č. 8 tohoto zápisu.
Pro:
15 Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 2 (Ing. Zlámalík, p. Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/06 bylo schváleno.
Termín:
11. 3. 2016
Zodpovídá: pí G. Najmanová
7. Různé – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
a) Sdělení ČR – ÚZSVM ve věci převodu pozemku p. č. 646/3, k. ú. Dolní Ves (část
Žabárna), obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Sdělení ze dne 22. 01. 2016, č. j. MUF-STA-184/2016-STA.
OSM - jedná se o pozemky v místní části Žabárna, sousedící s nemovitostmi p. Ladislava
Pospíšila. Na internetových stránkách ÚZSVM byly od 26. 01. 2016 k dispozici min. ceny za
prodej pozemků a stavby – celková cena 166.300 Kč. Pozemky i stavba byly vedeny v
samostatném výběrovém řízení jako celek. Jedná se o další kolo výběrového řízení, kdy je
cena o část snížena. Účast v I. kole VŘ ZMF neschválilo.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/07a)
ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o nabídce převodu pozemků p. č. 645/2, 646/11 a stavba bez čp. na poz. p. č. 645/1 a
645/2, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení a
nereflektuje na tuto nabídku.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/07a) bylo schváleno.
Termín:
29. 2. 2016
Zodpovídá: pí G. Najmanová
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b) Sdělení ČR – ÚZSVM ve věci převodu pozemků p. č. 645/2, 646/11 a stavba bez
čp. na poz. p. č. 645/1 a 645/2, vše k. ú. Dolní Ves (část Žabárna), obec Fryšták,
formou samostatného výběrového řízení
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a
na úložiště.
Sdělení ze dne 22. 01. 2016, č. j. MUF-STA-184/2016-STA.
OSM - jedná se o pozemky v místní části Žabárna, sousedící s nemovitostmi p. … Pospíšila.
Na internetových stránkách ÚZSVM byly od 26. 01. 2016 k dispozici min. ceny za prodej
pozemků a stavby – celková cena 166.300 Kč. Pozemky i stavba byly vedeny v samostatném
výběrovém řízení jako celek. Jedná se o další kolo výběrového řízení, kdy je cena o část
snížena. Účast v I. kole VŘ ZMF neschválilo.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/07b)
ZMF bere na vědomí sdělení ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o nabídce převodu pozemků p. č. 645/2, 646/11 a stavba bez čp. na poz. p. č. 645/1 a
645/2, vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, formou samostatného výběrového řízení a
nereflektuje na tuto nabídku.
Pro:
16 Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Ševčík)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/07b) bylo schváleno.
Termín:
29. 2. 2016
Zodpovídá: pí G. Najmanová
c) Návrh na stanovení zástupce města Fryštáku na jednání Valné hromady
Společnosti singularistů velkousedlých
Předložil starosta. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na úložiště.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/07c)
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, deleguje jako zástupce města Fryštáku na zasedání výroční valné
hromady Společnosti singularistů velkousedlých Fryšták, v. o. s., v likvidaci, která se
koná v pátek 19. 3. 2016, zastupitele Pavla Ševčíka, bytem nám. Míru 6, 763 16 Fryšták,
a pověřuje starostu podpisem plné moci k zastupování města na této valné hromadě.
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/07c) bylo schváleno.
d) Návrh na účast města Fryštáku v projektu Hodina země 2016
Předložil starosta. Připravila Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronika
2016. Všichni obdrželi návrh rozpočtu elektronicky a na úložiště.
Připomínky zastupitelů: žádné.
U Z 02/2016/VII/07d)
ZMF nesouhlasí se zapojením města Fryštáku do akce Hodina Země 20166 a nesouhlasí
s registrací na stránkách www.hodinazeme.cz a se zhasnutím veřejného osvětlení v den
celosvětové události na ochranu životního prostředí a zejména klimatu, tj. v sobotu 19.
března 2016 od 20:30 – 21:30 hod.
Pro: 8
Proti: 2 (Gálík, Černý)
Zdržel se: 7 (Mgr. Nášel, p. Hanák, Ing. Osoha,
Ing. Velikovský, CSc., p. Bezděčík, Mgr. Knedlová, Mgr. Klapilová)
Usnesení č. U Z 02/2016/VII/07d) nevzniklo.
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Pan Mikl okomentoval návštěvu kontrolního výboru na skládce Baďura z 29.1.2016, kde
shledali tento problém jako závažný, a požádal o další výkop sondy po domluvě s Ing.
Dohnalem, který se uskuteční 16.2.2016 A dodal: „Máme rozpracované snímky ze září,
kdy je tam ta částečná deponie z nějaké stavby nebo silnice. Pak máme nasnímané
sondy, které jsou v obvodu tělesa, zítra bude další sonda uprostřed a chtěl jsem požádat
pana starostu, protože toto je složitější problém, o mimořádné zasedání zastupitelstva
jenom co se týká jenom Baďury. Navrhuji termín úterý v 16:00hod. Je to žádost
předsedy kontrolního výboru a kontrolního výboru obecně.
Mgr. Knedlová: „Proč jste tam nepřišli, když bylo avizováno setkání. Nebyla z vás tam
ani noha.“
Mikl: „Byly realizovány sondy, ale členové zastupitelstva nebyli pozvání k výkopu, ale až
k prohlídce. To jsou dvě rozdílné věci, paní Knedlová.“
Ing. Dohnal: „Kdyby se to posunulo ZMF, tak bychom měli rozbor pana RNDr. Fišera,
který by to mohl vysvětlit. Možná by to bylo lepší, ale do příštího týdne to určitě
nestihne. Do 29.2.2016 by měla být zpráva hotová.“
P. Mikl: Dobrá tedy, domluvme se na svolání na toho 29. 02. 2016.
Poznámka starosty:
Dne 16.2.2016 obdržel starosta na služební mobil (724179041) zprávu z mobilního
telefonu zastupitele pana Mikla (777200027) v tomto znění – citace (včetně překlepu):
Ahoj Lubo, mimorádné zastupitelstvo nesvolavej, skladna je v soucasné dobe dle našeho
názoru vporadku. Děkuji Libor – viz příloha č. 9 tohoto zápisu.

Zapisovatelka:Lenka Eliášová, DiS., sekretářka starosty

Ověřovatelé: Pavel Ševčík

Libor Hanák

Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

strana číslo 15/15 Z 02/2016/VII

Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

