Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 26/2021/VIII ze dne 8. 11. 2021
U R 26/2021/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 24/2021/VIII ze dne
13. 10. 2021 a č. R 25/2021/VIII ze dne 21. 10. 2021 bez připomínek a v souladu s
elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje program zasedání RMF číslo R
26/2021/VIII dne 8. 11. 2021 – viz výše, způsob diskuse a hlasování ke každému bodu
ihned, zapisovatelku Bc. Simonu Kotulkovou a ověřovatele radního Mgr. Libora
Sovadinu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 26/2021/VIII/1 bylo schváleno.
U R 26/2021/VIII/2
RMF schvaluje částečné zproštění mlčenlivosti v mediaci zahájené v rámci řízení
vedeného u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 186/2008, tedy v řízení o žalobě na
určení neplatnosti „Smlouvy o prodeji části podniku“ a neexistence právního vztahu ze
„Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury“, a to za podmínek a v
rozsahu dle návrhu dohody „Zproštění povinnosti mlčenlivosti v mediaci listopad 2021“,
která je přílohou zápisu a pověřuje starostu uzavřením takové dohody (viz příloha č. 2
tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 26/2021/VIII/2 bylo schváleno.
Termín:
ihned
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 26/2021/VIII/3
RMF pověřuje starostu města, aby v souvislosti s mediací zahájenou v rámci řízení
vedeného u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 38 C 186/2008, tedy v řízení o žalobě na
určení neplatnosti „Smlouvy o prodeji části podniku“ a neexistence právního vztahu ze
„Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury“ projednal předběžně
s největším akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., návrh změny stanov
téže společnosti a návrh nominační dohody týkající se dozorčí rady.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 26/2021/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
ihned
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
Zápis vyhotoven dne: 8. 11. 2021
Zapsala: Bc. Simona Kotulková
Ověřil: Mgr. Libor Sovadina

Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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