Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 4/2019/VIII ze dne 19. 6. 2019
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Ing. Pavel Gálík, Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Mgr.
Helena Uhříková, Jaroslav Hrbáček, Mgr. Roman Lauterkranc, Mgr. Pavel Nášel,
Ing. Karel Zlámalík, Pavel Ševčík, Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Marcela
Klapilová, Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Sylva Knedlová, Bc. Ilona Staňková, Alois
Langer, (viz prezenční listina - příloha č. 1)
Omluveni:
Ing. Jan Gőrig, Libor Mikl, M. Nutilová, DiS. – omluven pozdější příchod, Ing.
Stanislav Velikovský, CSc. – následně zaslaná omluva
Hosté:
Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí Útvaru kanceláře starosty, Ing. Michal Jašek,
vedoucí ekonomicko – správního odboru, Ing. Pavel Dohnal, vedoucí odboru
technického hospodářství, Ing. Michal Zlámal, vedoucí stavebního úřadu – úvod,
Ing. Petra Kučerová, samostatná referentka ESO
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka: Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS
Ověřovatelé: Mgr. Sylva Knedlová, Alois Langer
Místo:
obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
15.00 hodin
Konec:
18.15 hodin
Program:
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení ověřovatelů
zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze zasedání ZMF č.
Z 3/2019/VIII ze dne 24. 4. 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. 6. 2019
b) Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 5. 2019
3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Fryšták za rok 2018
4. Návrh na schválení účetní závěrky města Fryšták k 31. 12. 2018
5. Informace o způsobu nákupu energií pro rok 2020
6. Žádost spolku Fryštácké mažoretky, z. s., o dotaci na účast na Mistrovství Evropy 2019 ve
Francii v mažoretkovém sportu
7. Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí dotace či fin. daru na
vybavení šaten hasičů (nový nábytek) v nově budovaném objektu centrální požární stanice
8. Rozpočtová opatření
a) RO č. 7/2019 - investiční záležitosti
b) RO č. 8/2019 - investiční záležitosti
c) RO č. 9/2019 - provozní a investiční záležitosti
d) RO č. 10/2019 - přijetí neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu
e) RO č. 11/2019 - přijetí neinvestiční dotace pro MŠ
9. 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
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Fryštáku v návaznosti na zavedení systému MESOH a stanovisko ZMF k návrhu Pravidel k
MESOH města Fryšták
10. Žádost o prodej pozemku p. č. 551, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
11. Žádost o prodej části pozemku p. č. 383/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 902/18, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
13. Návrh na vypořádání přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku
A) návrh na prodej přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku:
k. ú. Fryšták - p. č. 477/2, 205/1, 205/11, 764 a 758
k. ú. Horní Ves u Fryštáku - 471/2, 1001, 902/2, 600/2, 902/52, 192, 209/2, 209/1, 247/1, 209/6,
170, 600/3, 902/18
k. ú. Dolní Ves - p. č. 470, 410, 409/2, 361, 176, 180/32, 350, 330, 281/3, 108/6, 95/2, 26/1, 26/2
B) návrh na vypořádání přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryšták – nesouhlas s kupní
cenou:
k. ú. Vítová - p. č. 263/1
k. ú. Horní Ves u Fryštáku - p. č. 12
C) upravený návrh na prodej přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku:
k. ú. Fryšták - p. č. 205/11 (nově vzniklý pozemek) - změna vlastníka
k. ú. Horní Ves u Fryštáku - p. č. 468/2 - doplněný znalecký posudek od znalce Ing. Mlčocha
14. Věcná břemena:
a) Návrh města Fryštáku na uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene k pozemku p. č. 205/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták
b) Žádost obce Lukoveček o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služební inženýrské
sítě – pozemek p. č. 336/59, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
c) Žádost spol. CETIN, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti –
pozemky p. č. 600/1 a p. č. 741, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
d) Žádost spol. CETIN, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti –
pozemky p. č. 648 a p. č. 690, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták
e) Žádost spol. E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – pozemek p. č. 113/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták
15. Různé:
a) Vybudování parkovacích ploch na ul. Komenského v lokalitě u bytových domů – vyjádření
advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka k návrhu smluv s věcným břemenem a
stanovisko města
b) Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5.7.2019 při příležitosti státního svátku – Dne příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
c) Návrh zastupitelky M. Nutilové, DiS., na sestavení pracovní skupiny za účelem přípravy vzniku
nového politického orgánu samosprávy – Výboru pro životní prostředí při ZMF
d) Připomínky p. *** a pí *** k výsadbě a kácení stromů v rámci
připravované akce „Výstavba terminálu a parkovacích míst ve Fryštáku“
e) Návrh na zřízení pracovní skupiny ve věci návrhu stanoviska města Fryštáku k financování
(spolufinancování) infrastruktury v rámci soukromých a developerských projektů
f) Zápis z Finančního výboru při ZMF č. 3/2019 ze dne 15. 5. 2019
g) Zápis z Kontrolního výboru při ZMF č. 4/2019 ze dne 5. 6. 2019
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Starosta představil nového vedoucího Stavebního úřadu Fryšták pana Ing. Michala Zlámala a
předal mu slovo k představení své osoby.
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 2019
Starosta v 15.04 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční listiny
- přítomno celkem 13 členů ZMF (Ing. Jan Gőrig a Libor Mikl se omluvili, Michaela Nutilová,
DiS., nahlásila pozdější příchod a Ing. Velikovský nesdělil důvod své nepřítomnosti - dne 19. 6.
2019 přeposlal e-mailem svoji omluvu ze dne 18. 6. 2019 s uvedením, že omluvu v tento den na
podatelnu zasílal – podatelně tento e-mail nebyl doručen) a sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční
většina všech členů zastupitelstva, a že je tudíž zastupitelstvo usnášeníschopné. To potvrdila i
elektronická prezentace v rámci hlasovacího systému. 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 11. 6. 2019) - dle tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele zasedání ZMF č. Z 4/2019/VIII
Starosta navrhl jako zapisovatelku zasedání ZMF č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 2019 pí Gabrielu
Najmanovou, MBA, a to vzhledem k čerpání ŘD asistentky J. Nedělové, bez připomínek
zastupitelů.
U Z 4/2019/VIII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 4/2019/VIII dne
19. 6. 2019 pí Gabrielu Najmanovou, MBA.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovalo: 1 (Mgr. L. Doležel)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/1.2 bylo schváleno.
V čase 15.22 hodin se dostavila na zasedání ZMF zastupitelka Michaela Nutilová, DiS., čímž stoupl
celkový počet všech přítomných zastupitelů na 14.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 2019
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 4/2019/VIII ze dne 19. 6. 2019 zastupitele Aloise
Langera a Mgr. Sylvu Knedlovou, navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 4/2019/VIII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 4/2019/VIII, konaného dne 19. 6. 2019, zastupitele pana Aloise Langera a zastupitelku paní
Mgr. Sylvu Knedlovou.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu zasedání ZMF č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 2019
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 11. 6. 2019. Současně
starosta informoval o skutečnosti, že město Fryšták obdrželo informaci MŠMT ČR ve věci
poskytnutí neinvestiční dotace pro MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., a doporučil z důvodu věcné a
časové naléhavosti zařadit na jednání zastupitelstva dne 19. 06. 2019 k projednání i tuto záležitost.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 2019 v souladu s obdrženou
pozvánkou ze dne 11. 6. 2019 a schvaluje v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu věcné a časové
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naléhavosti zařazení do programu zasedání ZMF č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 2019 podbod č.
8e) RO č. 11/2019 - přijetí neinvestiční dotace pro MŠ.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 4/2019/VIII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 4/2019/VIII dne 19. 6. 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
Nehlasoval: 1 (Mgr. P. Nášel)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 3/2019/VIII ze dne 24. 4. 2019
Ověřovatelé pan Mgr. Pavel Nášel a Mgr. Marcela Klapilová schválili zápis bez připomínek a svůj
souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Připomínky: žádné.
U Z 4/2019/VIII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 3/2019/VIII ze dne 24. 4. 2019 bez připomínek.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 8/2019/VIII ze dne
1. 4. 2019, č. R 9/2019/VIII ze dne 8. 4. 2019 a č. R 10/2019/VIII ze dne 15. 4. 2019. č. R
11/2019/VIII ze dne 29. 4. 2019, č. R 12/2019/VIII ze dne 6. 5. 2019, č. R 13/2019/VIII ze dne
17.5.2019, č. R 14/2019/VIII ze dne 27. 5. 2019 a č. R 15/2019/VIII ze dne 3. 6. 2019.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 8/2019/VIII ze dne 1. 4. 2019, č. R 9/2019/VIII ze dne 8. 4. 2019 a č.
R 10/2019/VIII ze dne 15. 4. 2019, č. R 11/2019/VIII ze dne 29. 4. 2019, č. R 12/2019/VIII ze
dne 6. 5. 2019, č. R 13/2019/VIII ze dne 17. 5. 2019, č. R 14/2019/VIII ze dne 27. 5. 2019 a č. R
15/2019/VIII ze dne 3. 6. 2019 bez připomínek.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 3/2019/VIII/1.7 bylo schváleno.
2. Rozpočtové záležitosti
a) Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 19. 6. 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál tiskem i na úložišti.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/2a)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 19. 6. 2019
bez připomínek.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/2a) bylo schváleno.
b) Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 5. 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál tiskem i na úložišti.
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Připomínky: Starosta: nedochází k žádným disproporcím v rámci plnění rozpočtu. Lauterkranc:
dámy a pánové, já jsem proti tomuto rozpočtu hlasoval, protože je schodkový, a nyní, když mám
schválit znění usnesení bez připomínek, tak s tím bez připomínek mám problém, ale nemám potřebu
vám to znovu osvětlovat, proto se zdržím.
U Z 4/2019/VIII/2b)
ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 31. 5. 2019 bez připomínek.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (Mgr. R. Lauterkranc, A. Langer, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/2b) bylo schváleno.
3. Návrh na schválení závěrečného účtu města Fryšták za rok 2018
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město má zákonnou povinnost projednat svůj závěrečný účet se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018. Návrh závěrečného účtu města Fryštáku za rok 2018 byl zveřejněn
na základě pokynu vedoucího ESO dne 9.5.2019. Ve smyslu § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění, mohou občané uplatnit ústní připomínky při
projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva. Projednání závěrečného účtu se uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, nebo souhlasem s výhradami.
Vzhledem k absenci chyb v hospodaření vyplývající ze Zprávy č. 113/2018/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření, doporučuje vedoucí ESO zastupitelstvu vyjádřit souhlas s celoročním
hospodařením schválit bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu lze podat ústně při jeho
projednávání.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/3
ZMF ve smyslu ustanovení § 43 a ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 17 odst. 1 a 7 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
celoroční hospodaření - Závěrečný účet města Fryštáku za rok 2018, a to včetně Zprávy
č. 113/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok 2018, bez
výhrad (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (Mgr. R. Lauterkranc, A. Langer, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
4. Návrh na schválení účetní závěrky města Fryšták k 31. 12. 2018
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město Fryšták je povinno dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, projednat účetní závěrku města
k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. 2018, s možností výroku: schválena/neschválena. Z tohoto důvodu
je předkládána dokumentace v rozsahu požadavků zmiňované vyhlášky za účelem schválení účetní
závěrky města Fryštáku k 31. 12. 2018. Podklady pro schvalování účetní závěrky se dle § 5 rozumí
zejména : a) schvalovaná účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, příloha), b) zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města, c) zpráva útvaru interního auditu (není zřízen), d) inventarizační
zpráva a e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stěžejní část
účetní závěrky tedy tvoří především účetní výkazy - výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty plus
příloha, jež byly kontrolovány KÚZK v rámci přezkumu hospodaření Města za rok 2018 s tím, že
výsledek je zdokumentován ve Zprávě z přezkumu hospodaření č. 113/2018/EKO, tj. nebyly
zjištěny chyby v účetnictví. O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol
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(§ 11). Dle § 12 má každý z členů schvalujícího orgánu právo, aby k písemnému záznamu o
hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Každý člen má právo své hlasování písemně zdůvodnit. Toto
písemné zdůvodnění se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu. Účetní
zřízených příspěvkových organizací byly schváleny usnesením U R 10/2019/VIII/3 dne 15.4.2019.
ÚZ projednával také finanční výbor, z jehož zápisu č. 2/2019 ze dne 9. 4. 2019 vyplynula podpora
členů FV ke schválení účetní závěrky města k 31. 12. 2018.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/4
ZMF v souladu s ustanovením § 3 písm. c), § 6 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31. 12. 2018 včetně výsledku
hospodaření před zdaněním (+ 20.441.378,84 Kč) s tím, že v souladu s ustanovením § 12 odst.
2 vyhlášky č. 220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, žádný ze členů ZMF neuplatnil právo uvést v záznamu o hlasování
(usnesení zápisu ZMF), zda hlasoval pro schválení či neschválení nebo se zdržel, a nebyl
uplatněn žádným členem ZMF požadavek na písemné odůvodnění člena ZMF k hlasování o
účetní závěrce.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (Mgr. R. Lauterkranc, A. Langer, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
5. Informace o způsobu nákupu energií pro rok 2020
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Vedoucí ESO navrhuje jako v předešlých letech nakoupit pro město Fryšták, jeho příspěvkové
organizace a dva sportovní Fryštácké spolky, elektrickou energii a zemní plyn na Českomoravské
komoditní burze Kladno. Následuje stanovisko makléře ze společnosti FIN-SERVIS, a.s., která
město Fryšták na ČMKB Kladno zastupuje:
„Vzhledem k tomu, že máte dodávky energií do konce tohoto roku, zasílám Vám informaci o cenách
elektřiny a plynu. V letošním roce platíte za plyn charakteru maloodběr 712 Kč/MWh, za plyn
charakteru velkoodběr 718 Kč/MWh a za elektřinu průměrnou cenu 1.558 Kč/MWh. V době Vašeho
posledního nákupu byla velkoobchodní cena plynu 661 Kč/MWh a velkoobchodní cena elektřiny
1.467 Kč/MWh. V současné době se velkoobchodní cena zemního plynu na rok 2020 pohybuje
kolem hranice 510 Kč/MWh tedy o cca 150 Kč/MWh méně než při Vašem posledním nákupu. Podle
informací z trhu se žádný výrazný pohyb směrem dolů ani nahoru v blízké budoucnosti neočekává.
Velkoobchodní cena elektřiny na rok 2020 se v současné době pohybuje kolem hranice 1.310
Kč/MWh tedy o cca 160 Kč/MWh méně, než při Vašem posledním nákupu. Dle informací z trhu se v
dlouhodobém horizontu očekává nárůst cen elektřiny, která by se mohla dostat i přes hranici 60
EUR/MWh, což je cca o 10 EUR/MWh výš než v současnosti. Ale proti tomu stojí možnost
ochlazení jako fáze ekonomického cyklu. Na trhu probíhá debata, zda toto ochlazení povede k
poklesu, stagnaci či zpomalení růstu cen elektřiny. Vzhledem k situaci po celé Evropě (odstavování
zdrojů) se domníváme, že dojde pouze ke zpomalení růstu ceny.“
Vzhledem k nejasnosti dalšího cenového vývoje elektrické energie (zemní plyn obvykle stav vývoje
elektřiny následuje) pro další období, vedoucí ESO doporučuje nákup elektrické energie a zemního
plynu pouze pro rok 2020, a to na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s., s tím, že
fakturace bude včetně distribuce a dalších souvisejících plateb.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/5
ZMF schvaluje pořízení elektrické energie a zemního plynu pro rok 2020, a to pro město
Fryšták a jeho zřízené příspěvkové organizace včetně FC Fryšták, z. s., a TJ Fryšták, z. s., na
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Českomoravské komoditní burze Kladno, nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno - Kročehlavy a
pověřuje dalšími administrativními úkony Radu města Fryštáku.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/5 bylo schváleno.
6. Žádost spolku Fryštácké mažoretky, z. s., o dotaci na účast na Mistrovství Evropy 2019
ve Francii v mažoretkovém sportu
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město obdrželo žádost Fryštáckých mažoretek o finanční příspěvek na účast na mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu do Francie ve dnech 28.8. -2.9.2019. Účastnit by se mělo 23 mažoretek.
Náklady činí 257.500 Kč (bez startovného, připojištění a dalších drobných výdajů souvisejících
s účastí). Není známa minimální částka požadavku pro zajištění účasti. V roce 2017 si spolek také
vybojoval účast na ME, ale ve Slovinsku. Tehdy vyčíslené očekávané náklady činily 124.800 Kč,
město nakonec poskytlo dotaci ve výši 80.000 Kč, což je cca 64 % projektovaných nákladů.
Připomínky: Lauterkranc: dámy a pánové, heslo kdo rychle dává, dobře dává, dvakrát dává, no
nevím, mně to připadá jak čistý populismus, je to ústřel, tečka, proto budu hlasovat oproti.
Zlámalík: děkuju za slovo, mně to přijde taky nekoncepční, máme tady grantový systém, nelíbí se
mi takovýto přístup. Nutilová: já bych k tomu měla poznámku, jak se podílí třeba finančně rodiny,
jestli žádali jiné sponzory atd., vlastně. Starosta: já na to odpovím, my jsme řešili materiály, které
byly předloženy jako součást žádosti. To je opravdu subjektivní vnímání, a jak v několika případech
někdo říkal, že je to politické rozhodnutí, nevím, my jsme se na radě snažili odprostit se od všeho,
od přívlastků, jde o meritum věci, o raritu, o podporu sportu, ta mládež někam směřuje, a to
dlouhodobě, bereme to jako zaslouženou odezvu, jako zpětnou vazbu směrem k tomu, co dělají.
Knedlová: já nevím, jestli mě budete slyšet, ale já si myslím jednu věc, přátelé, buďme šťastni a
buďme rádi, že tolik děvčat se tomu věnuje a že se neflákají někde po venku. Já vím, že tento druh
sportu má u nás už dlouhá léta velmi dobré výsledky, že rodiče jejich tomu věnují nejen péči tím, že
ty děti tam posílají, ale dávají do toho velké peníze, protože kroje na tyto slavnosti stojí také strašně
moc peněz. Není to jednotlivec, který jede do té Francie, nebyli to jednotlivci, kteří jezdí někam do
Rumunska, kde nás reprezentují. Je to celá škála dívek. My jsme ve škole šťastní, že přijde každý
týden některé dítě, donese na svém hrudníku medaile a chválí se, že vyhráli dejme tomu v páce, o
čem vy nemáte někteří ani ponětí, holka, která vyhrála minulý týden čtyři zlaté pro Fryšták za levou
ruku pravou ruku za dorostenky a současně závodila za ženy, také vyhrála dvě zlaté a jede na
mistrovství světa. My jsme šťastní, že nám závodí děti pod vedením paní Váňové, pod vedením
Nikolky a my budeme bránit ještě tomu, že se budeme rozhodovat jestli jim dáme ty peníze na tu
cestu nebo ne. My, a to mě mrzí, že tělovýchovná komise, školská komise, že má proti tomu
náměty, a říká že to není koncepční. Vždyť pro Krista pána my pro ty děti chceme ten sport, nebo
nechceme. Chceme koncepčně ty peníze dát někde jinde než do sportu. Já si myslím, že rada
rozhodla dobře a že ty peníze pro ty děti bychom měli dát. Vždyť je to reprezentace nejenom těch
děcek nejenom těch rodičů ale sakriš je to reprezentace našeho města. A to bychom si měli
považovat Nevím, jak bych to řekla ještě jinak, musela bych asi zvýšit hlas. Protože celý život
sportuju, celý život do toho sportu dělám a mě štve, když sportovcům někdo brání. Zlámalík:
Děkuju, nevím jestli je nutné zvyšovat hlas kvůli tomu, prostě o tom se normálně bavíme, každý na
to máme nějaký názor, já tady v žádném, případě nemohu mluvit za školskou komisi, mluvím tady
sám za sebe jako za zastupitele, a beru to v nějakém poměru finančních částek, které jsme tady
odhlasovali v rámci grantové podpory, a taková částka v rámci jednorázové akce se mi zdá
neúměrná. To je můj osobní názor. Gálík: já bych jenom k té grantové podpoře, určitě víte, že
maximální finanční podpora je osmdesát tisíc, a navíc v době listopadu roku 2018 asi mažoretky
mohly těžko tušit, že se dostanou do Francie. To je jenom za mě. Berme to, že je to jakási výzva pro
to město, že nás někdo jde reprezentovat. Lauterkranc: já bych se chtěl jenom trochu podívat na tu
skladbu té ceny, protože samozřejmě nikdo nechce připravovat děti o finanční prostředky na to, aby
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mohly provozovat sport, to v žádném případě, to odmítám, ale z těch 230 tis, které má město
vynaložit na podporu tohoto sportu, bude alokováno 145 tis na dopravu. Na autobus, Já vím, že
Francie je daleko a že je to asi vysoutěžená cena. Ale takové soutěže se dají realizovat blíž a levněji,
podle mě ta Francie je to, co jsem označil za přehnané, je to zbytečný výdaj, 145tis, kdyby tam bylo
50tis, 40tis tak by to bylo přiměřené, neměl bych žádné námitky proti této dotaci města Fryštáku
vůči sportu.
Knedlová: já bych chtěla říct panu magistrovi, o tom nerozhoduje nikdo z nás, jestli to bude
v Lukově, ve Zlíně nebo ve Francii, proboha, to není mistrovství tady naší oblasti, to je mistrovství
Evropy nebo mistrovství světa a to rozhoduje taková komise, o které my nemáme ani páry. Tak se
nezlobte, nemůže to být ve Fryštáku. Starosta: samozřejmě na to bude vždycky spousta
nejrůznějších názorů, a i každý z nás kromě jiného si musí zvážit, jestli sklouzneme do normálních
kritérií nebo budeme řešit konkrétní podstatu meritum věci a dostojíme tomu, že podporujeme i
mimoškolní činnost. To dodávám k tomu, co jsem uvedl na začátku svého projevu. Děkuji.
Lauterkranc: vážení kolegové, aby jsme nepůsobili jako lidé, kteří nepodporují sport, navrhujeme
alternativní usnesení zastupitelstva města Fryštáku a to je podpora ve výši 130tis kč. Starosta: je to
protinávrh. Lauterkranc: Ano. Děkuju.
Protinávrh 1 – zastupitel Mgr. R. Lauterkranc
U Z 4/2019/VIII/6a)
ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 130.000 Kč spolku Fryštácké
mažoretky, z. s., Potoky 283, 763 16 Fryšták, IČ22758577, zast. Bc. Nikolou Štěrbovou, na
financování účasti na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. 2. 9. 2019.
Pro: 6 (Mgr. S. Knedlová, A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS., Mgr. H.
Uhříková, Ing. K. Zlámalík) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing. P. Gálík, Mgr. M. Klapilová, J.
Hrbáček, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina, Bc. I. Staňková, P. Ševčík) Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/6a) nevzniklo.
U Z 4/2019/VIII/6b)
ZMF s odkazem na ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 230.000 Kč mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a z. s. Fryštácké mažoretky,
Potoky 283, 763 16 Fryšták, IČ22758577, zast. Bc. Nikolou Štěrbovou, na financování účasti
na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. - 2. 9. 2019 (viz
příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 6 (Mgr. S. Knedlová, A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS., Mgr. H.
Uhříková, Ing. K. Zlámalík) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing. P. Gálík, Mgr. M. Klapilová, J.
Hrbáček, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina, Bc. I. Staňková, P. Ševčík) Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/6a) nevzniklo.
Původní návrh usnesení
U Z 4/2019/VIII/6a)
ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 230.000 Kč spolku Fryštácké
mažoretky, z. s., Potoky 283, 763 16 Fryšták, IČ22758577, zast. Bc. Nikolou Štěrbovou, na
financování účasti na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. 2. 9. 2019.
Pro: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing. P. Gálík, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel,
Mgr. L. Sovadina, Bc. I. Staňková, P. Ševčík) Proti: 0 Zdrželo se: 6 (J. Hrbáček, A. Langer,
Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS., Mgr. H. Uhříková, Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/6a) nevzniklo.
U Z 4/2019/VIII/6b)
ZMF s odkazem na ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Stránka číslo 8/45 Z 4/2019/VIII

ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 230.000 Kč mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a z. s. Fryštácké mažoretky,
Potoky 283, 763 16 Fryšták, IČ22758577, zast. Bc. Nikolou Štěrbovou, na financování účasti
na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. - 2. 9. 2019 (viz
příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing. P. Gálík, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel,
Mgr. L. Sovadina, Bc. I. Staňková, P. Ševčík) Proti: 0 Zdrželo se: 6 (J. Hrbáček, A. Langer,
Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS., Mgr. H. Uhříková, Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/6b) nevzniklo.
Starosta vyzval - s ohledem na závažnost projednávané záležitosti - zástupce jednotlivých
politických subjektů k tzv. dohodovacímu řízení, které má oporu v jednacím řádu a řeší tyto situace,
a navrhl hledat shodu v novém návrhu usnesení. Starosta vyhlásil v čase 16.03 hodin 10ti min
technickou přestávku a doporučil všem politickým subjektům předložit nový návrh usnesení k
projednání.
Nový návrh usnesení – po dohodovacím řízení
U Z 4/2019/VIII/6a)
ZMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 230.000 Kč spolku Fryštácké
mažoretky, z. s., Potoky 283, 763 16 Fryšták, IČ22758577, zast. Bc. Nikolou Štěrbovou, na
financování účasti na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. 2. 9. 2019.
Pro: 10 (Mgr. L. Doležel, Ing. P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová,
Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina, Bc. I. Staňková, P. Ševčík, Mgr. H. Uhříková) Proti: 0
Zdrželo se: 4 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS., Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/6a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/6b)
ZMF s odkazem na ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 230.000 Kč mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a z. s. Fryštácké mažoretky,
Potoky 283, 763 16 Fryšták, IČ22758577, zast. Bc. Nikolou Štěrbovou, na financování účasti
na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu ve Francii ve dnech 28. 8. - 2. 9. 2019 (viz
příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 10 (Mgr. L. Doležel, Ing. P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová,
Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina, Bc. I. Staňková, P. Ševčík, Mgr. H. Uhříková) Proti: 0
Zdrželo se: 4 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS., Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/6b) bylo schváleno.
Termín:
28. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
7. Žádost Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje o poskytnutí dotace či fin. daru
na vybavení šaten hasičů (nový nábytek) v nově budovaném objektu centrální požární
stanice
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město Fryšták obdrželo ze strany ředitele HZS ZK plk. Ing. Rušara žádost o poskytnutí dotace či
finančního daru ve výši 160tis Kč na vybavení novým nábytkem v nově dobudovávané centrální
požární stanice ve Zlíně. Jedná se o novou čtyřpodlažní budovu včetně podzemního podlaží pro
garáže a rekonstrukci stávající budovy krajského ředitelství ve Zlíně. V roce 2018 byla na tento
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záměr získána dotace z programu EU IROP ve výši 133 mil Kč s tím, že předpokládaná výše
nákladů na celou realizaci stavby se vyšplhala na 148 mil Kč. Nová stanice vyroste za stávající
budovou ve Zlíně v místní části Příluky a poskytne především výjezdovým hasičům moderní
zařízení, včetně jídelny, posilovny, odpočívací místnosti, velké garáže pro parkování
prvovýjezdových vozidel i dalších místností pro skladování techniky. Taktéž zde bude místnost pro
jednání krizového štábu. Práce budou prováděny za plného provozu. RMF doporučila schválit
přidělení příspěvku.
Připomínky: Lauterkranc: dámy a pánové, pouze v číslech, 160tis Kč pro Fryšták je to samé jako
3.380 mil pro Zlín, kdy se bavíme o reciprocitě, nechci to dále rozebírat, připadá mi těch 160 tis
jako položka, která je pořád podstatná. Fryšták je maličký, má malý rozpočet, je to moc. Starosta:
samozřejmě je podstatná, ale berme to tak, že zase je to po určité etapě, není to každý rok, toto je
významný projekt - nové moderní zázemí profesionálních hasičů, těch hasičů, kteří dojíždějí do
Fryštáku. Těch hledisek může být několik a nezpochybňuju ten akt - akademický přepočet
v každém případě, ale je potřeba zvažovat i další kritéria té součinnosti. Langer: no já jsem jenom
k tomu chtěl říct, že jsme se bavili před tím o těch mažoretkách, teď těch 160tis, já bych souhlasil se
100tis, ale když máme 160, hlasujme pro 160, to je můj osobní názor. Starosta: tak máme tolik,
kolik schválíme, je to o těch prioritách. Langer: pro ty mažoretky, teď jsme se bavili o 230 a dalších
160 dáme dál. Starosta: je to výjimečný projekt podpořený Evropou, je to jedenkrát po, možná
někdy v roce 2009 – 2010 jsme přispívali na termokameru, tenkrát chtěli 120tis, že je to tak, tak ze
šest ze pět let, můžeme to eliminovat i tím, že je to po určité době nějaká podpora. Porada rady,
když jsme se na neoficiální schůzce radili, tak jsme doporučili schválit těch 160tis. Hrbáček: ještě
k těm mažoretkám. Já jsem se zdržel z důvodu střetu zájmů, teď budu hlasovat, znovu se zdržím,
mě tady chybí vyloženě nějaký rozpočet od nějaké firmy, která bude dodávat ten nábytek. Bývá
výběrové řízení, předpokládám, tady je to obyčejná žádost bez nějakých čísel o čem vlastně
hlasujeme, prostě jenom nábytek, jedna záležitost. Starosta: ten rozpočet je samozřejmě součástí
celého rozpočtu, nikomu nebylo bráněno, aby oslovil přímo ekonoma hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje a mohli jste nahlédnout do předmětných materiálů, navíc, takže tak.
U Z 4/2019/VIII/7a)
ZMF v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 160.000 Kč
Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, na pořízení
nového nábytku do nové centrální požární stanice Zlín.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 4 (A. Langer, Mgr. R. Lautekranc, M. Nutilová, DiS.,
J. Hrbáček)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/7a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/7b)
ZMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a Hasičským
záchranným sborem Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, na peněžitý dar ve výši
160.000 Kč na financování pořízení nového nábytku (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželo se: 4 (A. Langer, Mgr. R. Lautekranc, M. Nutilová, DiS.,
J. Hrbáček)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/7b) bylo schváleno.
Termín:
28. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
8. Rozpočtová opatření
a) RO č. 7/2019 - investiční záležitosti
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtové opatření řeší krytí investičních nákladů. Jedná se o dorozpočtování PD – vodovod ul.
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Přehradní a Souhrady, kde byla vysoutěžena cena 199.600 Kč bez DPH. Pokryto bylo však RO č.
6/2019 pouze 229.000 Kč vč. DPH, tj. 189.256 Kč bez DPH, a to z důvodu vyčerpání prostředků na
projekty. Tímto se dokrývá zbývající část, tj. 12.516 Kč (241.516 Kč vč. DPH – 229.000 Kč). Níže
v tomto RO je částka zaokrouhlena na tisícikoruny nahoru. Dále je rozpočtována projekční činnost
a IČ od společnosti NELL Projekt s.r.o. na chodník ul. Ke Skalce (skutečně vysoutěžená cena
244.420 Kč). Toto rozpočtové opatření bylo v pozměněné podobě projednáno radou města
Fryštáku. Rozdíl byl na straně výdajů (zdroje krytí nových výdajů). Původně bylo
rozpočtováno krytí jako dočasný výdaj prostředky z místní správy, tj. z běžného provozu.
Dočasný výdaj proto, že nebylo možné radou města rozpočtově zapojit nové příjmy z
očekávaných prodejů pozemků, které přísluší schvalovat zastupitelstvu. Změnil by se
celkový objem příjmů rozpočtu města na rok 2019. Tímto RO se mění celkové příjmy a
celkové výdaje rozpočtu města Fryštáku. Rozdíl zůstává stejný.
Změna rozpočtu v celkové výši
+/+258.000,- Kč.
Příjmy (zvýšení)
+ 258.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 258.000 Kč
Připomínky: Langer: já jenom technicky, když se dívám k těm výdajům, není tam chyba, + 245, to
je projektová dokumentace chodníky Ke Skalce. Starosta: posiluje se ten výdaj. Langer: nebo proč
ho teda budeme dělat, ten projekt. K čemu nám teď bude. Dohnal: požadavky na ten chodník máme
neustále, jsou aktualizované, a teď jde o to, zda se rozhodneme, zda zadáme projektovou
dokumentaci, nebo rozhodneme, že chodník dělat nebudeme, dokud nebudeme mít projektovou
dokumentaci, ani nebudeme vědět, jestli ten chodník jde. Lauterkranc – dámy a pánové, já se
vracím k dokumentu, který jsme schvalovali někdy na začátku tohoto roku, tento dokument, listina,
s nadpisem – navrhované investiční akce pro rok 2019, částka 9.944 000 Kč, já postupně zjišťuju,
že ta realita se postupem času odklání od tohoto dokumentu, navrhuju nebo považuji za žádoucí,
abychom tento dokument, ty investiční akce pro rok 2019 aktualizovali právě s ohledem na tu řadu
změn, a to nejen položek, věcně, ale i změn cenových, do té doby, dokud to neprobereme, se budu
se zdržovat hlasování, co se týká těchto rozpočtových opatření. Starosta: já bych v tom neviděl
žádný zádrhel, nám se osvědčilo to, že koneckonců vy jste našel tam v té položce, že máme
vyčleněné peníze na projektové dokumentace a je potřeba mít naprojektováno, je potřeba mít
v šuplíku a pak se vytáhne, a zvlášť když v tomto případě, budu o tom mluvit u toho třetího návrhu
rozpočtového opatření, pak najednou zjistíme, že jsme úspěšní v získání dotace právě na chodníky
nebo na opravy komunikací, takže to souvisí s tím, komplexní přípravou investičních akcí, což je
dlouhodobý záměr města, že kromě dílčí investiční činnosti se připravuje i projektová dokumentace
včetně toho příslušného rozhodnutí, abychom pak jenom v - uvozovkách - mohli sáhnout a mohli
dle rozhodnutí zastupitelstva investovat. Mimochodem, i vzhledem k několika pozitivním
informacím, o kterých budu hovořit později, k té aktualizaci priorit v rámci letošního roku dojde a
patrně na zastupitelstvu nebo - jeví se jako potřeba - ošetřit některé věci, které souvisí se získanými
dotacemi, je potřeba opravit ty priority i letošní i dlouhodobé, ale pořád jsme v souladu s tím
rámcovým programem, který byl schválen na začátku roku. Lauterkranc: ta technická se týká toho,
že v podstatě ty prostředky, které byly alokovány na ty projektové dokumentace, tak jsou téměř
vyčerpány podle tohoto dokumentu plnění rozpočtu z dnešního dne, já toto přímo nekritizuji, já
chápu ty posuny peněz, jen volám po té aktualizaci, a pokud ta odpověď zní, že ta aktualizace bude,
tak jsem spokojený. Děkuju. Starosta: aktualizace bude, já jen čekám, kdy přijdou oficiální, jak to
řeknu lidově, papíry, teď máme papíry stažené z oficiálních stránek poskytovatelů dotací, když to
tak řeknu, takže my jsme řešili s panem ekonomem, zda už tady budeme zařazovat, o čem víme, že
na našem účtu přistane, ale vzhledem k tomu, že jsou to jakoby návrhy a jsou v podobě internetové
informace, tak jsme se dohodli na svolání mimořádného zastupitelstva patrně začátkem srpna, ještě
o tom budu v závěru mluvit, abychom se na to mohli připravit, a tam budeme muset podle těch
konkrétních rozhodnutí příslušných orgánů řešit operativně priority letoška a dalších let.
U Z 4/2019/VIII/8a)
ZMF schvaluje RO č. 7/2019
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Příjmy
(zvýšení)

1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství
Očekávané prodeje tzv. přihrazených pozemků

+ 258.000 Kč

Výdaje
(zvýšení)

2219- ostatní záležitosti komunikací (chodníky)
+ 245.000 Kč
NELL PROJEKT s.r.o. PD a IČ chodník ul. Ke Skalce 244.420 Kč

2310- vodovody
+ 13.000 Kč
Jedná se o dokrytí PD od společnosti Kaninga ohledně prodloužení
vodovodu na ul. Přehradní a Souhrady (z větší části rozpočtováno RO
č.6/2019)
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/8a) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
b) RO č. 8/2019 - investiční záležitosti
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtové opatření řeší krytí provozních nákladů. Je zde rozpočtována projekční činnost a IČ od
společnosti NELL Projekt s.r.o. na chodník ul. Přehradní (180.000 Kč bez DPH, tj. 217.800 Kč vč.
DPH). Dále je rozpočtován výdaj dle požadavku vedoucího TOH v předpokládané výši 50.000 Kč
na financování projektové dokumentace a zaměření opravy místní komunikace ul. Jiráskova. Toto
rozpočtové opatření bylo v pozměněné podobě projednáno radou města Fryštáku. Rozdíl byl na
straně výdajů (zdroje krytí nových výdajů). Původně bylo rozpočtováno krytí jako dočasný výdaj
prostředky z místní správy, tj. z běžného provozu. Dočasný výdaj proto, že nebylo možné radou
města rozpočtově zapojit nové příjmy z očekávaných prodejů pozemků, které přísluší schvalovat
zastupitelstvu. Změnil by se celkový objem příjmů rozpočtu města na rok 2019.
Tímto RO se mění celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu města Fryštáku. Rozdíl zůstává stejný.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+268.000,- Kč.
Příjmy (zvýšení)
+ 268.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 268.000 Kč
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/8b)
ZMF schvaluje RO č. 8/2019
Příjmy
(zvýšení)

1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství
Očekávané prodeje tzv. přihrazených pozemků

Výdaje
(zvýšení)

2212 – silnice
PD a zaměření oprava MK ul. Jiráskova

+ 268.000 Kč

+ 50.000 Kč

2219- ostatní záležitosti komunikací (chodníky)
+ 218.000 Kč
NELL PROJEKT s.r.o. PD a IČ chodník ul. Přehradní 217.800 Kč
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/8b) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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c) RO č. 9/2019 - provozní a investiční záležitosti
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti i tiskem.
Rozpočtová změna představuje provozní a investiční výdaje.
Příjmy (zvýšení)
+ 2.769.000 Kč
Výdaje (snížení)
- 400.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 3.169.000 Kč
Připomínky: Lauterkranc: technickou poznámku, že na začátku tohoto roku jsme uvažovali výdaje
opravy mostu Korábová ve výši 1.100 mil Kč, to je v tom textu uvedeno, a ta nabízená částka
vysoutěžená cena je 3.383 mil Kč, to je nějakých +200%, jakoby skutečně je to tak, že náš odhad
byl podhodnocen a ta vysoutěžená cena je o těch 200% vyšší. To je možná otázka na pana Dohnala.
Já si dovedu představit, že by tam třeba byla nějaká technická komplikace, která by vysvětlovala,
proč, ten náš odhad v tom lednu byla tak nízký. Starosta: klidně odpovím já, protože - možná Vás to
tíží stejně jako mě, tam se předpokládala opravdu víceméně v uvozovkách jednodušší technologie,
tato technologie, která byla použita nebo jak byl ten projekt připraven je opravdu komplexní
revitalizace, de facto nový most, a navíc se kalkulovalo bohužel ještě dokonce s tím ceníkem roku
nevím jestli 17 nebo 18, protože poprvé jsme se na to dívali už v roce 17. Takže cenový skok mezi
rokem 18 a 19, a znovu říkám, tam to vypadalo ze začátku, když jsme se bavili s panem inženýrem,
že tady by se posílila patka a tak dále, teď to říkám nestavebně, ale přišli specialisté na dopravní
stavby, de facto mostaři, tak je to potřeba říci, a ti řekli ne, jestli chcete, tak to musí být už takhle.
Takže asi takhle. Ale nic se nemění na tom, že opravdu my nejsme jako v tomto okamžiku povinni
to udělat za každou cenu. Budeme opravdu důsledně prověřovat, protože, nevzdáváme se tak lehce.
Zlámalík: Děkuju, já jsem se chtěl zeptat jen na jednu konkrétní informaci z toho výběrového
řízení, jestli tam bylo datum, jaké datum realizace pro ty firmy, které byly oslovené. Starosta: je to
do konce listopadu. 14 týdnů. Zlámalík: No. Možná jestli to taky nebylo, že už toho času moc není.
Starosta: Ale pořád je to stihnutelné. Zlámalík: Ale pokud firmy mají zakázky do konce roku tak se
do toho asi nepohrnou, dle mého laického odhadu. Starosta: Pořád se přihlásilo snad sedm, šest
firem, a silné, samé velké firmy, takže má to pro ně asi cenu. Gálík: Já jsem na té výběrové komisi
byl, samozřejmě když ty firmy podají tu nabídku, tak prostě počítají s tím, že by to realizovali,
takže ono není jako že by si řekli, že odstoupí z ničeho nic a opravdu ty nabídky byly +-7% stejné.
U Z 4/2019/VIII/8c)
ZMF schvaluje RO č. 9/2019
Příjmy
(zvýšení)

1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství
Očekávané prodeje tzv. přihrazených pozemků

+ 180.000 Kč

3113 – základní škola
+ 2.589.000 Kč
splátky finanční zápůjčky na modernizaci učeben fyziky a chemie ZŠF. Podle
aktuálně platného rozhodnutí by max. výše dotace a tedy i splátka zápůjčky
měla činit 2.589.645,60 Kč.
Výdaje
(snížení)

Výdaje
(zvýšení)

3635 – územní plán
rozpuštění prostředků na úpravy územního plánu

- 300.000 Kč

2223 – bezpečnost silničního provozu
odložení pořízení retardéru na ul. J. Kvapila

- 100.000 Kč

2212 – silnice
+ 2.284.000 Kč
KKS, s.r.o., oprava mostu Korábová – vysoutěžená cena 3.383.441 Kč
navýšení z původní rozp. částky 1.100.000 Kč o 2.283.441 Kč
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2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací
+ 102.000 Kč
Menšová - chodník ZDV-TS koordinátor BOZP
+ 30.000 Kč
Menšová - chodník ZDV-TS plán BOZP
+ 8.000 Kč
NELL PROJEKT s.r.o. chodník ZDV-TS autor. dozor
+ 37.000 Kč
MCI Servis chodník ZDV-TS zadávací řízení
+ 27.000 Kč
2221 – provoz veřejné silniční dopravy
+ 15.000 Kč
NELL Projekt studie atobus. zastávky na ul. Osvobození
2310- vodovody
+ 55.000 Kč
Kaninga – technická pomoc pro další napojené na vodovod ul. Přehradní a
Souhrady
24.200 Kč
PETAS Petřík s.r.o. – čerpadlo vodovodu Vítová
29.957 Kč
2321 – kanalizace
+ 43.000 Kč
PROKO – pasport přípojky kanalizace u Simcaru
6.430 Kč
VOKA-SV pročištění a monitoring kanalizace ul. Sportovní 36.300 Kč
3111 – předškolní vzdělávání
+ 339.000 Kč
PROVING – zhotovitel stavby „přístřešek MŠ“ schází 291.000 Kč
Menšová koordinátorka BOZP „přístřešek MŠ“
+ 13.000 Kč
MCI Servis zadávací řízení „přístřešek MŠ“
+ 26.620 Kč
Studio Newwork autor. dozor „přístřešek MŠ“
+ 7.260 Kč
3421 – využití volného času dětí a mládeže
+ 147.000 Kč
Neinvestiční dotace Fryštáckým mažoretkám z.s. na účast na ME
v mažoretkovém sportu. Z grantů zbylo 92.000 Kč. Použito bude 90.000 Kč.
Mažoretky mají tematicky totožné odvětví (paragraf) jako granty, proto se
rozpočtuje pouze 140.000 Kč. Celkem pro mažoretky 230.000 Kč.
Zlínská zeměměřičská společnost – zaměření pozemku pro sportoviště a dětské
hřiště Vítová
6.050 Kč
3399 – ost. záležitosti kultury
+ 14.000 Kč
Štěpánek rekultivace veř. prostranství po kulturní akci na Vítové
+ 13.983 Kč
3599 – ostatní činnosti ve zdravotnictví
Peněžitý dar dárci krve

+10.000 Kč

5511- požární ochrana – profesionální část
+ 160.000 Kč
Finanční dar HZS ZK na vybavení nábytkem nově budované centrální budovy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/8c) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
d) RO č. 10/2019 - přijetí neinvestiční dotace na volby do Evropského parlamentu
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
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Rozpočtová změna představuje přijetí neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých v
souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25.května 2019.
Změna rozpočtu v celkové výši + / + 145.000,- Kč.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/8d)
ZMF schvaluje RO č. 10/2019
Příjmy:

4111

+ 145.000,-Kč

položka 4111 – neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu

Výdaje:

6117

+ 145.000,-Kč

paragraf 6117 – volby do EP

Příjem i výdaj finančních prostředků bude sledován účelovým znakem UZ 98348.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/8d) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
e) RO č. 11/2019 - přijetí neinvestiční dotace pro MŠ
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti i tiskem.
Městu Fryšták bylo dne 18. června 2019, tj. po zveřejnění pozvánky na zasedání ZMF doručeno
avízo o převodu první části neinvestiční dotace z MŠMT ČR pro Mateřskou školu Fryšták, okres
Zlín, p. o. Tento transfer je nutné zapojit rozpočtovým opatřením do rozpočtu města. Jedná se o
dotaci na projekt prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (reg. číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011538). Přesná částka dotace činí 626.964,00 Kč. V rozpočtu je
částka zaokrouhlena.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 627.000,- Kč
Připomínky: Staňková: já bych chtěla jenom říct, že je to operační program Výzkum, vývoj,
vzdělání, jsme teď ve dvojce jako i základní školka, školku to podpoří v tom, že můžeme
organizovat projektové dny pro děti mimo školku, je tam podpora vzdělávání pedagogů, a
samozřejmě personální šablony, což já využívám pro školního asistenta, a teď budeme mít nově i
chůvu, ne pro dvouleté děti, ale pro to, aby když budou mít paní učitelky 28 tříletých dětí, měli
dalšího dospělého člověka, který jim bude pomáhat. A to je všechno v rámci těch šablon, jsou to
peníze navíc, které nemůžeme nechat jenom tak ležet. Starosta: Děkuji paní ředitelce, chtěl bych
z tohoto místa poděkovat za dobrou práci, a nedivím se, že je taková poptávka po umístění dítěte
právě ve fryštácké mateřské škole.
U Z 4/2019/VIII/8e)
ZMF schvaluje RO č. 11/2019
Příjmy
pol. 4116
+ 627.000,-Kč
(zvýšení)
4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Výdaje
(zvýšení)

3111
3111 – předškolní vzdělávání

Přesná částka dotace : 532.919,40 Kč UZ 103533063
Přesná částka dotace : 94.044,60 Kč UZ 103133063
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Bc. I. Staňková)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/8e) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
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+ 627.000,-Kč

Zodpovídá: Ing. M. Jašek
9. 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 a stanovisko ZMF k návrhu Pravidel k MESOH města Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel., starosta. Připravil Ing. Pavel Gálík, místostarosta. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti i tiskem.
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. Návrh OZV po vypracování a konzultaci firmou
ISNO IT (Ing. Staňka, p. Buriánová) byl zaslán ke kontrole na detašované pracoviště MV ČR, kdy
do dnešního dne nebyly sděleny jakékoliv výsledky kontroly OZV. Protože systém MESOH bude
zaváděn od 1.10.2019 a město Fryšták tudíž není v časové tísni, bude OZV předložena ke
schvalování na příštím zastupitelstvu.
Připomínky: Gálík: já vás tedy seznámím s tím výsledkem, jak všichni víte, tak město se rozhodlo
pro to řešit třídění odpadů ve městě, my jsme vypracovali s kolegy obecně závaznou vyhlášku, která
byla zaslána na ministerstvo vnitra, tady místní zlínský odbor, který bohužel do dnešního dne se mu
nepodařilo pro nás vystavit nějaký certifikát nebo stanovisko k té obecně závazné vyhlášce a
protože vlastně ostrý provoz spustíme až 1. 10. tohoto roku tak relativně máme dostatek času,
abychom vyčkali tohoto stanoviska ministerstva vnitra předložíme tuto vyhlášku na dalším
zastupitelstvu, jestli bude to mimořádné, tak na tom. Děkuji.
U Z 4/2019/VIII/9
ZMF s odkazem na předložený materiál bere na vědomí návrh předmětné 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 v návaznosti na zavedení systému MESOH a stanovisko ZMF k návrhu Pravidel k
MESOH města Fryšták a odkládá své rozhodnutí do doby projednání návrhu OZV
Ministerstvem vnitra ČR.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/9 bylo schváleno.
10. Žádost o prodej pozemku p. č. 551, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel., starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 29. 4. 2019, č.j. MUF-ESO-1058/2019-KUC.
Žadatelé manželé *** požádali o prodej městského pozemku p. č. 551 - zastavěná plocha a nádvoří,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který mají dlouhodobě v pronájmu (od roku 2005). Na pozemku se
nachází stavba bez čp/če (hospodářské stavení), které je také ve vlastnictví města Fryšták. O prodej
pozemku žádali žadatelé již v minulých letech; nebylo jim ale vyhověno z důvodu polohy pozemku
v centru města a bezprostřední blízkosti MěÚ Fryšták s příp. možností využití pozemku jako
garážové parkování služebních vozidel MěÚ Fryšták. Z dřívějších vyjádření stavebního úřadu (z
roku 2004) také vyplývá, že předmětný pozemek, byť je aktuálně dle územního plánu umístěn v
plochách v obytné zóně, není dostatečně velký pro výstavbu rodinného domu a měl by sloužit jako
veřejné prostranství. RMF usnesením č. U R 13/2019/VIII/12 ze dne 17. 5. 2019 nedoporučila
prodej shora uvedeného pozemku, a to z důvodu budoucího využití plochy jako veřejné
prostranství.
Připomínky: žádné
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U Z 4/2019/VIII/10
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 15/2019/VIII/9 ze dne 3. 6. 2019 neschvaluje
prodej městského pozemku p. č. 551 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
žadatelům manželům ***, bytem ***, a to z důvodu možného budoucího využití plochy jako
veřejné prostranství.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019 (odpověď)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
11. Žádost o prodej části pozemku p. č. 383/1, 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 27. 5. 2019, č.j. MUF-ESO-1335/2019-KUC.
Žadatel žádá opakovaně o prodej části pozemku p. č. 383/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře 85 m2, která navazuje na pozemek p. č. 383/12 –
zahrada, ve výlučném vlastnictví žadatele. Doposud část pozemku p. č. 383/1 žadatel užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Poslední žádosti (první podána již v roce 2013) z ledna letošního roku
nebylo vyhověno z důvodu využití pozemku jako veřejné prostranství, čímž je zajištěn přístup do
lesa v soukromém podílovém spoluvlastnictví, a u nějž musí být zajištěna údržba (průřez porostu,
kácení stromů apod). Shora uvedené odůvodnění žadatel několikrát rozporoval s tím, že odůvodnění
zamítnutí prodeje není v souladu s realitou. Obsáhlé vyjádření a odůvodnění své žádosti zaslal i
nyní – viz příloha. RMF dne 3. 6. 2019 svým usnesením č. U R 15/2019/VIII/9 nedoporučuje ZMF
schválit prodej části městského pozemku p. č. 383/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
85 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli panu ***, bytem ***, a to z důvodu, že v
dané situaci nepovažuje prodej za vhodný a koncepční.
Připomínky: ***: okomentoval svoji žádost o prodej – z důvodu nízké kvality zvuku (špatné držení
mikrofonu ze strany hosta je zaznamenána jen část komentování – musí být zajištěna pravidelná
údržba, průřezy porostu a kácení stromů, a to se mi vůbec nelíbilo, protože jestli někdo přijde na
kácení těch stoletých lip, které tam stojí a jsou zdravé, tak ho zavřou a porot, o tom se zmiňuje
dokonce zákon, který to přímo zakazuje: poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je
nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí,
nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření, takže tohle to zákon prostě zakazuje, tyhle
dva argumenty prostě neuznávám,. Tak jsem požádal ještě jednou a dostal jsem další názor.
Nepovažuje za vhodný a koncepční. Kdyby tam bylo výhodný, tak bychom se mohli bavit o ceně.
Myslím, že pro tento konec světa tam žádný koncept neexistuje, nedovedu si vůbec představit a snad
jediné využití tohoto pozemku by byl pomník bývalé slepičárny, jinak nevím, děkuji vám za
pozornost, končím.
U Z 4/2019/VIII/11
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 15/2019/VIII/9 ze dne 3. 6. 2019 neschvaluje
prodej části městského pozemku p. č. 383/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 85
m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli panu ***, bytem ***, a to z důvodu, že
v dané situaci nepovažuje prodej za vhodný a koncepční.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019 (odpověď)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
12. 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
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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. Žadatel předmětnou část
pozemku dlouhodobě užívá bez právního titulu – jde o zaplocenou část pozemku, přes kterou je
veden vodovod ve vlastnictví města. Po telefonické konzultaci s panem JUDr. Březovjákem, zda-li
nejde o vydržení („…nelze 100% zhodnotit, nicméně samotný prvotní projev vůle a dobrá víra
žadatele svědčí o skutečnosti, že si není vědom svého vlastnictví, nýbrž vlastnictví třetí osoby, tj.
města“). RMF dne 17. 5. 2019 svým usnesením č. U R 13/2019/VIII/11 doporučila ZMF schválit
prodej části pozemku s tím, že náklady související s prodejem, tj. geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující, tj. žadatel, a s tím, že vzhledem k
vedení vodovodu přes předmětnou část pozemku, bude k části pozemku zřízeno bezúplatně ve
prospěch města věcné břemeno vedení.
Připomínky: žádné.
U Z 4/2019/VIII/12
ZMF bere na vědomí žádost *** bytem ***, o prodej části měst. pozemku p. č. 902/18 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře do 50 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, v
návaznosti na usnesení RMF č. U R 13/2019/VIII/11 ze dne 17. 5. 2019 souhlasí 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, a ukládá ESO zajistit neprodleně
geometrický plán a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/12 bylo schváleno.
Termín:
4. 9. 2019 (ZMF)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
13. Návrh na prodej přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku
A) Návrh na prodej přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku:
k. ú. Fryšták – p. č. 477/2, 205/1, 205/11, 764 a 758
k. ú. Horní Ves u Fryštáku – p. č. 12, 471/2, 468/2, 1001, 902/2, 600/2, 902/52, 192,
209/2, 209/1, 247/1, 209/6, 170, 600/3, 902/18,
k. ú. Dolní Ves – p. č. 470, 410, 409/2, 361, 176, 180/32, 350, 330, 281/3, 108/6, 95/2,
26/1, 26/2,
k. ú. Vítová – p. č. 263/1
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 3/2019/VIII/8.1) - 8.34) ze dne 24. 4. 2019 byl od 3. 5. 2019
do 20. 5. 2019 zveřejněn na úřední desce města záměr prodeje přihrazených městských pozemků, a
to: k.ú. Fryšták – p.č. 477/2, 205/1, 205/11, 764 a 758, k.ú. Horní Ves u Fryštáku – p.č. 12, 471/2,
468/2, 1001, 902/2, 902/18, 600/2, 600/3, 902/52, 192, 170, 209/2, 209/1, 247/1, 209/6, k.ú. Dolní
Ves – p.č. 470, 410, 409/2, 361, 176, 180/32, 350, 281/3, 108/6, 95/2, 26/1, 26/2 a k.ú. Vítová – p.č.
263/1. Ve shora uvedené lhůtě byly vzneseny následující námitky a připomínky k následujícím
přihrazeným pozemkům: k.ú. Horní Ves u Fryštáku – p.č. 12, k.ú. Fryšták – p.č. 205/11, p.č. 468/2,
k.ú. Vítová – p.č. 263/1, jejichž další způsob vypořádání bude řešen v následujících bodech
ZMF.Vzhledem k tomu, že ke zbývajícím přihrazeným pozemkům, vyjma pozemku p.č. 26/1, k.ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a části pozemku p.č. 205/11, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, o nichž bude dále
zpráva, nebyly ve shora uvedené lhůtě vzneseny žádné námitky a připomínky doporučujeme
schválit prodej a uzavřít kupní smlouvy k následujícím přihrazeným nemovitostem: k.ú. Fryšták –
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p.č. 477/2, 205/1, 205/11, 764 a 758, k.ú. Horní Ves u Fryštáku – 471/2, 1001, 902/2, 902/18, 600/2,
600/3, 902/52, 192, 170, 209/2, 209/1, 247/1, 209/6, k.ú. Dolní Ves – p.č. 470, 410, 409/2, 361, 176,
180/32, 350, 281/3, 108/6, 95/2, 26/2.
Ve věci prodeje pozemku p.č. 26/1, k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták - v okamžiku zahájení jednání o
přihrazených pozemcích, jakož i v okamžiku vznesení dotazu na daňového poradce, byl předmětný
pozemek v podílovém spoluvlastnictví pí ***. Ten doporučil, aby část kupní ceny byla zdaněna (pro
paní ***, a to vzhledem k tomu, že má trvalé bydliště mimo Fryšták, resp. nemá trvalé bydliště v
nemovitosti, jíž se přihrazený pozemek týká), a druhá část kupní ceny zůstala bez připočtení DPH
(z důvodu trvalého bydliště paní *** v nemovitosti, které se týká přihrazený pozemek). Mezi
podílovými spoluvlastnicemi však došlo k darování, kdy novým vlastníkem je pouze paní *** (s
trvalým bydlištěm v ***). Vzhledem k tomu již bylo v rámci minulých usnesení, jakož i zveřejnění
záměru, uvažováno pouze s paní K***, přičemž ovšem došlo (vzhledem ke shora uvedenému
odlišnému daňovému zatížení) k chybě, kdy paní *** nebylo DPH připočteno, ačkoliv dle
daňového poradce mělo být. S ohledem na vše výše uvedené, tj. zejména zveřejnění záměru prodeje
městského pozemku p.č. 26/1, k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták, s odlišným daňovým zatížením,
doporučujeme zrušit usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.32) ze dne 24. 4. 2019 a schválit nové
zveřejnění záměru se správným daňovým zatížením, tj. s připočtením DPH.
K prodeji části pozemku p. č. 205/11, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, označeného v geometrickém plánu
p. č. 205/16, k.ú. Fryšták, obec Fryšták, uvádíme, že vzhledem k tomu, že v průběhu zveřejnění
záměru města na prodej shora uvedené části pozemku ***, došlo ke změně vlastnických práv, a to
na podílové spoluvlastnictví ***, doporučujeme zrušit usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.4 ze dne
24. 4. 2019 a schválit nové zveřejnění záměru prodej nově vzniklého pozemku p.č. 205/16, k.ú.
Fryšták, obec Fryšták, odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 205/11, k.ú. Fryšták, obec
Fryšták, panu *** a paní ***.
Připomínky: Langer: já jsem měl jenom technickou, to jsou všechno už teď stávající pozemky
přihrazené. Starosta: Ano. Vyjma těch, kde nedošlo k dohodě na té kupní ceně. Langer: Jasně,. Ale
bavíme se o bodu A, v bodu A jsou dneska všechny pozemky přihrazené, už jsou ty, co žádají.
Starosta: my řešíme A, B, C, všechno, ale A řeší tu jednoznačnou většinu těch, co už souhlasili.
Langer: A my budeme hlasovat za všechny tři zaráz, jo. Starosta: Ne, A, v podbodech 1 až 30.
Langer: Ano, děkuji.
U Z 4/2019/VIII/13.A-1a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.1) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 477 – jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 99 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, panu *** Janečkovi, bytem *** Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem
Mlčochem, ve výši 300,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-1a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-1b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Janečkou,
bytem*** Fryšták, na prodej městského pozemku p.č. 477 – jiná plocha, ostatní plocha, o
výměře 99 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 29.700,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-1b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
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U Z 4/2019/VIII/13.A-2a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.2) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej nově vzniklého pozemku p. č. 205/18 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozdělením části městských pozemků p. č. 205/11 – ost.
plocha, ost. komunikace, a p. č. 205/1 – ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, paní *** Bečicové, bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-2a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-2b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Bečicovou, bytem
*** Fryšták, na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 205/18 - ost. plocha, jiná plocha, o
výměře 50 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 10.000,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-2b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-3a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.3) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej nově vzniklého pozemku p.č. 205/17 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 55 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, který vznikl rozddělením části městského pozemku p. č. 205/11 – ost.
plocha, ost. komunikace a p. č. 205/1 – ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, manželům *** Drábkovým, bytem *** Fryšták , 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-3a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-3b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Drábkovými,
bytem *** Fryšták, na prodej nově vzniklého pozemku p.č. 205/17 – ost. plocha, jiná plocha, o
výměře 55 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 11.000,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 7
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-3b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-4
Stránka číslo 20/45 Z 4/2019/VIII

ZMF ruší své usnesení č. U Z 3/2019/VIII/8.4) ze dne 24. 4. 2019 a v souladu s ust. § 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. 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, panu *** Hřebačkovi
a paní *** Polákové, oba bytem *** Fryšták (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), a
uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-4 bylo schváleno.
Termín:
21. 6. 2019 (zveřejnění záměru)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-5a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.5 ze dne 24. 4. 2019 schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. č. 205/15 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 68 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, panu *** Gavendovi, *** Gavendovi a paní ***
Gavendové, všichni bytem *** Fryšták (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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-5a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-5b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Gavendou, ***
Gavendou a paní *** Gavendovou, všichni bytem *** Fryšták, na prodej nově vzniklého
pozemku p. č. 205/15 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 68 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 13.600,- Kč
bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu
na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-5b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-6a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.7 ze dne 24. 4. 2019 schvaluje prodej
městského pozemku p. č. 764 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 62 m2, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, paní *** Frankové, bytem *** Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši
300,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-6a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-6b)
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ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Frankovou, bytem
*** Fryšták, na prodej pozemku p. č. 764 – ost. plocha, neplodná půda, o výměře 62 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem za
částku ve výši 18.600,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-6b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-7a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.8) schvaluje prodej městského
pozemku p. č. 758 – zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 99 m2, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, panu *** Sehnalovi, bytem *** Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem
Mlčochem, ve výši 300,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-7a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-7b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Sehnalem,
bytem *** Fryšták na prodej pozemku p. č. 758 – zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní
fond, o výměře 99 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
300,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 29.700,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 10
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-7b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-8a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.10) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m2,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní *** Petříkové, bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-8a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-8b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Petříkovou, bytem
***, na prodej pozemku p. č. 471/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 192 m2, k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj.
celkem za částku ve výši 38.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 11 tohoto
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zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-8b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-9a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.12) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej pozemku p. č. 1001 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 151 m2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní *** Urbanové, bytem *** Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem
Mlčochem, ve výši 150,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-9a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-9b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Urbanovou, bytem
*** Fryšták, na prodej pozemku p. č. 1001 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 151
m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 150,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 22.650,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 12
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-9b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-10a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.13) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 902/2 – orná půda, zemědělský
půdní fond, a dílu „b“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
110 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, panu *** Kovářovi, bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-10a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-10b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Kovářem,
bytem *** Fryšták, na prodej části městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 902/2 –
orná půda, zemědělský půdní fond, a dílu „b“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o celkové výměře 110 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 22.000,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 13 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-10b) bylo schváleno.
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Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-11a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.14) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městských pozemků, a to dílu „c“ pozemku p. č. 902/2 – orná půda, zemědělský
půdní fond, a dílu „d“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové
výměře 28 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům *** Nášelovým, bytem
*** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-11a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-11b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Nášelovými,
bytem *** Fryšták, na prodej části městských pozemků, a to dílu „c“ pozemku p. č. 902/2 –
orná půda, zemědělský půdní fond, a dílu „d“ pozemku p. č. 902/18 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o celkové výměře 28 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v
místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 5.600,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 14 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-11b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-12a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.15) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 600/2 – ost. plocha, ost.
komunikace, a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové
výměře 57 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům *** Bačůvkovým,
bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-12a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-12b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Bačůvkovými,
bytem *** Fryšták, na prodej části městských pozemků, , a to dílu „a“ pozemku p. č. 600/2 –
ost. plocha, ost. komunikace, a dílu „b“ pozemku p. č. 600/3 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o celkové výměře 57 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v
místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 11.400,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 15 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-12b) bylo schváleno.
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Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-13a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.16) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 902/52 – orná půda, zemědělský půdní fond, o výměře 200m2,
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům *** Černým, bytem *** Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing.
Jaroslavem Mlčochem, ve výši 500,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-13a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-13b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Černými,
bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č. 902/52 – orná půda, zemědělský půdní
fond, o výměře 200 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou, ve výši 500,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 100.000,- Kč bez připočtení DPH, s
podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem
50% (viz příloha č. 16 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-13b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-14a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.17) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městských pozemků, a to dílu „b“ pozemku p. č. 192 – zahrada, zemědělský
půdní fond, a dílu „c“ pozemku p.č. 170 – ostatní plocha, silice, o celkové výměře 208 m2, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní *** Batíkové, bytem *** Fryšták, za cenu v
místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing.
Jaroslavem Mlčochem, ve výši 300,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-14a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-14b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Batíkovou, bytem
*** Fryšták, na prodej části městských pozemků, a to dílu „b“ pozemku p. č. 192 – zahrada,
zemědělský půdní fond, a dílu „c“ pozemku p. č. 170 – ostatní plocha, silnice, o celkové
výměře 208 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase
obvyklou, ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 62.400,- Kč bez připočtení DPH, s
podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem
50% (viz příloha č. 17 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-14b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
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U Z 4/2019/VIII/13.A-15a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.18) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 192 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 26 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, Ing. *** Krajčovi, bytem ***
Olomouc, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným
znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 300,- Kč/m2 s připočtení DPH (dle vyjádření
daňového poradce pana Ing. Pavla Šicha), a 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-15a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-15b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a Ing. *** Krajčou, bytem
*** Olomouc, na prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 192 – zahrada,
zemědělský půdní fond, o výměře 26 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v
místě a čase obvyklou, ve výši 300,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 7.800,- Kč s
připočtením DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 18 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-15b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-16a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.19) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 209/2 – ost. plocha, silnice, o výměře 26 m2, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, paní *** Kojecké, bytem *** Fryšták a paní *** Pospíchalové, bytem
*** Fryšták (podílové spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 200,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-16a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-16b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Kojeckou, bytem
*** Fryšták a paní *** Pospíchalovou, bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č.
209/2 – ost. plocha, silnice, o výměře 26 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu
v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 5.200,- Kč s
připočtením DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 19 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-16b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-17a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.20) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 209/1 – ost. plocha, silnice, o
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výměře 101 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, manželům *** Žákovým, bytem ***
Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-17a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-17b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Žákovými,
bytem *** Fryšták, na prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 209/1 –
ost. plocha, silnice, o výměře 101 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 20.200,- Kč bez připočtení
DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad
poměrem 50% (viz příloha č. 20 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-17b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-18a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.21) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městského pozemku p. č. 209/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 97 m2, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní *** Jaškové a paní *** Matulové, obě bytem *** Fryšták
(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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-18a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-18b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Jaškovou a paní
*** Matulovou, obě bytem *** Fryšták (podílové spoluvlastnictví), na prodej části městského
pozemku p. č. 209/1 – ost. plocha, silnice, o výměře 97 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši
19.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého
posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 21 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-18b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-19a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.22) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej části městského pozemku, a to dílu „a“ pozemku p. č. 247/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 96 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, paní *** Gregorové a
panu *** Sovadinovi, oba bytem *** Fryšták (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
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vklad poměrem 50% (schváleno usnesením ZMF č. U Z 05/2018/VII/10 ze dne 18. 6. 2018).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-19a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.a-19b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Gregorovou a
panem *** Sovadinou, oba bytem *** Fryšták, na prodej části městského pozemku, a to dílu
„a“ pozemku p. č. 247/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 96 m2, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za
částku ve výši 19.200,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 22 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-19b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-20a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.23) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 209/6 – ost. plocha, silnice, o výměře 146 m2, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, Ing. *** Baďurovi, Ing. *** Diežkové a panu *** Diežkovi, všichni
bytem *** Fryšták (podílové spoluvlastnictví), za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 100,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-20a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-20b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a Ing. *** Baďurou, Ing. ***
Diežkovou a panem *** Diežkovou, všichni bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku
p. č. 209/6 – ost. plocha, silnice, o výměře 146 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za
cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 14.600,- Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na
vklad poměrem 50% (viz příloha č. 23 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-20b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-21a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.24) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 470 – ost. plocha, zeleň, o výměře 37 m2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, manželům*** Kasalovým, oba bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-21a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-21b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
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IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Kasalovými,
oba bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č. 470 – ost. plocha, zeleň, o výměře
37 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj.
celkem za částku ve výši 7.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 24 tohoto
zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-21b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-22a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.25) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městských pozemků p. č. 410 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 87 m2, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 409/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 83 m2, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, panu *** Hillerovi, bytem *** Zlín, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-22a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-22b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Hillerem, bytem
*** Zlín, na prodej městských pozemků p. č. 410 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře
87 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 409/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 83 m2, k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za
částku ve výši 34.000,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 25 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-22b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-23a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.26) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 361 – zahrada, o výměře 213 m2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, panu *** Slaměnovi, bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-23a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-23b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Slaměnou,
bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č. 361 – zahrada, o výměře 213 m2, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za
částku ve výši 42.600,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 26 tohoto zápisu).
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Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-23b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-24a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.27) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městských pozemků p. č. 176 – zahrada, zemědělský půdní fond, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, a dílu „a“ pozemku p. č. 180/32 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o
celkové výměře 71 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, panu *** Albertovi, bytem *** Fryšták,
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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-24a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-24b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Albertem,
bytem *** Fryšták, na prodej městských pozemků p. č. 176 – zahrada, zemědělský půdní
fond, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a dílu „a“ pozemku p.č. 180/32 – trvalý travní porost,
zemědělský půdní fond, o celkové výměře 71 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 14.200,- Kč bez připočtení
DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad
poměrem 50% (viz příloha č. 27 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-24b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-25a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.28) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 350 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 282 m2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, paní *** Bátrlové, bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-25a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-25b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní *** Bátrlovou, bytem
*** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č. 350 – zahrada, zemědělský půdní fond, o
výměře 282 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 56.400,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 28
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-25b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
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Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-26a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.29) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 330 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 125 m2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, panu *** Volfovi, bytem*** Zlín, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-26a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-26b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Volfem, bytem
*** Zlín, na prodej městského pozemku p. č. 330 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře
125 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,- Kč/m2, tj.
celkem za částku ve výši 25.000,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na
pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 29 tohoto
zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-26b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-27a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.30) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 281/3 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 34 m2,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, manželům *** Polákovým, bytem ***, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem
Mlčochem, ve výši 150,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-27a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-27b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Polákovými,
bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č. 281/3 – zahrada, zemědělský půdní
fond, o výměře 34 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši
150,- Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 5.100,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 30
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-27b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-28a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.31) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 108/6 – ost. plocha, jiná plocha, o
výměře 58 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 95/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře
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42 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, Ing. *** Hamrlíkovi, bytem *** Fryšták, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-28a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-28b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a Ing. *** Hamrlíkem, ***
Fryšták, na prodej městských pozemků, a to dílu „a“ pozemku p. č. 108/6 – ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 58 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a p. č. 95/2 – ost. plocha, jiná plocha, o
výměře 42 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 200,Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 20.000,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 31
tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-28b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-29
ZMF ruší své usnesení č. U Z 3/2019/VIII/8.32 ze dne 24. 4. 2019 a v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 26/1 – zahrada, o výměře 29 m2, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, paní *** Köhlerové, bytem *** Ostrava, 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), a
uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-29 bylo schváleno.
Termín:
21. 6. 2019 (zveřejnění záměru)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U Z 4/2019/VIII/13.A-30a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.33) ze dne 24. 4. 2019 schvaluje
prodej městského pozemku p. č. 26/2 – zahrada, o výměře 13 m2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, panu *** Tomanovi, bytem *** Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem vyhotoveným znalcem Ing. Jaroslavem Mlčochem, ve výši 150,- 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-30a) bylo schváleno.
U Z 4/2019/VIII/13.A-30b)
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Tomanem,
bytem *** Fryšták, na prodej městského pozemku p. č. 26/2 – zahrada, o výměře 13 m2, k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou, ve výši 150,- Kč/m2, tj. celkem za
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částku ve výši 1.950,- Kč bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad poměrem 50% (viz příloha č. 32 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.A-30b) bylo schváleno.
Termín:
31. 8. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
B) Návrh na vypořádání přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryšták –
nesouhlas s kupní cenou:
k. ú. Vítová - p. č. 263/1
k. ú. Horní Ves u Fryštáku - p. č. 12
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 3/2019/VIII/8.1) - 8.34) ze dne 24. 4. 2019 byl od 3. 5. 2019
do 20. 5. 2019 zveřejněn na úřední desce města záměr prodeje městských pozemků, a to: k.ú.
Fryšták – p.č. 477/2, 205/1, 205/11, 764 a 758, k.ú. Horní Ves u Fryštáku – p.č. 12, 471/2, 468/2,
1001, 902/2, 902/18, 600/2, 600/3, 902/52, 192, 170, 209/2, 209/1, 247/1, 209/6, k.ú. Dolní Ves –
p.č. 470, 410, 409/2, 361, 176, 180/32, 350, 281/3, 108/6, 95/2, 26/1, 26/2 a k.ú. Vítová – p.č.
263/1. Ve shora uvedené lhůtě byly vzneseny následující námitky a připomínky:
- k ceně přihrazených nemovitostí stanovených znaleckým posudkem vznesla připomínku p. *** (p.
č. 12, k. ú. Horní Ves u Fryštáku), která s odkazem na svůj věk a finanční situaci není schopna
uhradit kupní cenu stanovenou ve znaleckém posudku, a to ani formou splátek, a p. *** (p. č. 263/1,
k. ú. Vítová), která taktéž s ohledem na svou finanční situaci není vzhledem k ceně stanovené
znalcem a výměrou pozemku, schopna kupní cenu uhradit. Jak paní ***, tak paní *** navrhly
vypořádání přihrazených nemovitostí formou výpůjčky předmětných pozemků. S ohledem na výše
uvedené tedy doporučujeme: a) zrušit usnesení ZMF č. U Z 3/2019/VIII/8.9) ze dne 24. 4. 2019 na
prodej přihrazených nemovitostí pozemku p. č. 12, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, paní ***, a zrušit
usnesení č. U Z 3/2019/VIII/8.34) ze dne 24. 4. 2019 na prodej přihrazených nemovitostí pozemku
p. č. 263/1, k. ú. Vítová paní ***. b) doporučit RMF projednat výpůjčku přihrazených nemovitostí pozemku p. č. 12, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, paní *** a výpůjčku přihrazené nemovitosti pozemku p. č. 263/1, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, paní ***.
Připomínky: Knedlová: já se chci zeptat, ti kteří mají přihrazené ty pozemky, takže podle mého
názoru je musí vrátit městu a odhradit si to, to bych jim dala za úkol, nebo ať cvakají. Starosta: je to
citlivá záležitost, rázné řešení, ale my musíme k tomu přistupovat domnívám se citlivě.
Lauterkranc: dámy a pánové, já mám technickou připomínku úplně k jinému tématu, mám tady
zprávu, ze které vyplývá, že přenos našeho zastupitelstva je velmi rušený a není lidem rozumět, tak
předávám tuto informaci dál. Starosta: Děkuji. Používáme stejná zařízení, jak jsme zvyklí, bohužel,
to mě mrzí.
U Z 4/2019/VIII/13.B
ZMF bere na vědomí vyjádření paní ***, bytem *** Fryšták, k výši kupní ceny měst.
pozemku p. č. 12 – zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, a paní ***, bytem *** Fryšták, k výši kupní ceny měst. pozemku p.č.
263/1 – zahrada, k. ú. Vítová, 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: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.B bylo schváleno.
Termín:
4. 9. 2019 (ZMF)
Zodpovídá: Mgr. L. Sovadina
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C) Upravený návrh na prodej přihrazených nemovitostí ve vlastnictví města Fryštáku:
k. ú. Fryšták - p. č. 205/11 (nově vzniklý pozemek) - změna vlastníka
k. ú. Horní Ves u Fryštáku - p. č. 468/2 - doplněný znalecký posudek od znalce Ing.
Mlčocha
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 3/2019/VIII/8.1) - 8.34) ze dne 24. 4. 2019 byl od 3. 5. 2019
do 20. 5. 2019 zveřejněn na úřední desce města záměr prodeje městských pozemků, a to: k. ú.
Fryšták – p. č. 477/2, 205/1, 205/11, 764 a 758, k. ú. Horní Ves u Fryštáku – p. č. 12, 471/2, 468/2,
1001, 902/2, 902/18, 600/2, 600/3, 902/52, 192, 170, 209/2, 209/1, 247/1, 209/6, k. ú. Dolní Ves –
p. č. 470, 410, 409/2, 361, 176, 180/32, 350, 281/3, 108/6, 95/2, 26/1, 26/2 a k. ú. Vítová – p. č.
263/1. Ve shora uvedené lhůtě byly oznámeny následující skutečnosti:
- k pozemku p. č. 205/11, k. ú. Fryšták, obec Fryšták (nově vzniklý pozemek oddělený
geometrickým plánem má shodné p. č.), resp. k jeho nabytí, oznámili původní vlastníci jako
žadatelé, že došlo ke změně vlastnictví, a to z manželů ***, na jejich syna ***,
- k pozemku p. č. 468/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták byl zaslán znalcem Ing. Mlčochem doplněný
znalecký posudek, kterým byla upravena a změněna cena shora uvedeného pozemku.
Vzhledem ke shora uvedenému, tj. ke změně žadatele a uživatele nemovité věci – části pozemku
p.č.205/11 (nově vyměřenému pozemku zůstává stejné parcelní číslo, tj. p.č. 205/11), k. ú. Fryšták,
obec Fryšták a ke změně ceny pozemku p. č. 468/2, k. ú. Fryšták, je třeba zrušit usnesení ZMF č. U
Z 3/2019/VIII/8.6) ze dne 24. 4. 2019 a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona o obcích schválit nové
zveřejnění záměru prodeje části městského pozemku p. č. 205/11, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za
stejných podmínek jako u původních vlastníků (manželů ***), tj. výměra pozemku 64 m2, cena ve
výši 200,- Kč/m2 bez připočtení DPH (dle vyjádření daňového poradce pana Ing. Pavla Šicha), Bc.
***, bytem ***, Fryšták, 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). V
souvislosti s výše zmíněným, tj. doplněnému znaleckému posudku vyhotoveného znalcem Ing.
Mlčochem ze dne 28. 5 . 2019 zaslanému dne 28. 5. 2019 na emailovou adresu referentky ESO
MF, v němž je změněna cena pozemku p. č. 468/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, v místě a čase
obvyklé, je třeba zvážit zrušení usnesení č. U Z 3/2019/VIII/8.11) ze dne 24. 4. 2019 a schválit nové
zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. manželům *** Vítovským, bytem *** Fryšták
– ***, za cenu a v místě a čase obvyklou stanovenou a doplněnou znalcem panem Ing. Jaroslavem
Mlčochem, ve výši 100,- Kč/m2 bez připočtení DPH, 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), a uzavření příslušné kupní smlouvy.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/13.C-1
ZMF ruší své usnesení č. U Z 3/2019/VIII/8.6) ze dne 24. 4. 2019 a v souladu s ust. § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části městského pozemku p. č. 205/11 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
64 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který vznikl oddělením od pozemku pův. p. č. 205/11, ***,
bytem *** Fryšták, 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), a uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.C-1 bylo schváleno.
Termín:
21. 6. 2019 (zveřejnění záměru)
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
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Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/13.C-2
ZMF bere na vědomí nově zpracovaný znalecký posudek č. 7995-89/19 – 11 ze dne 15. 4. 2019
ve věci stanovení ceny v místě a čase obvyklé k městského pozemku p. č. 468/2 – zahrada,
zemědělský půdní fond, o výměře 154 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a ukládá
Finančnímu výboru při ZMF zpracovat stanovisko k návrhu ceny předmětného pozemku v
návaznosti na dvě rozdílně stanovené ceny jednoho a téhož pozemku, zpracované týmž
znalcem v oboru s tím, že ZMF doporučuje finančnímu výboru vyzvat zástupce politických
subjektů zastoupených v zastupitelstvu ke spolupráci.
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/13.C-2
Termín:
4. 9. 2019 (ZMF)
Zodpovídá: Mgr. L. Sovadina
14. Věcná břemena
a) Návrh na zrušení věcného břemene zřízeného k městskému pozemku p. č. 205/1, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, který je předmětem majetkoprávního vyrovnání (přihrazené
pozemky)
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Souhlas se zrušením věcného břemene ze dne 15. 4. 2019, č.j. MUF-ESO-957/2019-KUC.
V rámci přípravy podkladů k majetkoprávnímu vypořádání, zejm. pak při vyhotovení oddělovacích
geometrických plánů, bylo zjištěno, že na městském pozemku p. č. 205/1, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, je zřízeno věcné břemeno ve prospěch pozemku p. č. 763, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a to
na základě historických listin – viz příloha. Vzhledem k tomu, že zatížení městského pozemku p. č.
205/1, k. ú. Fryšták, brání schválení již vypracovaného geometrického plánu, oslovilo ESO
vlastníka pozemku p. č. 763, k. ú. Fryšták, jako oprávněného pozemku, s žádostí o uzavření
smlouvy o zrušení věcného břemene. Paní *** jako vlastník oprávněného pozemku s přiloženým
konceptem smlouvy o zrušení věcného břemene, kterou se ruší zatížení městského pozemku p. č.
205/1, k. ú. Fryšták, souhlasí s tím, že náklad související s katastrálním řízením ve výši 1.000,- Kč
hradí Město Fryšták. V návaznosti na usnesení RMF č. U R 13/2019/VIII/10 ze dne 17. 5. 2019
doporučujeme schválit uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene k městskému pozemku p. č.
205/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/14a)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a
paní *** Frankovou, bytem *** Fryšták, na zrušení věcného břemene zřízeného na městském
pozemku p. č. 205/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, jako pozemku povinném, ve prospěch
pozemku p. č. 763, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, jako pozemku oprávněném, jehož vlastníkem
je paní *** Franková s tím, že náklady související se zápisem do katastru nemovitostí uhradí
město Fryšták (viz příloha č. 33 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/14a) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
b) Žádost obce Lukoveček o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služební
inženýrské sítě – pozemek p. č. 336/59, k. ú. Fryšták, obec Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
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obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 31. 5. 2019, č.j. MUF-ESO-1385/2019-KUC.
Obec Lukoveček připravuje stavbu obecní kanalizace. Jedná se o pokračování záležitosti z roku
2017, kdy byly v rámci smlouvy o právu provést stavbu, vstupu na nemovitost a o podmínkách
zřízení stavby řešeny jiné městské pozemky. Nyní je předmětem žádosti poslední pozemek, přes
nějž trasa kanalizace povede, a to pozemek p. č. 336/59, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, který město
nabylo kupní smlouvou v září 2018 od pana Ing. Procházky. Předmětem žádosti byl návrh na
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení stavby, kterážto již byla na základě usnesení RMF č. U R
15/2019/VIII/10a) ze dne 3. 6. 2019 podepsána a návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejíž uzavření spadá do kompetence ZMF. V návaznosti na
usnesení RMF č. U R 15/2019/VIII/10b) ze dne 3. 6. 2019 doporučujeme uzavřít předložený návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/14b)
ZMF schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a obcí Lukoveček, se sídlem Přílepská 120, 763 16 Lukoveček,
IČ70871264, zast. Mgr. Jarmilou Kojeckou, starostkou obce, a to služebnosti inženýrské sítě –
právo přístupu a příjezdu pro údržbu, opravu, rekonstrukci na nemovitosti – pozemku p. č.
336/59, ost. plocha, silnice, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ke stavbě s názvem „Lukoveček kanalizace“, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Martinem Machalou, PhD.,
společnost SMV Projekt, s. r. o., se sídlem Štolcova 41, 618 00 Brno, za cenu věcného břemene
ve výši 10,- Kč/bm uložení kanalizační sítě, s připočtením sazby DPH dle platné legislativy (viz
příloha č. 34 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/14b) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
c) Žádost spol. CETIN, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pozemky p. č. 600/1 a p. č. 741, oba 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 6. 5. 2019, č.j. MUF-ESO-1115/2019-KUC.
Jedná se o vybudování sestavy rozvaděče ve Fryštáku u křižovatky ulic Ke Skalce a Osvobození.
Sestava se skládá z rozvaděče SIS900D (rozvaděč umožňující ukončení optické a metalické sítě) a
rozvaděče ER112 (pilíř s elektroměrovým rozvaděčem) pro ukončení NN přípojky. Sestava bude
postavena v zeleném pásu vedle komunikace. Dále bude provedeno napojení na stávající vedení
CETIN v délce 25m a pro rozvaděč ER112 bude zřízena NN přípojka CYKY kabelem z
rozpojovací skříně ČEZ v délce 10m. Výkop pro přípojky bude veden v zeleném pásu vedle
komunikace. Křížení nového chodníku a komunikace bude řešeno protlakem. Zatíženy budou
městské pozemky p. č. 600/1 a p. č. 741, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták. V návaznosti
na usnesení RMF č. U R 13/2019/VIII/14 ze dne 17. 5. 2019 doporučujeme uzavřít předložený
návrh smlouvy.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/14c)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě pod
označením 16010-050814 RVDSL2002_M_Z_FTAK2301-FTAK1HR_MET mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a společností CETIN, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130
00, IČ04084063, zast. na základě plné moci Ing. Jiřím Králíčkem, ke stavbě vybudování
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sestavy rozvaděče ve Fryštáku u křižovatky ulic Ke Skalce a Osvobození umístěné na měst.
pozemcích p. č. 600/1 – ost. plocha, ost. komunikace, a p. č. 741 – orná půda, způsob ochrany
zemědělský půdní fond, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů (viz příloha č. 35 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/14c) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
d) Žádost spol. CETIN, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pozemky p. č. 648 a p. č. 690, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 6. 5. 2019, č.j. MUF-ESO-1113/2019-KUC.
Jedná se vybudování sestavy rozvaděče ve Fryštáku u domu č.p. 195 na ulici Osvobození. Sestava
se skládá z rozvaděče mDSLAM450 (rozvaděč umožňující ukončení optické a metalické sítě) a
rozvaděče ER112 (pilíř s elektroměrovým rozvaděčem) pro ukončení NN přípojky. Sestava bude
postavena v zeleném pásu vedle chodníku. Pro rozvaděč ER112 bude zřízena NN přípojka CYKY
kabelem z rozpojovací skříně EON v délce 20m. Výkop pro přípojku bude veden v zeleném pásu
vedle komunikace. Křížení komunikace bude řešeno protlakem v hloubce 1,2m. Zatíženy budou
městské pozemky p.č. 648 a p.č. 690, k.ú. Fryšták, obec Fryšták. V návaznosti na usnesení RMF č.
U R 13/2019/VIII/15 ze dne 17. 5. 2019 doporučujeme uzavřít předložený návrh smlouvy.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/14d)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ke stavbě pod
označením 16010-050820 RVDSL2002_M_Z_FTAK2302-FTAK1HR_MET mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a společností CETIN, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130
00, IČ04084063, zast. na základě plné moci Ing. Jiřím Králíčkem, ke stavbě vybudování
sestavy rozvaděče ve Fryštáku u domu č.p. 195 na ulici Osvobození, umístěné na měst.
pozemcích p. č. 648 – ost. plocha, neplodná půda, a p.č. 690 – orná půda, neplodná půda, oba
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s
připočtením DPH podle platných právních předpisů (viz příloha č. 36 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/14d) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
e) Žádost spol. E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – pozemek p. č. 113/1, 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 24. 4. 2019, č.j. MUF-ESO-1027/2019-KUC.
Jedná se o stavbu inženýrských sítí E.ON, výstavbu nové přípojky NN zemním kabelem přes
pozemek p.č. 113/1, 89/4. Bude zřízena přípojka zemním kabelem NAVY 4x25 mm2 za stávajícího
podpěrného bodu č. 97 přes plastovou pojistkovou skříň SP100/NK umístěnou ve výši 2,5 – 3m, do
pilíře SS200/NK – umístěného na parcele p.č. 113/1, na hranici s p.č. 89/6. Délka projektované
trasy cca 25m. Uložení se provede dle ČSN 34 1050, souběh a křížení s ostatními podzemními
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rozvody dle ČSN 73 6005. V návaznosti na usnesení RMF č. U R 12/2019/VIII/9 ze dne 6. 5. 2019
doporučujeme uzavřít předložený návrh smlouvy.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/14e)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030050655/002 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 energetického zařízení s názvem „Vítová, Khalus, Příp. NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 113/1 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu Y (viz příloha č. 37
tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 1 (M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/14e) bylo schváleno.
Termín:
24. 6. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
15. Různé:
a) Vybudování parkovacích ploch na ul. Komenského v lokalitě u bytových domů –
vyjádření advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka k návrhu smluv s věcným
břemenem a stanovisko města
Předložil a připravil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Advokát JUDr. Březovják zhodnotil připomínky zástupců bytových domů, čp. 231, 232 a 252, na
ul. Komenského v Horní Vsi a sdělil, že ze strany spoluvlastníků bytových domů je požadováno
zřízení služebností (věcných břemen), která zcela omezí vlastnické právo, tudíž je zcela zbytečným
úkonem řešení bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemkům jednotlivých společenství.
Doporučil, aby si vlastníci jednotek vybudovali parkoviště sami na svých pozemcích, anebo
pozemky pro parkovací stání prodali za obvyklých podmínek městu za účelem zřízení parkovacích
stání, aniž by však byly zřizovány služebnosti (věcná břemena) a existovalo smluvní omezení
vlastnického práva města. V případě trvání na podmínce služebností při darování pozemků městu
nedoporučuje jednat o tomto způsobu převodu vlastnického práva.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/15a)
ZMF bere na vědomí sdělení advokátní kanceláře JUDr. Bc. Michala Březovjáka, ze dne 20. 5.
2019, ve věci zhodnocení připomínek vlastníků domů, čp. 231, 232 a 252, ul. Komenského,
Horní Ves, Fryšták, ve věci možnosti vybudování parkovacích míst u bytových domů a
bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví společenství s jejich požadavkem na zřízení
věcných břemen na předmětná městem nově vybudovaná stání a nesouhlasí se záměrem
uzavření předmětné darovací smlouvy obsahující zatížení převáděných nemovitostí
služebnostmi (věcnými břemeny) v neprospěch města
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 2 (Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15a) bylo schváleno.
V čase 17.30 hodin odešla zastupitelka Mgr. Helena Uhříková, čímž se počet všech přítomných
zastupitelů snížil na 13.
b) Žádost o vyvěšení moravské vlajky dne 5.7.2019 při příležitosti státního svátku – Dne
příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
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Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Místopředsedkyně Moravské národní obce požádala město Fryšták o vyvěšení moravské zemské
vlajky ve státní svátek dne 5. 7. 2019 na počest příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. Cílem akce je připomínka Moravy jako základního kamene naší
státnosti, jejího významu ve společných dějinách Čech, Moravy a Slezska, bohatých tradic,
nezaměnitelné kultury a přírodních krás. V roce 2017 ZMF projednávalo tuto záležitost a
hlasováním č. U Z 06/2017/VII/20c) ze dne 28. 6. 2017 usnesení nevzniklo - Pro: 7, Proti: 3,
Zdrželo se: 6. V roce 2018 nebyla žádost projednaná.
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/15b)
ZMF bere na vědomí žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské zemské vlajky dne
5. 7. 2019 při příležitosti státního svátku - Dne příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu a nereflektuje na tuto žádost.
Pro: 10
Proti: 1 (P. Ševčík)
Zdrželo se: 2 (Ing. P. Gálík, Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15b) bylo schváleno.
c) Návrh zastupitelky M. Nutilové, DiS., na sestavení pracovní skupiny za účelem přípravy
vzniku nového politického orgánu samosprávy – Výboru pro životní prostředí při ZMF
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravila Michaela Nutilová, DiS., zastupitelka. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky: Nutilová: já vnímám tu potřebu ochrany životního prostředí jako velmi důležitou, a i z
toho důvodu jsme podali tady tento návrh, tak je to teď na vás. Starosta: to je všechno? Nutilová:
prozatím jsme tam dali vyčerpávající body, které si myslíme, kterými by se mohlo začít, a uvidíme,
jak to půjde. Starosta: Děkuji, já se zeptám, jenom jestli jste přesvědčená o té platformě výboru,
zrovna jako orgánu zastupitelstva. Nutilová: Ano, chtěli bychom výbor, protože i ta skupina 17
zastupitelů je širší, a i ty pohledy a názory můžou se brát v potaz, na zřetel, takže i z toho důvodu.
Ten výbor by mohl být jednou z variant, protože to téma je opravdu důležité, a v poslední době se
neustále omílá a řeší, takže tak. Starosta: to určitě nikdo nezpochybňuje, nabízí se tam otázka
vzhledem k tomu ambicioznímu programu otázka kompetencí, pravomocí a ještě i nějaké, řekněme,
erudice, a něco vám, když se na to podíváte, zákon umožňuje, něco vám neumožňuje, vidíme, jak
právě proto jak to v praxi bohužel funguje kdo komunikuje nebo nekomunikuje, a takže je otázka
aby všichni zvážili, jestli tady toto je ta platforma, kterou se máme ubírat, a jestli to nelze řešit
jinak, protože některé věci má už rada rozjednané, dokonce i s panem ředitelem jsme byli v Praze a
řešili jsme tamtu záležitost udržení vody v krajině a některá další témata pak s agenturou ochrany
přírody, ale je tady nějaký návrh a o tom budeme hlasovat: Lauterkranc: dámy a pánové, dovolte
jenom technickou poznámku, že se jedná o vznik pracovní skupiny, která teprve vytvoří to diskusní
prostředí, která by v závěru vedla ke vzniku tohoto výboru, tzn. je to pracovní skupina, personálně
obsazená každým politickým subjektem rovným dílem, a také ta témata, ta náplň práce, jednací řád
atd., by měly vyplývat z politických dohod této pracovní skupiny. Není to v této fázi zrod výboru, je
to v této fázi zřízení pracovní skupiny. Děkuju. Starosta: to je to, na co jsem narážel, že mluvíte o
pracovní skupině, a přitom chcete zřídit výbor, takže to jde proti sobě, takže proto jsem se ptal i
v úvodu, zda se vám jeví ta platforma výboru jako takového vhodná, protože - za sebe - některá
témata mě zaujala, a myslím si ale, že mají i jinou cestu řešení. Lauterkranc: tak jestli ještě mohu
komentovat, je to taková ta víra v to, že když se sejde od každé strany někdo, tak z toho vznikne
koncept, který potom může být schválen, že to není jako, a dovedu se představit, že se ta pracovní
skupina zamyslí i nad těmito otázkami, které tady naznačil pan starosta. Je to začátek. Knedlová. Já
si myslím jednu věc, že k tomu, aby někdo chránil krajinu, přírodu a všechno ostatní, může být sice
nějaká skupina, ale nemusí to být politická skupina. Gálík: mě jenom tak napadlo, beru jakoby
pracovní skupinu, ale nevím, proč by to mělo posvěcovat zastupitelstvo, jestli chcete udělat
pracovní skupinu, co vám brání svolat ty lidi, oslovit je a řešit to, a pak přijít třeba s nějakým
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výsledkem na zastupitelstvo, nevidím důvod, proč by mělo zastupitelstvo něco v tomto, jakoby
samozřejmě, ať dělá kroky, ale zřizovat skupinu nebo něco, se mi zdá být zvláštní. Nutilová: to byl
důvod, proč jsme to tak udělali, zdálo se nám to jako vhodné začít tady vznikem té pracovní
skupiny aby prostě v rámci diskuse těch různých členů politických stran jsme se prostě zkusili
dobrat nějakého výsledku.
U Z 4/2019/VIII/15c.a)
ZMF iniciuje sestavení pracovní skupiny za účelem přípravy vzniku nového politického
orgánu samosprávy – Výboru pro životní prostředí při ZMF a pověřuje sestavením a vedením
pracovní skupiny členku ZMF paní Michaelu Nutilovou, DiS.
Pro: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing.
P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina,
Bc. I. Staňková)
Zdrželo se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.a) nevzniklo.
U Z 4/2019/VIII/15c.b)
Michaela Nutilová, DiS., zorganizuje pracovní skupinu složenou z kandidátů volebních stran
tak, aby každá volební strana byla v pracovní skupině zastoupena personálně rovným dílem.
Pro: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing.
P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina,
Bc. I. Staňková)
Zdrželo se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.b) nevzniklo.
U Z 4/2019/VIII/15c.c)
Pracovní skupina projedná a společně navrhne pracovní program, jednací řád, seznam členů
a jméno předsedy budoucího Výboru pro životní prostředí při ZMF pro období 2019-2022, a
návrh předloží ZMF ke schválení.
Pro: 3 (A. Langer, Mgr. R. Lauterkranc, M. Nutilová, DiS.) Proti: 8 (Mgr. L. Doležel, Ing.
P. Gálík, J. Hrbáček, Mgr. M. Klapilová, Mgr. S. Knedlová, Mgr. P. Nášel, Mgr. L. Sovadina,
Bc. I. Staňková)
Zdrželo se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15c.c) nevzniklo.
d) Připomínky p. *** a pí *** k výsadbě a kácení stromů v rámci připravované akce
„Výstavba terminálu a parkovacích míst ve Fryštáku“
Předložil a připravil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Viz text dvou přípisů (č.j. MUF-STA-1400/2019-STA, ze dne 3. 6. 2019 a č.j. MUF-STA1492/2019-STA, ze dne 11. 6. 2019).
Připomínky: žádné
U Z 4/2019/VIII/15d)
ZMF bere na vědomí sdělení p. *** Hovadíka a pí *** Kunstové (č.j. MUF-STA-1400/2019STA, ze dne 3. 6. 2019 a č.j. MUF-STA-1492/2019-STA, ze dne 11. 6. 2019) s tím, že je
připravována pracovní schůzka k objasnění celého investičního záměru revitalizace náměstí,
přičemž zástupci města připraví výstup z této schůzky pro potřeby zastupitelstva.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasoval: 1 (Bc. I. Staňková)
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15d) bylo schváleno.
Termín:
nejbližší ZMF
Zodpovídá: starosta
e) Návrh na zřízení pracovní skupiny ve věci návrhu stanoviska města Fryštáku
k financování (spolufinancování) infrastruktury v rámci soukromých a developerských
projektů
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Předložil a připravil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Vzhledem k množícím se žádostem ze sektoru jak soukromého, tak i „občanského“ ve věci finanční
podpory výstavby infrastruktury pro nově vznikající lokality (individuální i hromadná bytová
výstavba) se jeví jako vhodné důsledně formulovat stanovisko města ve věci přístupu k těmto
žádostem, a to jak z pohledu ekonomického, tak i právního. Cílem tohoto stanoviska je
srozumitelně navenek deklarovat přístup města v dané záležitosti, a to pokud možno v
dlouhodobém horizontu se záměrem zajistit rovný přístup při financování projektů, kde město
Fryšták není hlavním investorem záměru.
Připomínky: Lauterkranc: pane magistře, podle mého názoru je otázkou, jestli toto téma je téma pro
pracovní skupinu zřízenou radou, dovedu si představit, že stejně správné nebo správnější by bylo,
kdyby ta pracovní skupina pracovala pod zastupitelstvem. Ale pochopil jsem teda správně, že vy
navrhujete, aby to byla pracovní skupina pracující pod radou. Takový je návrh? Starosta: pro
potřeby zastupitelstva, samozřejmě. Protože rada zasedá operativně, v podstatě jak jste viděli teď
v uplynulém období co týden, tak jde o přenos informací, a potom jako ty informace budou
vodítkem pro rozhodování zastupitelstva. Lauterkranc: výstupy této pracovní skupiny budou
vodítkem pro rozhodování zastupitelstva, takový je záměr. Dobrá. Děkuji.
U Z 4/2019/VIII/15e)
ZMF souhlasí se zřízením pracovní skupiny ve věci návrhu stanoviska města Fryštáku k
financování (spolufinancování) infrastruktury v rámci soukromých a developerských
projektů, a vyzývá zástupce jednotlivých politických subjektů, zastoupených v zastupitelstvu,
aby navrhli dva své zástupce (člen+náhradník - nemusí být členy zastupitelstva) jako členy
této pracovní skupiny, kterou najmenuje Rada města Fryštáku.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15e) bylo schváleno.
Termín:
31. 7. 2019
Zodpovídá: zástupci volebních stran
f) Zápis z Finančního výboru při ZMF č. 3/2019 ze dne 15. 5. 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Mgr. Libor Sovadina, předseda FV. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky: Sovadina: Děkuju za slovo, tak mi jsme na tomto finančním výboru řešili návrh na
schválení účetních závěrek a závěrečného účtu města, pak jsme měli ještě další setkání, ale ten zápis
zatím ještě není ještě předmětem tohoto zastupitelstva. Starosta: Takže bude projednáno na tom
mimořádném.
U Z 4/2019/VIII/15f)
ZMF bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru při ZMF č. 3/2019 ze dne 15. 5. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15f) bylo schváleno.
g) Zápis z Kontrolního výboru při ZMF č. 4/2019 ze dne 5. 6. 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Připravil Jaroslav Hrbáček, předseda KV. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky: Hrbáček: všechno je v zápise napsané, kontrolovali jsme usnesení ze třetího
zastupitelstva, rady pětky až jedenáctky, provedli několik kontrol tady na úřadě, jak se plní
usnesení, vše bylo v pořádku.
U Z 4/2019/VIII/15g)
ZMF bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru č. 4/2019 ze dne 5. 6. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 4/2019/VIII/15g) bylo schváleno.
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Diskuse:
Knedlová: já mám několik dotazů od občanů, některé kanály tady ve Fryštáku jsou špatně umístěné
a při přejezdu aut velice drnčí v noci, když přejíždějí auta, takže lidi by rádi, kdyby se na to
technické služby podívaly. Tady přímo před radnicí by měl být bezbariérový nájezd, snad je, ale
nevypadá to, je tam vypadlý ten patník, takže nájezd je tak hrbolatý, že se tam může každý s tím
vozíkem vyvrátit. Ať se na to taky chlapi podívají. Hned před radnicí, tady u autobusové zastávky.
Na té zastávce. Teď tu mám další věc. Zastavili mě rodiče dětí, které bydlí na Zlínské a přecházejí
na Přehradní ulici. U Dubovského je naznačený přechod. Naznačený. Není udělaný. Starosta: ne,
ne, ne, to je místo pro přecházení. To je něco jiného. Místo pro přecházení, což je právně zakotvený
jako technický prostředek. Knedlová: možná že je, ale je to velmi nebezpečné, já sama jsem si to
ověřila, že jede malé děcko, ono ví, že tam by mohlo přejít, ale jede auto, a to auto tam nemá
označení, že by mělo zpomalit, že tam jdou chodci. Já vím, ale ty děti to nevědí. A tak se nám stal
v pátek takový případ, že kluka narazilo auto. Starosta: požadavek města bylo zřízení přechodu pro
chodce, bohužel, odborníci mají svoje tabulky, a jakmile se do toho nevejdete, tak prostě nejde nic.
Ale nebrání nám nic, abychom tu žádost zopakovali s panem Dohnalem a prověříme, zda ten nárůst
dopravy nepřekročil tu hranici, kdesi tu tabulku mám, je to velmi těžké prosadit někde přechod.
Ještě je tam křižovatka a kdo ví, co se tam ještě bude dít. Je potřeba, to je to, co se nám podařilo tam
vybojovat, aspoň to místo pro přecházení, a je to o tom, aby rodiče opravdu ty děti nějakým
způsobem informovali, vysvětlili, a potom je to na ukázněnosti těch řidičů. Někdo může jet padesát,
a někdo ne. To je odpovědnost každého z nás. Knedlová: Ano, já jsem o tom hovořila s těmi rodiči,
ale u nás už se stalo v letošním roce tolik úrazů, co auta narazily na naše žáky, že je to až
s podivem. A teď tady mám poslední věc, to je štěpkovač. Já se chci zeptat, máme my na
technických službách štěpkovač. Totiž odvážejí lidé pořezané, uřezané větve, a mohli by si to doma
naštěpkovat, kdyby se jim půjčil štěpkovač, a nebo, já vím, že se směješ, ale v každém případě by
mohli odvážet tohle na technický dvůr a tam si to sami třeba pomlet na tom štěpkovači, případně
odvézt si to zpátky domů, protože jsem si všimla, že někteří lidé z tohoto štěpkovaného materiálu si
připravují novou půdu na pěstování brambor a jiných věcí. To jsou teď nové metody. Takže bylo by
dobré, kdybychom si něco takového pořídili, pokud to nemáme, vzhledem k tomu, že zbytečně
zatěžujeme kontejnery haluzemi, které se neušlapou a jsou to mohutné haldy těch větví a platíme za
to moc peněz. Starosta: já jenom doplním, že řešíme v rámci teďka toho připravovaného projektu
MESOH, ještě i další technická doplnění.
Zlámalík: Děkuju, Já jsem chtěl jen reagovat, zeptat se, vzhledem k tomu, jak paní Knedlová tady
popisovala střety chodce s vozidlem, to je pro mě úplně neznámá informace, my jsme byli osloveni
radou jako pracovní skupina, abychom řešili zabezpečení přechodů, a i tady těch míst pro
přecházení, a tady tahleta informace se k nám vůbec nedonesla. Starosta: já bych se chtěl tedy
zeptat, jaký je ten počet. Ne, ne, pana ředitele se ptám, kolik bylo těch střetů. Sovadina: Děkuji, tak
co já vím, tak byl jeden, ten byl minulý pátek, kdy naštěstí dopadl dobře, takže o mnoha, mnoha
střetech já opravdu nevím. Vím o jednom a ten se odehrál tady u knihovny, o kolařích nevím, že by
byly nějaké nehody. Starosta: tak je to třeba pojmenovávat přesně.
Langer: Já bych měl do diskuse ohledně naší Hrubé hospody, protože se mi dostal vlastně stavebněhistorický průzkum a byly zpracované nějaké studie. Ale hlavně je v tom historickém průzkumu byla napsaná jedna zajímavá věc, a to je nejdůležitější, že kvalitativně zaměření stávající stavby
budovy je potřeba pro další studii. Já se ptám, jestli na Hrubé hospodě se někdy zadávalo zaměření
a zmapování stávajícího stavu Hrubé hospody, protože pak by jsme mohli na základě toho dělat
studie, projekty a další věci. A to je základní projekt, který by měl být před tím, než se bude
všechno ostatní zadávat. V jakém je to stavu nebo jestli se něco dávalo. Starosta: Bude předmětem
jednání pracovní porady zastupitelstva, ano, protože jsou nějaké možnosti financování, řešil jsem
také v Praze, tak uvidíme, kterou cestou se budeme moci vydat, a svým způsobem v některých
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případech je potřeba i to téma rekonstrukce trošku nastavit. Takže určitě to nespí.
Lauterkranc: vážení kolegové, v rámci zápisu Rady města Fryštáku č. 12 bod 14, přečtu ten text:
RMF bere na vědomí vyjádření Mgr. Libora Sovadiny, ředitele základní školy, okres Zlín,
k podnětům uvedeným v zápisu Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Fryšták ze dne 5. 3. 2019
s tím, že připomínky SRPŠ rada města nepovažuje za koncepčně relevantní s ohledem na stávající
činnost a další výchovně vzdělávací rozvoj základní školy. Zastupitelé, já Roman Lauterkranc,
Michala Nutilová a Alois Langer, připravili podnět Radě města Fryštáku, který se týká tady těch
podnětů rodičů základní školy, tak bych využil zastupitelstva k předání tohoto podnětu radě, a druhý
podnět se týká otázky legitimity školské rady, tak bych také rád využil tady této příležitosti k tomu,
abych ten podnět předal. Starosta. Byl předán osobně podnět Radě města Fryštáku ve věci legitimity
školské rady. Dva podněty.
Langer: já jsem ještě jeden diskusní, byl jsem vybrán do komise, Komise školství, mládeže a
tělovýchovy a řešila se otázka Plán sportu, nemohl jsem se ze zdravotních důvodů zúčastnit této
akce, ale dostal se mi do rukou rozpracovaný Plán sportu a rozvoje města Fryšták na rok 2019-2025
a mluvil jsem přímo s paní Michalou Zmeškalovou, která tady ten projekt připravovala a říkala, že
je v rozpracovaném stavu, i když už tady údajně měl být od listopadu 2018 a chci se zeptat, v jakém
stadiu to bude dál pokračovat, a protože jsou tam některé věci, které se zrovna jednají o naši
Sokolovnu, fotbalový areál a takové, které do toho zapojily, tak aby to nějak navázalo, a jestli
termínově je nějak dané, kdy to má být dokončené. Starosta: asi na to zářijové zastupitelstvo.
Lauterkranc: dámy a pánové, ještě otázka k zápisu Rady města Fryštáku č. 5 bod 4, návrh na
uzavření smlouvy o zajištění potřebné činnosti pro provedení majetkoprávního vypořádání přípravy
lokality BI25 Fryšták a pak k tomu tématu navazujícího usnesení číslo, je to zápis 11 bod 16 RMF,
RMF bere na vědomí právní stanovisko Mgr. Pavlíny Řehové k návrhu smlouvy o zajištění
potřebné činnosti pro provedení majetkoprávního přípravy mezi městem Fryšták a zkráceně řečeno
firmou Redona ve věci lokality BI 25. Já bych se chtěl zeptat na detaily k této věci, co je podstatou
této věci. Děkuju. Starosta: podstata není žádná, protože jsme se nedomluvili na spolupráci takže
žádný právní vztah nevznikl, takže nejprve půjdeme vlastní cestou, bez externí spolupráce.
Lauterkranc: Jaký je zájem města v rozvoji lokality BI25, stručně, několika větami, co město v
rámci této lokality vlastně připravuje, co je podstatou toho angažmá města. Děkuju. Starosta: nalézt
cestu k majetkoprávnímu vypořádání, které je schopné město Fryšták ufinancovat, a nalézt finanční
prostředky na zasíťování. Lauterkranc: a zasíťování proč. Starosta: aby se tam mohlo stavět.
Lauterkranc: A bude tato lokalita předmětem práce té pracovní skupiny, kterou jsme dneska
definovali, tzn. skupiny, která by se měla zabývat … Starosta: předmět té pracovní komise je návrh
stanoviska města k tomu, když vás cizí investor požádá o spolufinancování infrastruktury, to je
trošku jiná situace. Lauterkranc: já předpokládám, že lokalita BI25 je kombinace pozemků ve
vlastnictví města a pozemků ve vlastnictví třetích osob, tzn. dá se někde zjistit, jaký je plán rozvoje
této oblasti, bude to kupovat město od těch třetích osob nebo třetí osoby od města ty pozemky, jaký
je vlastně princip této investiční akce. Starosta: princip je najít cestu k tomu, zda by se domluvili
vlastníci soukromých pozemků s městem na tom, že bychom jako město vykoupili celou lokalitu a
pak sami zainvestovali a připravili infrastrukturu pro výstavbu individuální rodinnou. Tak jak se to
děje v jiných obcích a městech. Přičemž se dá využít i dotací, jak tak dneska víte, že jsou dotace,
kdy může město získat dotace, nebo každá samospráva, na zasíťování i cizích pozemků, ale musí
tam být splněna podmínka, že ty komunikace, vodovod, kanalizace, že jsou v tom koridoru města,
což je rozdíl oproti těm starým titulům, když to tak řeknu, priorita rady v tom je vyzkoušet
možnost, zda by se město i v dlouhodobém horizontu dokázalo domluvit na podmínkách vykoupení
této lokality, protože z hlediska práva je nejvýhodnější, když město investuje a investuje na svém.
Lauterkranc. Děkuji.
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18.04 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Závěrečný účet města Fryštáku za rok 2018
3. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – Fryštácké mažoretky, z. s.
4. Darovací smlouvy – HZS ZK
5. Kupní smlouva – *** Janečka
6. Kupní smlouva – *** Bečicová
7. Kupní smlouva – Drábkovi
8. Kupní smlouva – Gavendovi
9. Kupní smlouva – Franková
10. Kupní smlouva – *** Sehnal
11. Kupní smlouva – *** Petříková
12. Kupní smlouva – *** Urbanová
13. Kupní smlouva – *** Kovář
14. Kupní smlouva – Nášelovi
15. Kupní smlouva – Bačůvkovi
16. Kupní smlouva –Černí
17. Kupní smlouva – *** Batíková
18. Kupní smlouva – *** Krajča
19. Kupní smlouva – *** Kojecká a *** Pospíchalová
20. Kupní smlouva – Žákovi
21. Kupní smlouva – *** Jašková a *** Matulová
22. Kupní smlouva – *** Gregorová a *** Sovadin
23. Kupní smlouva – *** Baďura a Diežkovi
24. Kupní smlouva – Kasalovi
25. Kupní smlouva – *** Hiller
26. Kupní smlouva – *** Slaměna
27. Kupní smlouva – *** Albert
28. Kupní smlouva – *** Bátrlová
29. Kupní smlouva – *** Volf
30. Kupní smlouva – Polákovi
31. Kupní smlouva – *** Hamrlík
32. Kupní smlouva – *** Toman
33. Smlouva o zrušení věcného břemene – *** Franková
34. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – obec Lukoveček
35. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - CETIN
36. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - CETIN
36. Smlouva č. 1030050655/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – E.ON

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 6. 2019

Zapisovatelka:

Gabriela Najmanová, MBA
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Ověřovatelé:

Alois Langer

Mgr. Sylva Knedlová

Mgr. Lubomír Doležel
starosta

Ing. Pavel Gálík
místostarosta
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