Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 5/2019/VIII ze dne 19. 8. 2019
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Ing. Pavel Gálík, Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Jaroslav
Hrbáček, Mgr. Roman Lauterkranc, Mgr. Pavel Nášel, Ing. Karel Zlámalík, Ing. Jan
Gőrig, Pavel Ševčík, Mgr. Sylva Knedlová, Bc. Ilona Staňková, Alois Langer, Libor
Mikl (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni:
Mgr. Helena Uhříková, Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Marcela Klapilová, Mgr.
Libor Sovadina
Hosté:
Ing. Michal Jašek, vedoucí ekonomicko – správního odboru, Ing. Pavel Dohnal,
vedoucí odboru technického hospodářství
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka: Jitka nedělová, asistentka starosty
Ověřovatelé: Pavel Ševčík, Libor Mikl
Místo:
obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.10 hodin
Konec:
18.58 hodin
Program:
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení ověřovatelů
zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze zasedání ZMF č.
Z 4/2019/VIII ze dne 19. 6. 2019, informace o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na výpisy
z jednání rady)
2. Rozpočtové záležitosti
a) Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 19. 8. 2019
b) Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 7. 2019
3. Investiční akce města Fryštáku na rok 2019 – aktualizace
4. Rozpočtová opatření
RO č. 13/2019 - investiční záležitosti
5. Návrhy Obecně závazných vyhlášek
a.a) Návrh na schválení OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Fryštáku v návaznosti na zavedení systému MESOH města Fryšták
a.b) Návrh na schválení Pravidel k systému MESOH města Fryšták
b) Návrh na schválení OZV č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Fryšták č.
4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
6. Žádost o prodej části pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
7. Žádost o prodej části pozemku p. č. 256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták
8. Majetkoprávní vypořádání přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku
a) k. ú. Fryšták - p. č. 205/11 a p. č. 205/16
b) k. ú. Dolní Ves - p. č. 26/1
c) k. ú. Horní Ves u Fryštáku - p. č. 471/2
9. Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024
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10. Žádost fy H + M Zlín, a. s., Zlín – Štípa, o výhledové zařazení stavebních objektů (SO 02
Komunikace a parkovací stání, SO 03 Chodníky a zpevněné plochy, zeleň a dětské hřiště) vč.
pozemků pod nimi do majetku města Fryšták
11. Návrh na zadání projektové dokumentace na zajištění revitalizace objektu, čp. 1, „Hrubá
hospoda“
12. Věcná břemena
a) Žádost společnosti E.ON, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemky p. č.
256/1 a p. č. 255/1, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták)
b) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene (pozemek p. č. 89/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták)
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 5/2019/VIII dne 19. 8. 2019
Starosta v 16.10 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční listiny
a dle provedené elektronické prezence prostřednictvím hlasovacího systému – přítomno celkem 13
členů ZMF (Mgr. Helena Uhříková, Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Libor
Sovadina se omluvili) a sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva,
a že je tudíž zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta 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 9. 8. 2019) - dle tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele zasedání ZMF č. Z 5/2019/VIII
Starosta navrhl jako zapisovatelku zasedání ZMF č. Z 5/2019/VIII dne 19. 8. 2019 pí Jitku
Nedělovou, bez připomínek zastupitelů.
U Z 5/2019/VIII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 5/2019/VIII dne
19. 8. 2019 pí Jitku Nedělovou.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 5/2019/VIII dne 19. 8. 2019
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 5/2019/VIII ze dne 19. 8. 2019 zastupitele Pavla
Ševčíka a Libora Mikla, navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 5/2019/VIII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 5/2019/VIII, konaného dne 19. 8. 2019, zastupitele p. Pavla Ševčíka a p. Libora Mikla.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu zasedání ZMF č. Z 5/2019/VIII dne 19. 8. 2019
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 9. 8. 2019.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 5/2019/VIII dne 19. 8. 2019 v souladu s obdrženou
pozvánkou ze dne 9. 8. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/1.4 bylo schváleno.
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1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 5/2019/VIII dne 19. 8. 2019 – v souladu
s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy – diskuse, hlasování a přijetí
usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 4/2019/VIII ze dne 19. 6. 2019
Ověřovatelé Mgr. Sylva Knedlová a Alois Langer schválili zápis bez připomínek a svůj souhlas
stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 4/2019/VIII ze dne 19. 6. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 16/2019/VIII ze dne
24. 6. 2019, č. R 17/2019/VIII ze dne 8. 7. 2019, č. R 18/2019/VIII ze dne 23. 7. 2019 a č. R
19/2019/VIII ze dne 12. 8. 2019
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 16/2019/VIII ze dne 24. 6. 2019, č. R 17/2019/VIII ze dne 8. 7. 2019,
č. R 18/2019/VIII ze dne 23. 7. 2019 a č. R 19/2019/VIII ze dne 12. 8. 2019 bez připomínek.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/1.7 bylo schváleno.
2. Rozpočtové záležitosti
a) Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 19. 8. 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál tiskem.
Připomínky: Starosta – myslím si, že ta čísla jsou velmi optimistická, třebaže korespondují s
představou ekonoma tak, jak bylo avizováno na základě informací na začátku tady tohoto roku a jak
se s tím počítalo v návrhu rozpočtu.
U Z 5/2019/VIII/2a)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 19. 8. 2019
bez připomínek.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/2a) bylo schváleno.
b) Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 7. 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál tiskem.
Připomínky: Lauterkranc – dámy a pánové, rozpočet města Fryštáku pro rok 2019 plánuje
rozpočtový schodek ve výši 9 100 000 Kč. Tak, jako jsem několikrát uvedl, nepovažuji nebo
nevidím žádný důvod pro rozpočtový schodek v této výši v roce 2019. Investiční akce podle mého
názoru tomu neodpovídají, proto budu hlasovat negativně. Starosta – děkuji, na tom se neshodneme,
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bohužel. Rada to vidí trošku jinak, a myslím si, že ten rozpočet je připraven tak, aby mohl
maximalizovat investiční výdaje, což koneckonců potvrdí potom i podbod b).
U Z 5/2019/VIII/2b)
ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 7. 2019 bez připomínek.
Pro: 11
Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Zdrželo se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/2b) bylo schváleno.
3. Investiční akce města Fryštáku na rok 2019 – aktualizace
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, připravili Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO, a Ing. Pavel
Dohnal, vedoucí OTH. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti i tiskem.
Připomínky: Lauterkranc – dámy a pánové, postup rady města Fryštáku je nesrozumitelný v této
věci. Bylo přislíbeno starostou při minulém jednání zastupitelstva, že bude provedena změna
investičních akcí nebo seznam investičních akcí pro rok 2019, a tento příslib nebyl dnes předložen a
splněn, ale namísto toho se nám dostává tabulka ekonoma, která spíše než seznam investicí vypadá
jako tabulka vyjadřující, co se kam přesune, na jaký účet, než srozumitelný seznam investicí. Jenom
pro základní ilustraci, ta tabulka má určitou barevnou legendu, žlutou barvou zde jsou zobrazeny
údajné změny. První změna odspodu, odstranění č. p. 16 - pouze HSV, tzn. je to legendou
vysvětleno jako nová investice. Podotýkám, že tedy nová ve vztahu k seznamu investičních akcí pro
rok 2019 v částce 9 944 000 Kč, to je částečná částka, kterou jsme schvalovali v lednu 2019. Vidím
tady, že přestože to je nová investice, je zde už známý dodavatel, PROVING, s.r.o., je tady částka
uvedená 3.686.690 Kč, a to všechno ještě předtím, než o tom hlasovalo zastupitelstvo. Možná je to
nedorozumění, ale já zatím pouze demonstruji tu nesrozumitelnost, kterou se zde zastupitelstvu
předkládá poměrně zásadní návrh o hospodaření s finančními prostředky. Pokud půjdu odshora a
vezmu to v těch podstatných částkách, tak je zde navrženo nebo předloženo zrušení investiční akce
modernizace mostu ulice Korábová. Když si jenom připomeneme tu genezi čísel, tak ještě v lednu
2019 se hovořilo o opravě za 1 100 000 Kč, dnes se zde objevuje částka v rozpočtu 3 384 000 Kč.
Vybavuji si, že zde pan Ing. Dohnal vysvětloval, že most je v havarijním stavu, a proto
odůvodňoval to navýšení na 3 000 000. Dneska se bavíme o tom, že tu investici zrušíme, aniž
bychom si řekli, jaké důsledky toto zrušení do budoucna pro občany, kteří ten most používají, bude
mít. To bych poprosil o vysvětlení. Dále, máme zde označeno jako novou investici parkovací místa
v ulici Komenského, tzn. žlutou legendou je to označeno jako nová investice, a to přesto, že tato
investice byla zahrnuta už do seznamu z ledna 2019. V lednu 2019 jsme ale hovořili o částce milion
korun a dnes zde hovoříme o částce 2.314.864 Kč, je tady přímo vyjádřen dodavatel stavby,
smlouva o dílo, ale ve skutečnosti se nejedná o žádnou novou investici. Zase, dokládám to jako
nesrozumitelnost té předlohy, kterou rada předkládá zastupitelstvu ke schválení. Pak, když skočím,
nějaké menší věci, které asi nemá smysl rozebírat, objevuje se tady spousta položek nových, které
nejsou v tom seznamu zase vyjádřeny tou žlutou barvou jako nové investice. Celé to na mě působí
opravdu jako taková nesrozumitelná hra čísel, v jejímž důsledku naprosto ztrácím představu o tom,
co vlastně se v tom městě děje nebo má dít. Já bych ještě řekl, protože v tom návrhu pan starosta
otevíral body, které se vztahují k dalším, tak bych možná se k tomu ještě vyjádřil speciálně. Teďka
já hovořím k tomu materiálu, kterým se snaží rada města Fryštáku si v podstatě nechat schválit nebo
předschválit, nevím, změny investičních plánů. Samozřejmě mě to vede k negativnímu hlasování o
tomto materiálu a opravdu bych doporučil zavést nějaký postup, že nejdříve si schvalme ten plán
těch investic, takto srozumitelným a jednoduchým způsobem, jako jsme to udělali v lednu, nejen
název projektu, ať je tam předpokládaná částka, a pak nechť rada předkládá ten výsledek a ty
rozhodnutí, které samozřejmě jsou v její kompetenci. Ale předbíhat tento proces považuju za možná
nejenom nesrozumitelné, ale i nestandardní. Děkuji za pozornost. Starosta – děkuji. Lauterkranc –
já se jenom technicky zeptám, o čem budeme teďka hlasovat? Budeme hlasovat o tom třetím bodě
en-bloc? Starosta – samozřejmě, to je jedno usnesení. Já jenom dopředu avizuji, že bod číslo 4
samozřejmě koresponduje tím rozpočtovým opatřením s tím bodem číslo 3, takže to jste si
nastudovali doma. Já jenom tady zareaguji na kolegy, ta odpovědnost na tom rozhodování je na
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zastupitelstvu. My jsme se revitalizací objektu č. p. 16 věnovali dlouhodobě, byly tam nějaké
varianty, věnovala se tomu 3 pracovní zastupitelstva, když to dohromady sečtu, vyjádřila se k tomu
tzv. památková komise, která doporučila v podstatě tu revitalizaci v tomto duchu a myslím si, že
pokud je to k diskusi, a to, jakože to proběhlo, to je diskuse odborné veřejnosti primární, a ta
varianta, která zvítězila, byla vnímána zastupitelstvem jako nejčistší, jako bych řekl nejpřirozenější,
která tam z toho, co si namysleli, když to řeknu takto, památkáři, a co by chtělo město. Takže
myslím si, že ten rozsah té diskuse je jistě limitovaný, takže to je tady k tomuto. Znovu říkám, že
havarijní stav u toho mostu používáme z toho důvodu, že vzhledem k tomu technickému stavu,
případně doplní pan Ing. Dohnal, byla snížena nosnost s tím, že ten, kdo posuzoval tady ten stav
toho mostu, řekl, že 5 let v tomto stavu, s těmito omezeními do pěti let vydrží, a je potřeba potom
jej generálně opravit. Takže není to, byť tu mluvíme o havarijním stavu, tak není to takový stav,
kdy by to byl havarijní stav v tom nejužším slova smyslu, pak by v podstatě muselo dojít k uzavření
toho mostu. K tomuto úkonu určitě není v tomto okamžiku důvod a víte, že tam osobní automobily,
což je pro nás v tomto okamžiku nejdůležitější, jako běžně se pohybují. To je jedna věc, já si
myslím, že tady tento materiál, který je zpracovaný, je dostatečně srozumitelný, proto bych prosil
pana Mgr. Lauterkrance, kdyby v této věci mluvil za sebe a jestliže on tomu nerozumí, nebo to
zpochybňuje, neznamená to, že tomu nerozumí všichni další zastupitelé, a nic vám, pane magistře,
nebránilo v tom, abyste tady přišel, třeba i na jednání rady, abyste si mohl nechat vysvětlit některé
záležitosti. Takže ta tabulka je ekonomicko, řekněme, investiční, která právě řeší i ten můj příslib,
tzn. předkládá aktuální obraz té možné investiční činnosti města a znovu jsem říkal, že jsme
všechno vysoutěžili dopředu, s tou podmínkou, že pakliže se to zastupitelům nebude líbit, tak
můžeme výběrová řízení, bez nároku na cokoliv, prostě zrušit. Takže nikomu nikdo nic
nepodsouvá, naopak jednáme operativně, a kdybychom šli asi tou vaší cestou, tak jako nám zbyde
na účtě né 15 milionů nebo 18 milionů, ale těch 30. Takže tady naopak rada jedná promptně, bez
prodlení, operativně a řeší nejenom možnosti, jak si plnit ten investiční plán, tak jak o tom veřejnost
mluvila, ale také operativně hledá finance. Toto je právě výsledek té práce, takže to jenom tady k
tomu. Lauterkranc – pane starosto, neodpověděl jste mi na moji základní námitku, a to je
nesrozumitelnost toho postupu rady. Z té tabulky se opravdu v mnoha případech nedá pochopit,
jaká z uvedených sum platí. Zeptám se konkrétně, je zde řádek číslo 3745, to je účetní kategorie
nazvaná Odstranění č. p. 16 pouze HSV, je zde uvedený zhotovitel PROVING s.r.o. a je zde
uvedená suma 3.686.690 Kč. Já nejsem technik, ale připadá mi, že odstranění č. p. 16 za
3.686.000 Kč, je suma nepřiměřená. Vysvětlete mi to, prosím, někdo. Starosta – to je cena, která je
aktuální na trhu, protože prošla výběrovým řízením. To, že se vám to zdá nepřiměřené, to je druhá
věc, to se nám zdá všem. Bohužel, ta situace na tom trhu je taková, jaká je, je nedostatek práce,
málo zaměstnanců a firmy doslova a do písmene předražují. To neznamená, že bych se s tím
ztotožňoval a sám s tím mám problém. Vy jste měl dostatek prostoru na to, abyste přišel sem, za
panem inženýrem Dohnalem, za ekonomem, pokud tomu nerozumíte, jak říkáte, a mohl jste si
nechat vysvětlit, co je to HSV. Nevím co je na nepochopení k tomu, že je tam zařazena investiční
akce, kterou jsme dlouhodobě plánovali, odstranění nebo v podstatě revitalizaci toho objektu
č. p. 16, z čehož vzešel tady tento projekt. Je to kompromis požadavku města, které původně chtělo
ten prostor zcela otevřít, aby to byla jakási plocha shromažďovací s funebrálním prvkem, nějaké
lavičky a podobně, taková klidová zóna. Památkářům se to nelíbilo, takže vzešla z tohoto tato
podoba, i když se to jmenuje, mimo jiné, jako odstranění, tak jsou tam ještě další dvě slova, která
jasně formují, že to není jen o odstranění, ale i o nějaké úpravě celého toho prostoru. Takže není
tady k tomu už co dodávat. Gálík – já bych k tomu popisnému číslo 16 to trošku shrnul. Asi před
možná 10 lety byla situace taková, že se říkalo, že s tou budovou nejde nic dělat. Minulé
zastupitelstvo oslovilo pana architekta, který to pořešil, řekl bych, s památkáři do takového stavu, že
byl schopen prostě z toho objektu něco vytvořit, a minulému zastupitelstvu ten návrh pana
architekta Sládečka se velmi, si myslím, zalíbil. Byly tam sice nějaké drobné připomínky, ale
odsouhlasilo ho, a možná vás jako, pane Lauterkranci, zavádí to odstranění č. p. 16, ale opravdu se
nejedná jenom o odstranění, ale jsou to hlavní stavební práce, tzn. bude tam bourání, bude tam
vyzdívání nových zdí. Ta částka je část revitalizace celého objektu. Na to místo, na ten účel, k
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tomu, k čemu to má sloužit. To je jenom část peněz, není to jenom to odstranění, jsou tam další
desítky stavebních prací. Jenom je to, řeknu, název té akce zkrácený. Já ještě odpovím panu
Langrovi na ty stání na ulici Komenského. Proběhlo tady možná 5, 6 setkání s lidma z těch
bytových domů, kteří se k tomu vyjadřovali, a opravdu ta situace je pro ně, řekl bych, téměř
havarijní nebo akutní, takže jsme se snažili prostě nějakým způsobem to vyřešit a můžu říct, že za
mě jsme velmi rádi, že se nám podařilo dát ty finance tak dohromady, že jsme schopni tu akci
udělat najednou a celou. Že tam těm lidem nemusíme jeden rok udělat hrubé terénní práce s
nějakým zásypem a další rok dělat dlažbu. Takže za mě si myslím, že ta akce se podařila dotáhnout
do takového konce, že všichni by měli být spokojeni. Hlavně teda ti obyvatelé těch bytových domů.
Děkuji. Jašek – já jsem chtěl reagovat k té tabulce. Jednak ty názvy beru plně na sebe, jsou
zkrácené, konkrétně u toho čísla popisného to vysvětlil krásně pan starosta i pan místostarosta.
Důvodem, proč jsou v té tabulce zkrácené, je ten, že ty názvy jsou mnohdy tak dlouhé, že to tu
tabulku roztáhne ještě víc do šířky, potom se úměrně zmenší text a ta tabulka se vizuálně stává
nepřehlednou, takže nejenom u toho č. p. 16, ale i u těch ostatních je potřeba to brát, ty názvy, s
rezervou. Říkám, mnohdy ty názvy jsou na dva až tři řádky, například DBD zateplení atd., zvláště u
těch dotačních titulů. Jinak dovolím si ještě reagovat na tu tabulku a přiznám se, že kdybych ten
úkol dostal znovu, tak respektive ta tabulka, kterou si dělám sám pro sebe, pokud bych pro vás měl
vytvořit nějaký přehled, tak určitě to nebude jednoduchý seznam, který byl na počátku roku. Na
počátku roku totiž v podstatě se neví přesně, co kolik bude stát, jsou to všechno pouze nebo
mnohdy rozpočtové náklady a jsou to zevrubná čísla. Jenomže máme už za sebou 7 měsíců v tomto
roce, a i ekonomika národní globální se nějak vyvíjí, tu slyšíme pozitivní zprávy, tu slyšíme
negativní, z Německa, z Číny atd., a nevíme, jaký dopad to bude mít nejenom na ekonomiku České
republiky a potažmo vlastně na Fryšták, ale je prostě potřeba už přesně plánovat. Tzn., že i ta
tabulka už odráží nějakým způsobem realitu, v rámci těch investičních akcí už jsou tam uvedené
konkrétní dílčí objednávky nebo sub-smlouvy, aby bylo jasně vidět, kam směřujeme, kolik to bude
stát. A já se přiznám, že pro mě je lepší, když na konci roku to město bude já nevím třeba 3,
4 miliony v plusu z důvodu úspor v provozu, než kdybych to město dostal, byť pouhých třeba
tisícikorun, do mínusu. Takže říkám, tato tabulka, možná se vám zdá nepřehledná, já nevím, nikdo
se na mě neobrátil, že by chtěl něco vysvětlit, já si myslím, že přehledná je, že ten seznam tam
uvedený je. Omlouvám se vám, pokud v podstatě možná vystupuju lehce narcisticky, že si stojím za
svou prací, ale znovu opakuji to, že kdybych ji měl udělat znovu, neudělám to jinak. Možná by tam
byly jiné barvy, možná by to bylo graficky pojaté jinak, ale stále si myslím, že logiku to má.
Dokonce i čísla jsou přepočítána ručně přes saldovačku paní účetní, byť je to spočítané v excelu,
abych eliminoval chyby. Takže omlouvám se, ale já si za tím stojím. Lauterkranc – já bych se chtěl
zeptat na ty parkovací místa ulice Komenského, protože na začátku roku jsme mluvili o 1 100 000,
teď mluvíme o 2 314 000 Kč. Ceny stavebních služeb se nezvýšily o 100 % v České republice. Tím
pádem mě napadá otázka, jestli se nezvýšil rozsah, nebo co je prostě příčinou tady toho navýšení.
To ještě, prosím, o odpověď a ještě druhá otázka, vy to máte žlutě a žlutě ve vaší legendě znamená
nová investice. Je to chyba nebo je to fakt nová investice? Starosta – máte na mysli ta parkovací
místa? Lauterkranc – ano a ptám se pana Ing. Jaška, jako autora. Starosta – já si dovolím odpovědět.
Je to vzhledem k tomu, že je to v podstatě v kompletním provedení, tak jsme to dali jako novou
investici, ale to je terminus technicus, protože ten 1 000 000 představoval v podstatě rychlé řešení,
terénní úpravy tak, aby se tam dalo na tom budoucím parkovišti v podstatě parkovat. Myslím si, že
ten projekt je zpracovaný seriózně, seriózním projektantem, že to není žádný střelec a myslím si, že
i tak, jak jsme porovnávali potom v rámci výsledku výběrového řízení, tak ani ta částka pro 38
parkovacích míst není v tomto okamžiku přemrštěná, je to asi teda cena reálná. Pan Gálík to chtěl
ještě okomentovat. Gálík – já bych k tomu dodal, vlastně ten problém vyvstal už na konci loňského
roku a my jsme ho začali nějakým způsobem řešit. Bylo několik, jak jsem již říkal, schůzek s
obyvateli těch bytových domů, začali jsme to řešit tak, že jsme hledali nějaké vhodné místa pro to
parkování, rozmysleli jsme se v nějaké variantě, která obsahovala zhruba 20 míst, ale postupem
času vlastně a vývojem té celé, řeknu, záležitosti jsme dospěli k tomu, že prostě chceme pro ty lidi
udělat maximální variantu. Takže jsme využili veškerých pozemků, které město vlastní nebo které
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jsou vhodné k parkování, a prostě tuto akci jsme dotáhli do konce v maximální variantě. Starosta –
děkuju. Je to o tom, že v podstatě ta rada samozřejmě alibisticky nečeká, až někdo něco za ni vyřeší,
ale jde dopředu, operativně reaguje na měnící se realitu a v podstatě tady odvedla kus práce a
připravila nějaký materiál, který je ke schválení. O tom se bude potom rozhodovat nebo za chvíli se
bude rozhodovat hlasováním. Kdybychom čekali, jestli budeme aktualizovat tak či onak oficiální
seznam investičních akcí, tak letos už nic neuděláme, a to je úloha rady města jakožto výkonného
orgánu, aby připravila právě zastupitelstvu materiál plnohodnotný, který odráží tu skutečnost a
odráží i možnosti, které buď využijeme, nebo nevyužijeme. Takže to je všechno a tento materiál,
který je výsledkem technické správy a ekonomického odboru, tak plně koresponduje s touto
realitou. Není tam nic extra nového, není tam nic překvapivého, koresponduje to s aktuálními cíli,
bych řekl, zastupitelstva, které jsou mnohdy – i už tady se jeví jako potřeby historické, takže asi tak.
U Z 5/2019/VIII/3
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 19/2019/VIII/31 ze dne 12. 8. 2019 bere na vědomí
aktuální stav realizace investičních akcí ve smyslu přehledu ze dne 12. 8. 2019 včetně strojních
investic (viz tabulka zpracovaná Ing. Michalem Jaškem, vedoucím ESO) a schvaluje realizaci
těchto investičních akcí:
a) Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták – částka 1,5 mil Kč vč. DPH,
b) Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku – částka 2,4
mil Kč vč. DPH,
c) Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č. p. 16, ul. P. I. Stuchlého ve
Fryštáku – částka 3,7 mil Kč vč. DPH (jen HSV) – zbývající platba ve výši 1,9 mil Kč vč. DPH
v roce 2020,
d) Oprava části veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Skalka – chatová oblast
Vítová na pozemcích ve vlastnictví města Fryštáku – rozpočt. náklady 1,3 mil Kč vč. DPH,
e) Odkanalizování ul. Potoky – rozpočt. náklady 650 tis Kč vč. DPH.
Pro: 11
Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Zdrželo se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/3 bylo schváleno.
V čase 17.11 hodin starosta vyhlásil 10ti minutovou technickou přestávku.
4. Rozpočtová opatření
RO č. 13/2019 - investiční záležitosti
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
RO č. 13/2019
Rozpočtová změna představuje přealokování investičních výdajů.
Výdaje (snížení)
- 7.455.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 7.455.000 Kč
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/4
ZMF schvaluje RO č. 13/2019
Výdaje
(snížení)

2212 – silnice
- 5.531.000 Kč
Snížení: - 3.383.441 Kč most ul. Korábová
- 3.475.000 Kč oprava MK ul. Ke Skalce (část)
+
26.620 Kč MCI Servis zadávací řízení na akci „most“
+ 1.300.000 Kč MK Skalka – chatová oblast
3314 – činnost knihoven
Úspora na projektových dokumentacích
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- 46.000 Kč

3613 – nebytové hospodářství
Nerealizování čipového systému Sokolovny

- 60.000 Kč

3631 – veřejné osvětlení
Úspora na akci „veř. osvětlení Žabárna“

- 42.000 Kč

3639 – komunální služby
-1.764.000 Kč
Nerealizovaný nákup komunální techniky na TSF -1.800.000 Kč
Dodávka závory na dvůr TSF
+ 35.879 Kč
6171 – místní správa
- 12.000 Kč
Předpokládaná úspora na akci „klimatizace radnice“
Výdaje
(zvýšení)

2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací
+ 1.503.000 Kč
Dokrytí akce „parkovací místa ul. Komenského“:
v rozpočtu vyčleněno 1.000.000 Kč; RMF doporučila schválit navýšení na
2.400.000 Kč, tj. schází 1400.000 Kč + PD pro vydání ÚR, SP a DPS od
firmy NELLPROJEKT ve výši 96.800 Kč.
Další finanční pohyby v odvětví „2219“:
Chodník ZDV-TS – NELLPROJEKT: výkon TDI + 36.300 Kč
Úspora na akci parkovací místa u Horňanky
- 29.655 Kč
2310- vodovody
Vodovod ul. Vítovská
Vodovod ul. Přehradní a Souhrady
2321 – kanalizace
Fyzická realizace kanalizace ul. Potoky
3412 – sportovní zařízení
Nová IA – rekonstrukce sportoviště u ZŠ

+ 88.000 Kč
+ 89.253 Kč
– 1.284 Kč
+ 650.000 Kč
+ 1.500.000 Kč

3421 – využití volného času dětí a mládeže
+ 14.000 Kč
Dokrytí výdajů na akci „dětské hřiště Vítová“ a „nový hrací prvek na ul.
Holešovská“
3745 – veřejné prostranství
+ 3.700.000 Kč
Nová IA – odstranění č.p. 16 a další její úpravy
Pro: 12
Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
20. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
5. Návrhy Obecně závazných vyhlášek
a.a) Návrh na schválení OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Fryštáku v návaznosti na zavedení systému MESOH města
Fryšták
a.b) Návrh na schválení Pravidel k systému MESOH města Fryšták
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b) Návrh na schválení OZV č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města
Fryšták č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předložil a připravil Ing. Pavel Gálík, místostarosta města. Všichni obdrželi materiál elektronicky
na úložišti.
Město Fryšták v návaznosti na spuštění nového systému odpadového hospodářství (tzv. MESOH)
předkládá návrh OZV a pravidel k danému systému. Cílem tohoto systému je snížení produkce
směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů, dále dát občanům možnost
ovlivnit ekologickým přístupem k nakládání s odpady výši svého poplatku a učinit tak systém
nakládání s odpady spravedlivější a motivačnější. Předložený návrh OZV byl připomínkován
Ministerstvem vnitra ČR, oddělením dozoru Zlín. Doporučení byla akceptována a návrh vyhlášky
byl upraven. Sazba poplatku zůstává ve stávající výši jako pro rok 2019.
Připomínky: Gálík – já teda k těm obecně závazným vyhláškám. Víte, že na minulém zastupitelstvu
byla jenom informace, že vlastně probíhá korekce a schvalování na oddělení ministerstva tady ve
Zlíně. To schvalování proběhlo během měsíce června, máte k tomu na úložišti veškeré zápisy. Ty
obecně závazné vyhlášky, jak č. 1, tak č. 2 roku 2019, jsou vlastně akceptovány ministerstvem a
nemají k tomu žádné námitky. Takže pokud máte někdo nějaký dotaz k tomu, rád odpovím. Starosta
– tak je to v tom komentáři. Görig – já mám dotaz, jak je nakonec uděláno to financování toho
systému, tak jak jsme se kdysi bavili o těch dotacích, jaký je aktuální stav? Starosta – to je možná
pro ekonoma ohledně financování, asi z pohledu toho, jestli to nějak změní cash flow města? Görig
– myslel jsem pořízení toho systému, jak jsme kdysi řešili nebo na nějakém zastupitelstvu, že ten
systém jde pořídit, protože jsou dotace na tyto systémy. Tak jestli to pořízení systému, v jaké je
teďka rovině, kolik za to platíme té firmě, která poskytuje ten informační systém. Starosta – jsou
dotace třeba na pořizování nových kontejnerů, nových popelnic atd., v tomto okamžiku neměníme
obsah a rozsah toho systému, takže předpokládáme, že bychom, pakliže vyhodnotíme nebo myslím
si, že ještě bude nějaké vyhodnocovací kolečko toho zahájeného nového systému nakládání
s odpady, a i v návaznosti na změnu legislativy, předpokládat nějaký návrh, zda bude či nebude
potřeba dokoupit, jako jak se říká tady obecně železo, tedy nádoby nebo ty kontejnery. Ale v tomto
případě, do této výzvy nejdem. Görig – rozumím, tak teda otázka je, jaké jsou náklady na ten
informační systém? Jašek – každý měsíc je daná nějaká kalkulace, každý měsíc nám chodí faktura v
podstatě za implementaci toho systému. Bylo to poměrně složité, byli tu zástupci té firmy, takže
byla rozsáhlá pomoc, personálně to bylo velmi náročné a každý měsíc přijde faktura v objemu asi
cca 11.000 Kč. Tuším, že smlouva je tam do konce října. Lauterkranc – pojďme si zkusit shrnout,
dámy a pánové, klíčová fakta k tomuto systému. Maximální počet získatelných eko-bodů je 25,
souhlas? Sleva na poplatku za odvoz odpadu je 10 Kč za eko-bod. Takže maximální výše slevy je
25× 10 Kč = 250 Kč? Uvažuju správně? Tzn., že ten nejúspěšnější docílí snížení svého ročního
poplatku na úroveň 50 %, uvažuju správně? Starosta – při dnešních kalkulacích. Lauterkranc – to je
výborné, to je motivační, to by mohlo fungovat, a já pouze doporučuju, aby tato jednoduchá úvaha
se takto jednoduše, jak jsem to teď popsal, sdělila lidem. Bavil jsem se o tomto tématu se starostou
malého městečka a ten mi potvrdil, že to funguje a dokonce říkal, že si ty pytle někteří lidi kradou,
aby docílili té slevy. Já jsem to trošku teďka možná přehnal, ale to je motivační, to by mohlo
fungovat a jenom, prosím, jestli by bylo možné, toto takto jednoduše popsat lidem, že to může
představovat až padesátiprocentní snížení poplatku. Předpokládám tedy, že to je na člověka, je to
tak? Gálík – ano, na místo. Já si myslím, že to není problém a pan kolega i s tou poradenskou
firmou, takto stručně, jasně, výstižně, srozumitelně, méně je více. Mikl – mám takové dva dotazy.
Za prvé, je tam na technických službách limit na vydávání pytlů, jak na papír, tak na plast. Mně
bylo řečeno, že ano, tak ptám se, jak to dopravdy je. Vícepočetná rodina, jako jsme my, máme s tím
problém. Čili budeme muset si kupovat pytle, anebo si můžem kdykoliv zajet na technické služby a
pytel dle potřeby si vzít? Gálík – ty pytle si můžete vyzvednout kdykoliv, není to omezené, ta
informace je špatná. Kdykoliv budete potřebovat, nebudete mít, zajedete na technické, chlapi vám
vydají. V této fázi to běží tak, že do konce roku dobíhají žluté a modré pytle, protože jsou
nakoupeny už na technickém dvoře, a od nového roku půjdou jenom pytle průhledné, na všechno.
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Mikl – druhá otázka, tady jak říkal kolega Lauterkranc, ohledně těch eko-bodů, teď platíme za
odpady nějakých těch 500 Kč, můžeme docílit 250 Kč slevu, čili 50 % může ta rodina při řádném
třídění odpadu docílit. Nebude to ale tak, že ti, co netřídí, jim to budeme zdražovat? Gálík – v
dnešní době se platí, já nevím 600, 700 Kč za uložení odpadu, dneska. Je předpoklad, že ta tuna
toho odpadu bude stát během třeba pěti let až 2 a půl tisíce, takže ten tlak je na ty města, aby
zdražovali, nebo automaticky budou muset zdražovat ty odpady. Takže v této chvíli je prostě
nastavený systém takto, ale v budoucnosti se určitě ty ceny budou zvyšovat. V roce, já nevím, mám
pocit, že 2024, má být dokonce zakázáno skládkování, takže vlastně se nám může stát nebo pokud
to projde sněmovnou, tak vlastně odpady se budou jenom spalovat. Takže si vemte, že odpady ze
Zlína, z Fryštáku, budou jezdit do Brna. Takže je automatické, že vlastně cena za tunu odpadu
několikanásobně vzroste. A proto vlastně my chceme ty lidi motivovat v tom směru, že vlastně
když oni budou třídit, tak budou třídit jak pro sebe, tak i pro to město, protože ušetří mu peníze a
tím, že třídí, mu ty peníze nějaké do té kasy městské vrátí. Takže čím víc lidi budou třídit a nemusí
to být tím, že třídí jenom doma, jenom tím, že vytřídí a dovezou to na ten technický dvůr, tak už za
to dostáváme jakési peníze od EKO-KOMU, a proto město je to jakýsi zdroj příjmů. Starosta –
děkuji. Já si myslím, že ty obce daleko lépe řeší separovaný sběr odpadu nebo vůbec systém
nakládání s odpady než stát, který vidí své řešení v tom, že zruší skládkování nebo omezí
skládkování a zvýší poplatky. O tom jsme se už tady bavili několikrát. To je polovičatost a hlavně
naivita, protože ten odpad bude, a jestliže se nepovolují dál nové, například nové spalovny, které do
jisté míry jsou ekonomicky a ekologicky přínosné, a pokud neporoste materiálové a energetické
využití a nebude tady podpora ze strany států Evropy, tak v podstatě jakákoliv separace odpadů je
lichá, bohužel. Staňková – já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli se budeme do toho systému moci
zapojit i jako příspěvkovka, protože teď to tak není. Teď máme vlastně smlouvu se Zlínem a vlastně
pro ty děcka by to bylo hodně motivační i pro nás. Jestli to teda se počítá i s tím, že i ty
příspěvkovky by se zapojily? Gálík – zeptám se na to pana Staňky, ale určitě si myslím, že
minimálně třeba u papíru by to šlo, protože dneska už máme nastavené tak ve škole, kde vlastně, co
se nosí do školy sběr, tak funguje tak, že jde jakoby přes město a ty peníze se vrací zpátky škole.
Takže myslím si, je to jenom o tom dotáhnout nějaké technické věci a určitě v tom něco uděláme.
Zjistím to. Görig – v těch pravidlech je psané, že rada města Fryštáku schvaluje pravidla? Starosta –
ne ne, doporučila to. Görig – je to tak v tom dokumentu psané na úložišti. Starosta – my jsme to
opravovali, my jsme to doporučili jako z logiky věci, aby i pravidla šla za zastupitelstvem. Jestliže
obecně závaznou vyhláškou schvaluje systém nakládání a součástí je MESOH, tak i ta pravidla by
měla jít za tím zastupitelstvem. To byl původní návrh, tak to se omlouvám, to nedošlo k opravě, to
je počítačový šotek. Tak samozřejmě, proto je to tady, na zastupitelstvu, protože je to jako
systémová záležitost, která se týká celého města a mělo by to být záležitostí jako vrcholného
orgánu. Tak to se omlouvám, to opravíme. Lauterkranc – jenom poznámka, že ten můj diskusní
příspěvek předchozího bodu se v podstatě týká tohoto bodu. Samozřejmě schválení pravidel určitě
ano, ale bylo by optimální, kdyby třeba i jakoby ta organizace, která to zaštiťuje, mohla udělat
krátkou informaci, protože jsem posbíral názor, že to je příliš složité. Pro spoustu lidí krátká
informace by skutečně pomohla zavedení toho systému. Starosta – ano, bude druhá beseda s
občany, ono spíš je jako momentální nárůst jakoby povinností s tím, mít při sobě ten příslušný čip,
kód a potom to vylepování. Ale to je otázka, si myslím, cviku, zvyku. Ale nevylučuje to tady jako
vyhovění tomu požadavku.
U Z 5/2019/VIII/5a.a)
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Fryštáku (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), a to v návaznosti na zavedení systému
MESOH.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/5a.a) bylo schváleno.
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Termín:
20. 8. 2019 (zveřejnění)
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U Z 5/2019/VIII/5a.b)
ZMF schvaluje Pravidla k systému MESOH města Fryšták v předloženém znění (viz příloha
č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/5a.b) bylo schváleno.
U Z 5/2019/VIII/5b)
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. d) a § ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Fryšták č. 4/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/5b) bylo schváleno.
Termín:
20. 8. 2019 (zveřejnění)
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
6. Žádost o prodej části pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 16. 5. 2019, č.j. MUF-ESO-1225/2019-KUC.
Žadatel požádal v rámci narovnání majetkoprávních vztahů o prodej části městského pozemku p. č.
902/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře do
50 m2, kterou dlouhodobě užívá v rámci užívání vlastního pozemku. ZMF dne 19. 6. 2019 svým
usnesením č. U Z 4/2019/VIII/12 vzala na vědomí žádost žadatele a v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 13/2019/VIII/11 ze dne 17. 5. 2019 souhlasilo se záměrem prodeje mezi městem Fryšták a
žadatelem za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na vklad žadatelem, a s tím, že k
pozemku bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno vedení vodovodu ve prospěch města jako
vlastníka vodovodu. S ohledem na výše uvedené byl na náklady žadatele vyhotoven geometrický
plán a znalecký posudek. S odkazem na přiložené navrhujeme zveřejnění záměru prodeje nově
vzniklého pozemku odděleného z městského pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, a to
pozemku p. č. 902/142 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, o výměře 39 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 200,- Kč/m2, tj. za
částku ve výši 7.800,- Kč bez připočtení DPH.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/6
ZMF v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku p. č.
902/142 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 39 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
odd. z městského pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli ***,
bytem ***, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 8049-143/19,
ze dne 18. 7. 2019, vyhotoveným Ing. Jaroslavem Mlčochem, znalcem, ve výši 200,- Kč/m2, tj.
za kupní cenu ve výši 7.800,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou bezúplatného zřízení
věcného břemene vedení vodovodu ve prospěch města jako vlastníka vodovodu, a uzavření
příslušné kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/6 bylo schváleno.
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Termín:
20. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
7. Žádost o prodej části pozemku p. č. 256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 22. 7. 2019, č.j. MUF-ESO-1827/2019-KUC.
Žadatel požádal o prodej části městského pozemku p. č. 256/1 – trvalý travní porost, způsob
ochrany zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 120 m2, za účelem
sjednocení svých dvou pozemků, které sousedí s předmětným městským pozemkem. Dle návrhu
ESO (prodej menší výměry než požadované, tj. do 90 m2, a to z důvodu bezproblémového zajištění
přístupu a příjezdu vlastníka pozemku paní *** ke svému pozemku p. č. 248, k. ú. Vítová, obec
Fryšták), rozhodla RMF svým usnesením č. U R 19/2019/VIII/13 ze dne 12. 8. 2019 a doporučila
ZMF schválit prodej části měst. pozemku jen ve výměře do 90 m2 žadateli s tím, že náklady
související s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru
nemovitostí) hradí kupující.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/7
ZMF bere na vědomí žádost pana ***, bytem ***, o prodej části měst. pozemku p. č. 256/1 –
trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o
zmenšené výměře do 90 m2, a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 19/2019/VIII/13 ze dne 12.
8. 2019, souhlasí se záměrem prodeje žadateli za cenu ne nižší, než je cena znaleckého
posudku, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického
plánu a návrhu na vklad žadatelem, a ukládá ESO zajistit neprodleně geometrický plán a
znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/7 bylo schváleno.
Termín:
nejbližší ZMF
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
8. Majetkoprávní vypořádání přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku
a) k. ú. Fryšták - p. č. 205/11 a p. č. 205/16
b) k. ú. Dolní Ves - p. č. 26/1
c) k. ú. Horní Ves u Fryštáku - p. č. 471/2
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
V návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/13.A-4, č. U Z 4/2019/VIII/13.A-29 a č. U Z
4/2019/VIII/13.C-32 vše ze dne 19. 6. 2019 byly od 21. 6. 2019 do 8. 7. 2019 zveřejněny na úřední
desce města záměry prodeje přihrazených městských pozemků, a to k. ú. Fryšták – p. č. 205/11 a
p. č. 205/16 a k. ú. Dolní Ves – p. č. 26/1. Ve shora uvedené lhůtě nebyly k vyvěšeným záměrům
vzneseny žádné námitky a připomínky. ESO doporučuje schválit prodej předmětných pozemků a
uzavření kupních smluv. K prodeji pozemku p. č. 471/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
sdělujeme, že v mezidobí přípravy materiálů a zasedání zastupitelstva došlo ke změně vlastnických
práv k nemovitostem sousedícím se shora uvedeným předmětným přihrazeným pozemkem, a to na
základě darovací smlouvy, kdy paní *** – původní žadatelka – darovala nemovitosti svému synovi
– ***, který podal dne 7. 8. 2019 vyjádření, že s ohledem na svou finanční situaci není schopen
uhradit kupní cenu, a to ani formou splátkového kalendáře. Vzhledem k výše uvedenému
doporučujeme zrušit usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/13.A-8a) a usnesení č. U Z
4/2019/VIII/13.A-8b) obě ze dne 19. 6. 2019 a obdobně jako již u předchozích případů (***) uložit
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finančnímu výboru při ZMF zpracovat stanovisko k dalšímu možnému postupu z pohledu
legislativně-ekonomického.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/8a.a.a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/13.C-32 ze dne 19. 6. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 205/11 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 64 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, který vznikl oddělením od pozemku p. č. 205/11, žadateli Bc. ***
Rafajovi, bytem ***, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znalcem panem Ing.
Jaroslavem Mlčochem, ve výši 200,- Kč/m2 bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového
poradce pana Ing. Pavla Šicha), s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (schváleno usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10
ze dne 18. 6. 2018).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8a.a.a) bylo schváleno.
U Z 5/2019/VIII/8a.a.b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem Bc. *** Rafajem,
bytem ***, na prodej městského pozemku p. č. 205/11 – ost. plocha, ost. komunikace, o
výměře 64 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 12.800,- Kč bez připočtení DPH s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 5
tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8a.a.b) bylo schváleno.
Termín:
20. 9. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 5/2019/VIII/8a.b.a.)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/13.A-4 ze dne 19. 6. 2019 schvaluje
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 205/16 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 64 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozdělením části městského pozemku p. č. 205/11 – ost.
plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům panu *** Hřebačkovi a paní
*** Polákové, oba bytem *** (podílové spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši
200,- Kč/m2 bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. Pavla Šicha),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem
50% (schváleno usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18. 6. 2018).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8a.b.a) bylo schváleno.
U Z 5/2019/VIII/8a.b.b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Hřebačkou a
paní *** Polákovou, oba bytem *** (podílové spoluvlastnictví), na prodej nově vzniklého
pozemku p.č. 205/16 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 64 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 12.800,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8a.b.b) bylo schváleno.
Termín:
20. 9. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
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U Z 5/2019/VIII/8b.a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/13.A-29 ze dne 19. 6. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 26/1 – zahrada, o výměře 29 m2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, paní *** Köhlerové, bytem ***, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 150,- Kč/m2 s
připočtením DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. Pavla Šicha), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (schváleno
usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18. 6. 2018).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8b.a) bylo schváleno.
U Z 5/2019/VIII/8b.b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Köhlerovou,
bytem ***, na prodej městského pozemku p. č. 26/1 – zahrada, o výměře 29 m2, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,- Kč/m2 , s připočtením DPH,
tj. celkem za částku ve výši 5.263,50 Kč s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8b.b) bylo schváleno.
Termín:
20. 9. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 5/2019/VIII/8c.a)
ZMF ruší svá usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-4a) a č. U Z 4/2019/VIII/13.A-4.b), obě ze dne
19. 6. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8c.a) bylo schváleno.
U Z 5/2019/VIII/8c.b)
ZMF bere na vědomí vyjádření p. ***, bytem ***, k výši kupní ceny měst. pozemku p. č. p. č.
471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a ukládá Finančnímu výboru při ZMF zpracovat stanovisko k dalšímu možnému
postupu z pohledu legislativně-ekonomického s tím, že ZMF doporučuje finančnímu výboru
vyzvat zástupce politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu ke spolupráci.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/8c.b) bylo schváleno.
Termín:
4. 9. 2019
Zodpovídá: Mgr. L. Sovadina
9. Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
S odkazem na usnesení RMF č. U R 17/2019/VIII/4 ze dne 8. 7. 2019 byli obesláni formou
elektronické pošty všichni zastupitelé MF, aby se ke Střednědobému plánu sociálních služeb na
Zlínsku na období 2020 – 2024 vyjádřili. Učinilo tak 11 zastupitelů ze 17, přičemž vyjádření
nezaslali, vyjma 5 radních, paní Mgr. Knedlová a pan Mikl. Připomínky a poznámky vznesli
J. Hrbáček, M. Nutilová, P. Nášel, J. Görig, Mgr. Lauterkranc. Zbývající zastupitelé odsouhlasili
bez připomínek. Rada usnesením č. U R 19/2019/VIII/11 ze dne 12. 8. 2018 doporučila ZMF vzít
předložený návrh Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období 2020 – 2024 na
vědomí.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/9
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ZMF bere na vědomí předložený návrh Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na
období 2020 – 2024 bez připomínek.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 1 (Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
20. 8. 2019
Zodpovídá: J. Nedělová
10. Žádost fy H + M Zlín, a. s., Zlín – Štípa, o výhledové zařazení stavebních objektů (SO
02 Komunikace a parkovací stání, SO 03 Chodníky a zpevněných ploch, zeleně a
dětského hřiště) vč. pozemků pod nimi do majetku města Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Pavel Dohnal, vedoucí OTH. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 7. 8. 2019, č.j. MUF-OTH-1934/2019-DOH a ze dne 22. 1. 2019, č.j. MUF-OTH214/2019-DOH.
Dne 22. 1. 2019 obdrželo město Fryšták žádost firmy H + M Zlín, a. s., o souhlas města s
výhledovým zařazením SO 02 Komunikace a parkovací stání a SO 03 Chodníky do veřejných
komunikací města Fryštáku a následného bezúplatného převedení do majetku města včetně
přiložené situace územní studie ZA Humny, textové části a situace SO 02 Komunikace a parkovací
stání a SO 03 Chodníky. Firma uvedla, že celkový předpoklad investičního nákladu na stavební
objekty SO 02 a 03 je uvažován ve výši 18,2 mil. Kč. Totožný princip uplatňuje fa H + M Zlín, a.
s., na pozemky, na kterých se komunikace, chodníky a parkovací stání nacházejí. Dne 7. 8. 2019
obdrželo město další žádost firmy H + M Zlín, a. s., Zlín – Štípa, s požadavkem na výhledový
příslib převzetí i částí pozemků, na kterých jsou umístěny stavební objekty zelených ploch a
dětského hřiště, vyjma zastavěných ploch – bytové domy. Jedná se o části pozemků p. č. 930/4 –
zeleň a hřiště, 930/5, 246/1, 246/2, 928/2, 928/3, 928/4 a 928/5, vše k. ú Horní Ves u Fryštáku. RMF
usnesením č. U R 14/2018/VII/20 ze dne 8. 8. 2018 vzala žádost o souhlas města Fryštáku s
výhledovým zařazením vybudovaných komunikací, parkovacích stání a chodníků do veřejných
komunikací a bezúplatným převedením do majetku města na vědomí a pověřila OTH zajištěním
předložení projektové dokumentace s přesnou specifikací s tím, že o konečné rozhodnutí bude v
kompetenci ZMF. OTH upozorňuje, že převzetím nejen těchto zbytkových ploch zeleně a hřiště,
převezme město Fryšták na sebe závazek výkonu komplexní údržby a správy těchto ploch, což
představuje navýšení položky provozních nákladů města, především na údržbu zeleně. OTH
nedoporučuje schválení předběžného souhlasu k převzetí zbývajících stavebních objektů zeleně a
dětského hřiště vč. části pozemků pod nimi do majetku města a doporučuje vydat souhlas k převzetí
stav. objektů komunikací, parkovacích ploch a chodníků. RMF usnesením č. U R 19/2019/VIII/24
ze dne 12. 8. 2019 doporučila ZMF schválit příslib bezúplatného převzetí pouze předmětných
stavebních objektů – SO 02 Komunikace a parkovací stání a SO 03 Chodníky vč. částí pozemků
pod stav. objekty SO 02 a SO 03, do majetku města Fryšták za podmínky, že dílo bude řádně
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a dále řádně zkolaudováno.
Připomínky: Lauterkranc – já mám takovou jednoduchou otázku a ta otázka zní, k jakému navýšení
nákladů u obce Fryšták dojde následkem péče o tyto objekty? A ta otázka je v korunách za rok.
Krátké odůvodnění, Fryšták je malé město a developerská výstavba je v poměru k Fryštáku
významná. My jsme tady hovořili nebo já jsem tady hovořil minule asi o desetiprocentním navýšení
počtu obyvatel, můžu se mýlit, ale tak nějak to může být. A může to tedy představovat významné
číslo. Takže bych rád požádal o tu odpověď na otázku, jaké navýšení nákladů, samozřejmě se
bavíme o nákladech na údržbu, provoz objektu infrastruktury. Děkuju. Starosta – tak já si myslím,
že co se týká těch nákladů celoročních, tak ta položka se skládá v podstatě ze dvou částí. Jednak je
to, bych řekl, nakoupili jsme techniku, tak během toho roku, kdy nesněží, výrazně neprší, tak v
případě potřeby uklízíme prach, nečistoty, tak jako na všech běžných ostatních komunikacích, a v
případě zimy, velkého sněhu, je to o tom, že tam zajede ta technika, takže se to dá spočítat asi podle
rozsahu metrů, nebudu ani mluvit o kilometrech, protože tady lze vyčíst, kolegové si to asi
Stránka číslo 15/25 Z 5/2019/VIII

pamatují, kolik těch metrů, desítek metrů té komunikace tam je a těch parkovacích míst s tím, že
podle povahy ještě určujeme také to, jestli se to bude řešit, ten případný sníh, technikou, anebo zda
nasmlouváme jenom člověka, který podle velikosti přívalu sněhového bude řešit manuálně, tedy s
lopatou. Jako za sebe řeknu, dá se to, ale asi teďka to nemáme spočítané, Nejsou to takové razantní
limitující výdaje, které by způsobily nějaký rozklad cash flow města, a navíc samozřejmě částečně
nebo, myslím si, že určitě se většina lidí, kteří, když se sem nastěhují, se přihlásí k tomu pobytu,
takže určitě jenom ty daňové příjmy za toho občana, si myslím, že ty dílčí, řekl bych, minimální
výdaje, budou sanovat výdaje na tuto údržbu. Langer – jenom technickou, z toho důvodu, jak tady
se bavíme, že plocha zeleně a dětského hřiště tam nebude, ale tam v té rozpravě je braná. Protože
jestli jsem správně pochopil, bavili jsme se o pozemku cesta, zpevněné plochy a chodník, a tam je
brané dětské hřiště a zeleň. Starosta – to byl název, to koresponduje s tou žádostí. V hlasování je
jenom SO 02 a SO 03. Langer – ano, a ještě jsem měl dotaz ohledně veřejného osvětlení, tam to
bude řešeno jak, nebo to jako součást projektu určitě je, napojení na veřejné osvětlení. Ing. Marcoň
– dobrý den, mé jméno je Marcoň, H + M. Co se týká toho veřejného osvětlení, tak to bude na
pozemkách, které bezprostředně sousedí nebo souvisejí s těma zpevněnýma plochama, takže bude
taky se předávat, protože vlastně ho budete využívat, jakoby ti lidi, kteří si to zaplatí, svým
způsobem ty byty, a pak půjdou do městské pokladny daně. Lauterkranc – dámy a pánové, o to více
bych uvítal, kdybych získal odpověď na otázku, kolik korun ročně bude stát údržba objektu
infrastruktury, včetně osvětlení. Děkuju. Marcoň – já jenom k tomuto vlastně, když jsem viděl, jak
jste se bavili o svozu odpadků, tak v podstatě dneska a co bude za rok nebo za dva, neřekne nikdo.
Takže to nikdo dneska nevyčíslí. Ale co máme zkušenosti jakoby z jiných měst, tak vlastně ten
příspěvek do té pokladny, který je vlastně na daních, já nevím, jestli Fryšták spadá do 10 nebo
12 000 na hlavu, dá se říct ročně, tak svým způsobem, když tam bude 400 lidí, někdo může jako
oponovat, že jsou to Fryštačané nebo takhle, ale ono to tak vždycky není nebo není to tak skoro
nikdy, že by ti lidi se z toho dali vyjmout. Protože, když starší lidé prodají svůj rodinný domek a
jdou k nám do bytu, tak vlastně jdou třeba do 1 nebo 2+1, ale nechávají tady domek, který prodají a
do něho jde nová mladá rodina, která ještě víc to zhodnocuje nebo víc přispívá do té pokladny než
ten důchodce nebo ti důchodci, kteří jdou k nám do bytu. A to samé je u mladých dětí nebo
dospívajících dětí, kteří zůstávají ve Fryštáku a kupují si od nás byty, protože, jak jsme třeba měli
zkušenosti ve Vizovicích, tak ti lidi byli vlastně rozprsklí po Zlíně, už tam měli zamluvené byty, a
když jsme začali stavět, tak se začali vracet do svých rodných míst. Takže na vaši odpověď těch
12 000 na hlavu to x-krát, ten náklad, který je, protože máte v malém prostoru nasoustředěný
relativně velký počet lidí, a ta metráž, ve srovnání, když si vezmete, že tam jsou třeba 2 ha a na nich
máte, já nevím, kdyby pár tisíc metrů cest a všeho, a když to srovnáte s okolím obce nebo s celým
městem a přidružených obcí, tak to jsou minimální náklady oproti tomu, co má jako město s danou
aglomerací nebo s celým katastrem. Takže nárůst do pokladny a náklady na údržbu jsou, bych řekl,
zanedbatelné. Lauterkranc – o kolik naroste počet obyvatel Fryštáku, až to dostavíte? Marcoň – tak
děláme 126, jsou to 2+1, 3+1 nebo KK a vznikají tam i 1+KK tím, že si některé byty navzájem
berou z těch vedlejší bytů, ale já nedokážu dneska říct, že budou tam bydlet, já nevím, dvou, tří,
čtyř, pětičlenné rodiny. Je to těžko říct, ale předpokládám to, co bylo zhruba ve Vizovicích, tak
jsme měli kolem 180 bytů a přibylo tam kolem 500 lidí. Takže berte to v tomto poměru, nedá se to
dneska říct přesně, bude to tak či onak. Starosta – děkuji panu Ing. Marcoňovi. Já si myslím, že je to
jednoznačné. Jestli město někdy deklarovalo, že má zájem na rozvoji města, v souvislosti s tím,
tedy na počtu nebo růstu počtu obyvatel, protože tady ti obyvatelé něco přinášejí a má tato synergii
do dalších sfér veřejného života, tak samozřejmě jsme také na druhé straně ruku v ruce s tím
deklarovali nějakou participaci na tom projektu. Toto je jedna z možností, jak v podstatě můžeme v
reálu deklarovat nebo potvrdit to, že máme zájem na tom, aby tady ti lidé přišli do toho Fryštáku,
kteří mají hlad po bydlení ve Fryštáku, a někdo to za nás udělá, protože kdybychom to měli
realizovat sami, tak v životě takový projekt nezrealizujeme, respektive tady 15 let nikdo nic nemůže
dělat, tvořit, opravovat atd., že to jsou takové rozsahy těch výdajů. Vy víte, jak horko těžko se
domlouváme na možnosti spolupráce na dalších lokalitách, kde by mohly vyrůst rodinné domky.
Takže otázka zní, tak chceme tady další obyvatelstvo a rozvoj, a současně ruku v ruce s tím pak jde
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otázka, jestli to chceme podporovat, a myslím si, že náklady na údržbu jsou marginální záležitostí v
rámci celého projektu a nejsou to náklady, které by jakkoliv chod města ohrozily a by byly
limitující. Takže to jenom na doplnění.
U Z 5/2019/VIII/10
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 19/2019/VIII/24 ze dne 12. 8. 2019 bere na vědomí
žádosti fy H + M Zlín, a. s., se sídlem K Farmě 495, 763 14 Zlín – Štípa, IČ18824927, o
výhledové zařazení vybudovaných komunikací, parkovacích ploch, chodníků do veřejných
komunikací vč. bezúplatného převodu do vlastnictví města Fryšták, a o výhledový bezúplatný
převod nově vybudované zeleně a dětského hřiště, vyjma zastavěných ploch vč. bezúplatného
převodu částí pozemků p. č. 930/4, 930/5, 246/1, 246/2, 928/2, 928/3, 928/4 a 928/5, vše k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, na kterých se stavební objekty nachází a schvaluje
příslib bezúplatného převzetí předmětných stavebních objektů – SO 02 Komunikace a
parkovací stání a SO 03 Chodníky vč. částí pozemků pod stav. objekty SO 02 a SO 03 do
majetku města Fryšták za podmínky, že dílo bude řádně provedeno v souladu s projektovou
dokumentací a dále řádně zkolaudováno.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
23. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
11. Návrh na zadání projektové dokumentace na zajištění revitalizace objektu čp. 1 „Hrubá
hospoda“
Předložil a připravil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Připomínky: Gálík – jak už starosta předeslal, tak víte, že proběhla tady nějaká jakoby studie
možnosti využití Hrubé hospody. Měli jsme tu tři architektonické návrhy a vlastně v minulém
zastupitelstvu po diskusi proběhla podpora návrhu pana arch. Sládečka. My se s tím ztotožňujeme z
jednoho prostého důvodu, že vlastně on zachovává ten historický ráz té budovy, zachovává tu
historickou službu, řeknu, která tam probíhá od počátku, a myslíme si, že máme jakoby záruku v
tom, že pan architekt je člověk, který to dokáže dotáhnout do úspěšného konce, což se nám
potvrdilo i tady třeba v té šestnáctce. Langer – já jsem měl jenom technicky nebo spíš diskusně,
protože jsem byl v předminulém volebním období v památkové péči, tak vím, že když se Hrubá
hospoda kupovala, tak abysme si ujasnili, byly tady ty postupy, jak říkáte, ale bylo to trošku
obráceně. Byla koupě, byla studie a po studii byl teprve historický průzkum. Takže to, že ti dva,
kteří tam byli osloveni, nevěděli, jaký historický průzkum byl podložený, tak tím pádem ty tři
studie beru, že to byl návrh, ale nebylo to, řeknu, objektivně v rámci toho historického průzkumu.
Jako pan Sládeček, že je OK, že to může navrhovat, já nemám proti tomu nic, jenom technicky, jak
budeme teď řešit v rámci neziskovek nebo toho postupu, co teda budeme dělat. Protože já jsem
minule na zastupitelstvu řekl, že v rámci historického průzkumu nám chybí skutečný stav stávající
budovy, zaměření v rámci toho, abysme mohli na tom dál pracovat. Ověřoval jsem si to i na
památkové péči, je to otázka kolečka, a to samotné přípravy, takže my se bavíme o projektu, nebo
jak teď budeme postupovat? Teď budeme dělat projektovou dokumentaci, to co budeme realizovat
nebo co? Starosta – právě že potřebujeme jenom říct, zda je přijatelná pro nás ta varianta pana
Sládečka, a jestliže ano, tak hned ho zveme tady k diskusi na konkrétní témata. V podstatě tady v té
diskusi by se měla zhmotnit, respektive konkretizovat ta představa té budoucí podoby s tím, že
samozřejmě se musí co nejvíce respektovat ta původní podoba. V tom spatřuje tu hodnotu právě to
ministerstvo kultury. Takže jde o to vlastně, kdo se stane teď naším partnerem z těch tří, v rámci
další přípravy té revitalizace toho objektu, aby nám některé ty dotační příležitosti neodpadly.
Dohnal – jenom technická, zaměření té budovy a statické posudky, především krovů a té střešní
konstrukce, jsou k dispozici, ty byly provedeny. Langer – takže k té technické přípravě, teď my
budeme oslovovat pana Sládečka a budeme už pracovat jako kolektivně na tom celém záměru,
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nějak se budeme držet té studie a bude teď nějaké jednání mezi těma ostatníma spolkama, nebo jak
to vlastně budem využívat. Bude to nějak otevřené, aby se k tomu mohla vyjádřit nějak veřejnost,
nebo to bude už jenom tady jako kdyby na naší vnitřní bázi, nebo jak to bude pak pokračovat? Gálík
– tak určitě se k tomu veřejnost vyjadřovat bude, ale samozřejmě musíme dbát návrhu architekta,
který si za něčím stojí a taky památkářů. Takže určitě budeme omezeni něčím a můžeme se bavit o
tom, určitě budou nějaké diskusní skupiny, kdy se o tom budeme bavit, jak by se mohl ten objekt
využívat. Lauterkranc – dámy a pánové, jedna věc je design, architektura, a já zde nepochybuju o
kvalitách pana arch. Sládečka, ale druhá věc je ekonomika té stavby. A má otázka zní, kdo se bude
zabývat tou ekonomikou? A pokud bych to mohl trochu konkretizovat, tak ekonomika jsou příjmy a
výdaje v dlouhém období. A ta otázka je, jestli tam na konci je 0, nebo jestli tam je minus a jak
velké tam minus je? Pokud je schopen architekt tuto diskusi o ekonomice v dlouhém období vést
nebo má nějaké spolupracovníky, kteří budou schopni najít dotační tituly na to využití, tak je to
ideální, ale já si nejsem jistý, že tomu tak je. A chtěl bych na to slyšet vaši reakci. Gálík – já bych k
tomu podotkl dvě věci. V dnešní fázi vám asi nikdo nebude schopen říct, jaká bude ekonomika
objektu za 4, 5, 10 let. To si myslím, že dneska je to o tom, co s tím objektem chceme dělat, jestli
ho chceme zachránit, co myslím, že minulé zastupitelstvo jasně deklarovalo. Proto se ta budova
koupila. Je to nejstarší budova ve Fryštáku. Co už bysme měli zachraňovat v tom případě nebo k
čemu bysme se měli vracet? A je to věc architekta. Já si myslím, že i když ta budova ve finále
někdy bude v minusu, tak pořád je to vizitka města, budova číslo 1. Takže opravdu je potřeba se o
tom bavit, řešit to, bude tam nějaká ekonomika a dneska určitě nedokáže nikdo říct, jestli bude
plusová, minusová nebo nulová. To si myslím, že je ještě moc brzy. Lauterkranc – já bych chtěl
jenom komentovat názor, že nelze vidět dopředu na vývoj ekonomiky. Lze vidět dopředu na 5 let a
lze udělat i kvalifikovaný pohled na delší dobu, než je 5 let. Ekonomika česká je součástí stabilní
Evropské ekonomiky a nějaké kotrmelce nebo salta se tady nedějí v takovém rozsahu, v jakém
naznačujete. Takže já se vracím, teď není podstatné, jestli se bavíme o 10 letech nebo se bavíme o
pěti letech. Ono za 5 let se docela pozná, jestli ten záměr byl dobrý nebo špatný nápad z hlediska
ekonomického rozhodování. Ale pořád si myslím, že na začátku by mělo být zadání, nemusím být
zrovna ekonom, jsou skupiny, které se zabývají podnikatelskými záměry, psaním byznys projektů.
Někdo by podle mého názoru měl udělat finanční plán této investice minimálně na 5 let a z toho to
uvidíme. Uvidíme, jestli to je dobrý nebo špatný nápad a za tím si stojím. Já neříkám, že
nepodporuju Hrubou hospodu, jenom upozorňuju na to, že na tom začátku by mělo město být
schopno říci, jaký sleduje záměr. A já rozumím tomu, že nikdo z vás není odborník, který by byl
schopen toto vymyslet, ale tak si to město musí toho odborníka najít. Nikdo z vás není tady
odborník na psaní podnikatelských plánů, nebo takovýchto věcí, ale tak si ho najděte, zadejte to a
udělejte tento krok předtím, než vstoupíte do komunikace se Sládečkem, protože já si myslím, že i
tomu Sládečkovi to pomůže tento postup. A možná by to pomohlo i těm architektům, kterým jste na
začátku zadali práci, protože oni v podstatě zapojili svoji fantazii a v té své fantazii něco vytvořili,
ale aniž by vlastně věděli, jakému účelu to dílo, které vytvořili, by mělo sloužit. Takže neopakujme
tu chybu. To je podstata toho, co tvrdím, neopakujme chybu. Prostě zadejme tomu NEW WORK
ekonomické parametry projektu. Děkuju. Starosta – já se nedomnívám, že bychom udělali nějakou
chybu, takže ani nic nebudeme opakovat a myslím si, že se tady trošku bavíme o něčem jiném.
Görig – já bych měl dotaz, my vlastně tady budeme schvalovat, že souhlasíme s tím duchem té
stavby. Starosta – ano a otevíráme diskusi s panem Sládečkem o konkretizaci toho rozsahu těch
oprav. Něco se tam musí vyloženě zachránit a něco je jakoby otevřené. Görig – takže ta moje
otázka, vlastně v tom návrhu je definované využití těch jednotlivých místností, tak jestli budeme
řešit i toto, anebo jestli to je úplně zcela otevřené a může to být třeba úplně jinak. Starosta – my si
teď vybíráme partnera, když to velice zjednodušíme, kdo bude tím odborným garantem. Görig –
čistě teoreticky, to využití místností může být úplně jiné, než je tady v té studii. Starosta – bude
takové, jaké tomu dá zastupitelstvo. Görig - a potom ještě druhou věc bych k tomu měl, asi bych
reagoval na to, co bylo zmíněné dřív, asi by město eventuálně zastupitelstvo mělo dát vědět, co je
hlavním cílem tady té rekonstrukce té budovy, že bysme se měli zaměřit asi i na to, že asi není
úplně důležitá, podle mě z mého pohledu, ekonomická stránka věci, ale je důležité, aby jsme si
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řekli, jestli tím cílem je důstojná budova na náměstí a eventuálně, i kdyby to nebylo možné, tak aby
to byla ztrátová záležitost, ale ten bonus by mohl být v té reprezentaci jako takové. Takže souhlasím
s tím, že by to chtělo mít dopředu v tomto jasno, nevím, jestli úplně hned na začátku to mít podané
odborným způsobem, ale asi my bysme měli mít jasno, jestli je ten důvod mít budovu, která bude
na nule anebo jestli chceme mít reprezentativní budovu, která sice bude produkovat ztrátu, ale
pokud ta ztrátu pro nás bude akceptovatelná, tak to bude v pořádku. Protože my budeme mít budovu
na náměstí, kterou si město zaslouží. Starosta - prosím vás, my jsme tady zachraňovali chalupu,
které hrozilo, že se jí zmocní určití obchodníci, určití lidé, o kterých jsou tady obavy, že není
vhodné, aby tady tuto budovu provozovali a provozovali ji nějakým způsobem, tak jak to udělali
třeba v Lukově, kde koupili za 9 000 000 celý kulturá,k a proboha asi to, co teď kolegové to
rozvedou, ale my se tady bavíme o záchraně nějakého hmotného kulturního dědictví. Nedívejte se
na to jako chalupu, která bude zázemím pro neziskový sektor. To může být dílčí záležitost, může
tam být, tak jak je tam naznačeno, to muzeum, ale to bude chalupa, která bude žít, a i ta
rekonstrukce je i tím Sládečkem vedena v podstatě korespondovat s tou původní, prapůvodní
podobou, takže to jenom doplním. Jestli tady budete dělat ekonomické analýzy, tak se nedopočítáte
nikdy, nic a nikdy vám nedojde to, co chcete, aby vám vyšlo. Takže tady jde o to, jestli zachráníme
hmotné kulturní dědictví, o tom tady mluvíme, ano, a ten postup té opravy je něčím dán. Pro to jsou
pravidla, Ministerstvo kultury atd. A je tam část, tak jak jsem říkal, kterou musíme respektovat, a
část je jako otevřená. Tím prozatím končím. Knedlová – já si myslím tak, ta otázka zněla, že máme
schválit návrh. A my pořád mluvíme o tom, co vyděláme za x roků. Proboha, tak napřed udělejme
písmenko A, potom B, a pak to ostatní. Nevím, proč předbíhat dobu. Staňková – děkuji, mě
předběhl pan Ing. Görig, já jsem chtěla říct to samé, že prostě v tomto případě není pro mne ta
ekonomika důležitá. A právě se tak zamýšlím nad tím, kdyby se ukázalo, že teda ta budova bude v
minusu, jestli bysme ji nechali spadnout. Jestli by nebyla ekonomicky pro nás přínosná, jestli by
jsme ji nechali teda spadnout radši. Starosta – neříkejte mi, že nejsme schopni utáhnout muzeum,
tedy jako v uvozovkách, nebo jako starý historický objekt, když obec Muráň muzeum v podobě
staré fary utáhne, nezlikviduje ji to, tuto obec, a my tady už si podsouváme, že s tím bude nějaký
problém. Mikl – vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přiklání k názoru svých předřečníků
jednoznačně, samozřejmě, a bylo by velmi smutné, kdybychom si nevážili historie města a jakýchsi
kulturních tradic a práce našich předků. Bylo by to velmi smutné. A to jsou věci, které se mnohdy
nedají úplně přesně ekonomicky spočítat. Já jednoznačně souhlasím s tím, že, a teď se bavíme o
tom, jestli ten dům zachráníme nebo ne, nebavíme se o tom, co v tom domě bude, ale věřím tomu,
že ten dům bude mít plné využití. Je tady spousta organizací pracujících na kulturním a osvětovém
poli a historie města Fryštáku je velmi bohatá. Takže myslím si, že jednoznačně je třeba se zabývat
myšlenkou, jak dům zachránit, zrekonstruovat a ještě upozorním, že dům je přísně památkově
chráněn. Ševčík – vážení kolegové, dovolte mi, abych taky řekl pár slov k tomu. Víceméně vy jste
to řekli všichni stejně, co jste mluvili přede mnou, že je opravdu potřeba s tou budovou něco udělat.
Já už jsem tady na minulých zastupitelstvech mluvil o tom, když se vlastně ta budova měla kupovat
městem, že vlastně ta budova má jednak svoji historii, ale další věc si myslím, že město, potažmo
vlastně Jednota, která už neexistuje, mají vůči té budově velký dluh. A ten dluh je v tom, že oni na
té budově hospodařili takovým způsobem, že ji vlastně vybydleli a zisky šly pěkně do jejich kapes.
Jednota tam měla hospodu, město to využívalo jako vlastně byty pro v dnešní době bezdomovce a
můj názor je takový, že opravdu to město by to mělo té budovy vrátit. Co se týče té ekonomiky, můj
názor je na to takový, že měli bysme nejdřív tady dát nějaký návrh, co s tou budovou chceme,
potom se teprve podívat na tu ekonomiku. Protože vždyť my vlastně dnes ani nevíme, jestli budeme
využívat celou hospodu nebo budeme část pronajímat, takže my bysme měli vlastně postupně, tak
pomalinku to dávat dohromady. Za další věc, nevíme ani, co občané chtějí, aby tam bylo. Takže
neberme to dneska, jakože to tady všechno rozsekneme, ale berme to jako víceméně takový první
krůček. Děkuju. Lauterkranc – dámy a pánové, já nejsem kulturní "hotentot". Já samozřejmě na tu
Hrubou hospodu vzhlížím také s úctou a jako shlížím s úctou na architekturu. Akorát zde prosazuju
názor, že město Fryšták není součástí banánové republiky, ale je součástí kulturní Evropy, kde
plánovat je normální, kde umíme plánovat, kde umíme postavit podnikatelský plán. A já netvrdím,
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že ta Hrubá hospoda musí vydělávat, to jsem neřekl. Já jen chci vidět, že provozní náklady toho
objektu nebudou vykazovat pravidelný roční minus. Já rozumím tomu, že ta oprava vezme spoustu
peněz, desítky milionů a předpokládám, že na ni získá město Fryšták dotaci, protože není schopna
ze svého malého rozpočtu takovouto akci financovat bez pomoci státu a dotačních zdrojů. Já
souhlasím tady s kolegou Jeníkem Görigem, že ta prvotní investice, ta investice je o diskusi, a je o
shánění dotačních zdrojů. Ale zároveň v tomto procesu je zapotřebí nezapomenout na to, že ta
budova může do budoucna generovat provozní výdaje, které mohou být problematické, a to je
faktor, který limituje tento proces, který teď schvalujeme. Tzn., stojím si za svým, že na začátku
opravdu je třeba plánovat. Plánovat ne s ekonomy, plánovat s lidmi, kteří jsou kulturní, kteří vzhlíží
s úctou k té architektuře, ale kteří rozumí. A tímto vyzývám pana arch. Sládečka, aby alespoň on
neopomněl na tento aspekt, až bude tvořit projekt a až povede tady tuto diskusi. Věřím, že ji
zvládne výborně, ale není možné zapomenout na ekonomiku. Já už nevím, jak to mám jinak
vysvětlit. Děkuju. Starosta – abyste měl o čem kalkulovat, napřed musíte stavebně technicky
sanovat. O tom se tady bavíme, o záchraně toho objektu, proboha, co je na tom k nepochopení.
Nezlobte se na mě, tady analýza, nějaká ekonomická, já vím, že vy jste proti tomu byli, už jste
napadal tenkrát, když jsme přebírali ten objekt, naprosto si myslím irelevantně, protože tady se
jedná o něco jiného, tady znovu se dostáváme k těm hodnotám kulturním. Tady buď jsme kulturní
národ, tady jste něco naznačil, ve Fryštáku jsme kulturní lidé, nebo nejsme kulturní nebo jsme jiní,
jo, a je to o tom, že tady především zachraňujeme historickou kulturní hodnotu hmotného dědictví
našich otců, kterou potřebujeme zasanovat. Abychom zasanovali, tak musíme zpracovat nějaký
projekt. A nemůžeme teď plánovat, to je otevřená záležitost. Tam nemůžeme teďka při plánování
definitivně říct, že tam bude jen a pouze to či ono. Přijde po nás kdokoliv jiný a rozhodne, že tam
bude úplně něco jiného. To je otevřený projekt. Tak jak to bylo dřív, dole byla hospoda s výčepem
pro pořádání akcí a v prvním patře byl zól, tam se konaly zábavy, setkání, besedy atd. a podkroví je
otevřené. Jestli se bavíme o revitalizaci tohoto objektu, tak je to za a) revitalizace v tom stavebně
technickém významu a revitalizace obnovení té myšlenky, té původní chalupy, o tom to je. Tak
nesnažme se tady jako si podsouvat něco, nevím, co si tady ještě vybájíme. Ta otázka zní velice
jednoduše. Jestli se bavíme o sanaci, tak v prvé řadě v duchu technické památky, to co ti památkáři
odsouhlasili, a ti určitě neodsouhlasili to, že by se nějak s tou budovou hýbalo. Langr – takže my
teď bereme to, že dáváme návrh na projektovou dokumentaci a jak se dívám, není tam, to bude
stejně muset proběhnout nějakým výběrovým řízením, nebo to už my zadáváme? Nezadáváme to
konkrétně NEW WORKU? On bude jako poradce. Tak jako obec musíme dělat výběrové řízení,
takže my tady máme, že schvalujeme návrh na projektovou dokumentaci, takže teď jenom dáme to,
že dáváme echo, že chceme něco udělat. Starosta – to usnesení teďka vede k tomu, tak jak jsem
říkal, že si vybereme tu cestu, kterou přinesl asi pan Sládeček, a je to zahájení dialogu s ním o
precizaci toho projektu, který potom na základě toho, na čem se shodneme, už proběhne jako ta
samá, jako ta poctivá projekční činnost. Mikl – chtěl jsem říct, samozřejmě, že ten objekt je přísně
památkově chráněn. To už tady padlo několikrát, takže s nějakým změněním půdorysu to nebude
tak horké. To je jedna věc. Druhá věc, jak už to taky padlo tady, samozřejmě, že obec by těžce ze
svého rozpočtu sanovala tento objekt. Dyť už před 15 lety jsme se bavili o rekonstrukci objektu v
hodnotě nějakých 50 000 000, no dneska to bude ta částka možná o 8, 10 000 000 větší, pokud by
se to mělo sanovat celé. Takže je jasné, že se budou hledat partneři v podobě fondů, ať jsou to třeba
norské a podobně, ale pozor, a tady je to také potřeba si říci, že mnohé fondy zakazují generovat
zisk z dotovaných peněz. Takže i na toto se bude muset myslet, když budeme se bavit o
rekonstrukci celého objektu, do jakých fondů půjdeme a co tedy dál s tím objektem. Protože,
jestliže tento objekt bude například financován a podaří se nám získat peníze z norských fondů, tak
tam jednoznačně je zákaz generování zisků a nesmí se tam provozovat prakticky žádná komerční
činnost. To znamená, já, který postavím hospodu a takové věci. Ale myslím si, že toto už jsou
technické záležitosti a víme, že byla tady udělaná, třeba Staré Město získalo na svoji stezku
obrovské peníze, lze to, já si myslím, že pokud bysme se usnesli, že půjdeme tímto směrem, tak
peníze lze získat i z jiných zdrojů, ale už to taky tady zaznělo, není dobré přešlapovat dlouho na
jednom místě, protože ty šance získat tyto dotační tituly se omezují, se zkracují. Já už to vnímám
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tak, že už moc času není, a bylo by dobré říci, že měli bychom v tom trošičku pohnout, už jenom v
tom smyslu, že nám opravdu jde o záchranu té budovy a víme, že město jako takové by nemělo ve
svém rozpočtu tolik peněz, aby si to mohlo dovolit bez dotací. Lauterkranc – dámy a pánové děkuji
kolegovi Miklovi, že jsme se konečně začali bavit o ekonomice a Norsko je bohaté. Děkuju.
Starosta – nevím, o čem jsme se tedy tady bavili doposud.
U Z 5/2019/VIII/11
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 19/2019/VIII/31 ze dne 12. 8. 2019 schvaluje
zadání zpracování projektové dokumentace na revitalizaci objektu zájezdní hostinec tzv.
Hrubá hospoda, č. ÚKSP 20425/7-1871, v duchu ideového návrhu zpracovaného projekční
kanceláří NEW WORK, Brno.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
v návaznosti na diskusi s autorem ideové studie
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
12. Věcná břemena
a) Žádost společnosti E.ON, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
(pozemky p. č. 256/1 a p. č. 255/1, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták)
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 25. 7. 2019, č.j. MUF-ESO-1860/2019-KUC.
Žadatel žádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k povinným městským pozemkům p.
č. 256/1 a p. č. 255/1, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták. Na základě usnesení ZMF č. U Z
02/2018/VIII/20c) ze dne 10. 12. 2018 byla dne 11. 12. 2018 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene. S ohledem na výše uvedené doporučujeme ZMF schválit Smlouvu o
zřízení věcného břemene č.: OT-014330049319/001, jejímž předmětem je stavba E.ON – výstavba
kabelů a kabelové skříně NN ve Fryštáku – Vítová z důvodu požadavku na připojení nového
odběrného místa. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není třeba zveřejňovat
záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/12a)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330049319/001 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a spol. E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice 7, IČ28085400, zast. na základě plné moci ze dne 12. 3. 2009
společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gertnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ25733591, zast. Ing. Danou Mrvovou, Manažerem věcných břemen, na
základě Pověření ze dne 10. 1. 2017, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták –
Vítová, Město, kab. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 256/1 a p. č. 255/1, v k. ú. Vítová,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/12a) bylo schváleno.
Termín:
6. 9. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
b) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene (pozemek p. č. 89/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták)
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 8. 7. 2019, č.j. MUF-ESO-1690/2019-KUC.
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Jedná se o stavbu E.ON Distribuce, a. s., umístění distribuční soustavy – svod kabelem NAVY
4x25mm2 do nové SP200 na sloup. Odtud bude veden kabel NAVY protlakem pod komunikací na
pozemku p. č. 89/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, do skříně SS200 rovněž na pozemku p. č. 89/1 (u
rohu pozemku p. č. 138/3, k. ú. Dolní Ves). Kabel AYKY 4x16 z vedlejší nemovitosti čp. 242 bude
odpojen z SP100 na sloupu, vytažen z chráničky pod cestou a bude přepojen do nově vzniklé SS200
na hranicích parcely. Skříň SP100 na sloup bude zrušena. V návaznosti na usnesení RMF č. U R
19/2019/VIII/21 ze dne 12. 8. 2019 doporučujeme uzavřít předložený návrh smlouvy.
Připomínky: žádné.
U Z 5/2019/VIII/12b)
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 19/2019/VIII/21 ze dne 12. 8. 2019 schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1030052891/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a spol. E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice 7, IČ28085400, zast. Ing. Jiřím Přívarou, Technik výstavby a obnovy
DS, ke stavbě umístění distribuční soustavy s názvem „Fryšták, p. Plšek, kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 89/1 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za
cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 5/2019/VIII/12b) bylo schváleno.
Termín:
6. 9. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová

Diskuse:
*** – já by chtěla pochválit nové stránky města Fryštáku, zdají se mi přehlednější, jako opticky, ale
nenašla jsem tam – a zajímalo by mě to, jak to vypadá teď aktuálně s rekonstrukcí náměstí, v jaké to
je fázi a jestli budou zveřejněny nějaký informace pro běžného občana, který bych chtěl vědět, na
co se má připravit. Starosta – na to vám odpovíme velice lehce, protože teď bude pracovní porada
zastupitelstva 4. září, k tomu projektu revitalizace náměstí a jestli tady zaznívá nějaká potřeba
občanů, není problém, abychom se sešli i po tomto setkání se zájemci. Nevím, jestli bude nějaké
širší plénum, jestli je to o hasičárně nebo tady o této místnosti. Není problém, abychom vyhlásili
nějaké setkání nad tímto projektem, že by se něco promítlo, aby lidé věděli, aby znali i nějaké
posudky, protože se tady manipuluje s těmi informacemi, podsouvá se něco. *** – ono se hlavně
neví. Starosta – no právě, to je ono. Ale někteří to berou za hotové. *** – no to je ten strach, já
mluvím za sebe třeba. V podstatě jsem viděla nějaký návrh. Starosta – ne, v podstatě schválenou
záležitost jednu, ano. *** – a já osobně mám dojem, že by stálo za to ještě nad tím diskutovat, i
když nevím nakolik je to třeba reálné, ale nejsem asi sama, jako je víc lidí, kteří mají pocit, že by
mohly být drobné úpravy, myslím si, že to jsou drobné úpravy a uvítala bych teda možnost ještě
nějak seznámit veřejnost teda s tou podobou a případně jestli je tady prostor. Starosta – prostor je o
tom, jestli ho zastupitelstvo vytvoří nebo nevytvoří, tak vám to řeknu. To může vyplynout z té
diskuse, jo? *** – takže když by na setkání s občany vznikl tady ten návrh na to, aby se to ještě
nějak důkladněji prokonzultovalo? Starosta – vůbec se nebráním tomu, že to, o čem se tady bude
neformálně diskutovat a zazní tady na tom plénu, myslím s těmi občany, tak, že by potom mohlo
být předmětem hlasování na zastupitelstvu. Toto je jediná cesta, pakliže někdo navrhuje, teď
mluvím v obecné rovině, pakliže někdo by něco navrhoval, ano? *** – to je tedy otevřené, že? A
bude třeba zveřejněný ten návrh jako obrázek, prostě aby to bylo vidět, já nevím, na nějaké té
vývěsce? Starosta – myslíte tak, že by se udělala třeba velká plachta? *** – ne nemusí, ale možná,
kdo může webovky třeba, že by to tam bylo, kdo chce, aby si to mohl prohlédnout. Starosta –
situačku s komentářem. *** – jo, jestli by to bylo možné teda nebo případně v listech třeba, se tomu
nějak pověnovat. Starosta – není to žádný problém, já jenom opravdu připomínám to, že je to
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projekt, který vzešel z nějaké architektonické soutěže, je to projekt, který získal většinu těch, kteří
tenkrát hlasovali, v tom roce myslím 8 nebo 9, proběhlo to i ve Fryštackých listech. *** – v té době
třeba já jsem tady sice už bydlela, ale měla jsem úplně jiné starosti, jo? A ty lidi už tady možná ani
nebydlí, co třeba hlasovali, jestli to byli občané, že hlasovali někde, nevím, jak to probíhalo. Tak to
jenom tak, jakože se toho za tu dobu hodně toho změnilo a třeba v zastupitelstvu jsou ještě ty lidi,
co pro to hlasovali? Starosta – ano, minimálně 5. *** – jako vyskytují se tu ještě, jo? Starosta – ano,
a to byla samozřejmě diskuse, ta rekonstrukce náměstí, proběhla, si myslím, že byla jedna z
nejdelších diskusí, vůbec a byly nejpoctivější jako, abych to řekl obrazně, že jsme se snažili zabývat
úplně vším a šly proti sobě dvě tendence. Na jedné straně někteří vám budou tvrdit, že je potřeba
zvýšit kapacitu parkovacích míst, druzí chtějí zachovat zeleň. Podařilo se nám zachovat jako gró tu
zeleň v nezměněné rozsahu, co se týká té centrální části. Samozřejmě ubírá se zeleně po bocích,
protože zase na druhé straně tady byla zcela doložitelná poptávka po zvětšení bezpečné jakoby
zpevněné ploše, kde můžete bezpečně umístit to pódium na kulturní akce, že by se měl trošku ten
provoz na tom náměstí zbezpečenit. Samozřejmě měl by se řešit dopravní terminál, takže je to
obrovský kompromis, je to obrovský kompromis a nejinak tomu bude i v té nové vlně, která teď
přichází, že si lidé budou muset říct, co tedy chtějí, co budou akcentovat. Rubešová – já si
uvědomuju, že to je tady zaprvý průjezd, jako ten hlavní tah, docela komplikované, parkování aut
přibývá, ale proto je ta diskuse, aby se to tak vyjasnilo. Buď se to vysvětlí, proč třeba je to tak
myšleno, z jakého důvodu. Starosta – vůbec se tomu nebráním. *** – já jsem občan, jako který to
využívá jinak, než paní učitelka s dětmi, která přechází, ta má zas jiné požadavky třeba na to nebo
jako motorista. Starosta – myslím si, že důležitost revitalizace toho náměstí si to zaslouží, tuto
diskusi, já jenom připomenu, že teď řešíme dvě možnosti čerpání dotací. Jednak tady v rámci IPRÚ,
toho menšího projektu, kde to stavíme vyloženě na revitalizaci toho dopravního ostrůvku, jako
terminálu, a viděl jsem to, co teprve vyjde jako oficiálně, co jde ke schválení Evropské komisi v
Bruselu, co by mělo být v rámci dalšího nějakého, já nevím, jestli se tomu bude říkat ještě
programovací období. Pokud by to tak schválili, to co jsem viděl, ten materiál, tak jsme o krok
vepředu a jsme připravení na případnou, když bychom se domluvili, teď řeknu, nějak na podobě
toho náměstí, tak se v podstatě nabízí možnost podat projekt na celkovou revitalizaci, tak jak to
bylo v tom roce 10, 11, 12, jo? Takže já se tomu nebráním, právě proto, že si toho projektu vážím,
tak tam budu podporovat to, aby byl ozřejměn, aby byl vysvětlen a komentován dostatečně. *** –
to by bylo fajn, děkuju. Starosta – prosím. Lauterkranc – dámy a pánové, já mám dneska řadu
otázek, které jsou velice jednoduché a tyto otázky se budou také týkat revitalizace náměstí a budou
velice jednoduché, protože se jedná o fakta, na která jsem dotazován. Proběhla tady petice, proběhly
tady na půdě zastupitelstva informace, že městem běží nějaké dezinformace, tak pojďme si ty
dezinformace vyloučit. A pojďme si odpovědět na 4 konkrétní otázky a prosím, pouze jenom počet
kusů, jenom číslo, v kusech. Já jsem si prošel dneska náměstí, spočítal jsem si, že na náměstí je 9 po
obvodu listnatých stromů a pak je takový parčík tady a tam je 10 stromů. Z toho je to 5 tují, 2
jehličnany a 3 listnáče. A ta první otázka moje zní, při realizaci revitalizace náměstí, kolik bude
skáceno stromů? Starosta – to vám řekne projekt, nahlédněte si, já to nenosím v hlavě. Lauterkranc
– no já se na to ptám. Starosta – no, tak se ptáte, já vám říkám, že to nenosím v hlavě. Tak jako to
jste měl říct dopředu, mohl jste to poslat mailem, já jsem tady donesl projektovou dokumentaci a
lehce to vyčteme. A bude diskuse, bude všechno okomentováno. Lauterkranc – tak určitě to
nepotřebuju vědět teď. Takže jestli můžou být zaznamenány ty 4 dotazy a můžeme je otevřít na té
diskusi s občany. To znamená, ta první otázka, kolik bude skáceno stromů z těch 19? Ta druhá
otázka zní, kolik bude ořezáno stromů z těch 19? Ta třetí otázka zní, kolik stromů bude ponecháno
bez zásahu a ta čtvrtá otázka zní, kolik bude vysázeno nových stromů? Jsou to jednoduché 4 otázky
a výsledkem by měly být pouze jenom 4 čísla, v kusech. Děkuju. Starosta - to kdybyste přišel na tu
radnici minulý týden a vzal si ten projekt, tak žádné 4 otázky nemáte. Takže nevím, co tady
demonstrujete. Görig – já mám dva dotazy. Jeden je, že v poslední době se nám objevují nějaké
dokumenty z Jagellonské akademie celoživotního vzdělávání různé, týkají se různých témat, tak
jsem se chtěl zeptat, jestli jsou to dokumenty, které město musí mít vypracované, nebo to nabízí ta
akademie a my je potom máme a případně proč to dělají zrovna oni, jenom mě to zajímá. A potom
Stránka číslo 23/25 Z 5/2019/VIII

druhá otázka je, že byl jsem tu s nějakou návštěvou ve Fryštáku a zarazilo je, že v chodnících, třeba
na Komenského, že tam roste spousta trávy vevnitř. Tak jestli se s tím dá něco udělat. Starosta – tak
to zaznamenal pan Ing. Dohnal, takže to je kritika, se kterou se musí vyrovnat. A tady ty materiály
jsou podpůrné, samozřejmě jsme je objednávali zcela záměrně, na základě konzultace v radě,
protože si myslím, že jaksi komentují tu realitu, ke které může dojít, nebo která v podstatě
reflektuje, bavili jsme se tady několikrát, třeba jen namátkou připomenu, o tom, jestli by bylo lepší
mít Městskou policii. Takže to nám řekne nějaký dokument, ten je zpracován na základě nějakých
pravidel, to není názor laika. Potom tady bylo řečeno něco o tom demografickém vývoji, tak na to
jsou specialisté, kteří podle určitých pravidel zpracovávají tady tu situaci, jak se bude, já to řeknu
zjednodušeně, to město chovat, jak se to projeví, ta synergie, když tady bude takový či onaký
skokový nárust. Takže to je taková berlička, proto to dostává každý zastupitel, aby si mohl udělat
svůj obrázek a případně přitom jaksi řídit nebo vycházeje z toho, řídit se při rozhodování, při
hlasování. Görig – ten dotaz spíš byl, co byl vlastně ten impuls, pro tyto konkrétní dokumenty a
proč tento konkrétní zhotovitel. Starosta – to je zcela na místě, protože tento člověk a tato instituce
má nějaké renomé, má nějaké reference, v podstatě pan doc. Hájek byl děkanem tady na fakultě
UTB, odešel z té fakulty a založil úspěšně soukromý subjekt a je vidět, že asi tou kvalitou přitáhl i
další. Görig – já to nijak nezpochybňuju, já jsem se jenom ptal, abych věděl, jaká je ta motivace a
proč zrovna tito. Starosta – já jsem k němu chodil na nějaké, jak se říká, rady ohledně strategického
plánování a podobně, a tak jsme narazili na různá odvětví, která oni zpracovávají, tak jsem se díval,
kde co je, takže jsme potom na radě si řekli, jestli využijem jeho služeb nebo nevyužijem. Takže z
toho to plyne a cíl je zcela konkrétní, jako mít berličku, mít dostatek informací pro to rozhodování.
Knedlová – nejsu zvyklá strašně dlouho mluvit, takže řeknu stručně. Vzal mně Honza plachtu z
lodi, protože já tady mám poznámku – postřiky na chodníky, ale nejen v Horní Vsi, ale všude, a
dokonce i kolem těch patníků u silnic, je to velice důležité. A potom ostatní, dárce krve, to máme s
panem starostou, musí se jet do nemocnice kvůli tomu. Stručná, jasná, výstižná, děkuji. Starosta –
děkuji. Görig – já jsem jenom chtěl k tomu, jestli by se nedalo ještě zauvažovat nad tím, ne postřik,
ale vytrhat to. Nevím, co by to znamenalo, vím, že v jiných městech se to třeba vytrhává, přece
jenom je to asi ekologičtější varianta, ale nevím, co by to způsobilo, je to dotaz. Starosta – máme
třeba na veřejně prospěšné práce někoho. Görig – ten dotyčný, kdo mi to zmiňoval, tak zmiňoval
konkrétní města, kde se to dělá manuálně, technické služby, já nevím. Starosta – vyrýpává. Görig –
nevím, nechci to řešit, spíš to říkám jako podnět. Starosta – dobře, děkuji. Zlámalík – já jsem chtěl
touto cestou zastupitele pozvat na dvacátý ročník fryštáckého malého světa, který proběhne tento
víkend, a chtěl jsem touto cestou poděkovat za podporu městu. Starosta – děkujeme za poděkování.
Mikl – když jsem slyšel Ing. Zlámalíka, tak jsem si uvědomil, že bych taky tady měl říct, že 13., 14.
a 15. září jsou Dny města Fryštáku. Třináctého v pátek je tady v 16 hodin vernisáž, zahájení tedy
výstavy žáků, výtvarných prací žáků základní a Základní umělecké školy ve Fryštáku. V sobotu
dopoledne bude tedy tradiční jarmark s kulturním programem, večer je valašská veselice na
kulturním domě Družstva, kde mimo kapely dechovky, které tam budou hrát tady z okolí, tak tam
bude taky ochutnávka tradiční Fryštácké kuchyně, což si myslím, že bude velmi zajímavé a taky
zajímavé bude to, že je tam vstup zdarma a samozřejmě v rámci celých těch dnů. Potom je neděle,
kdy vlastně je staříčkova pouť. Takže jenom připomínám zastupitelům, že by bylo dobré,
kdybychom se tam někde, tak občas sešli. Rád bych vás viděl na valašské veselici, prostě. Děkuji.
Starosta – děkuji, já to také avizuji ve slově starosty, takže kromě těch zaručených zpráv tam máme
i pozitivní.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.58 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Pravidla k systému MESOH města Fryšták
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Kupní smlouva – ***
Kupní smlouva – ***
Kupní smlouva – ***
Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330049319/001
Smlouva č. 1030052891/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 8. 2019

Zapisovatelka: Jitka Nedělová

Ověřovatelé: Pavel Ševčík

Libor Mikl

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

Ing. Pavel Gálík
místostarosta
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