Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 09/2017/VII ze dne 27. 11. 2017
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Marcela Klapilová, Libor
Hanák, Ing. Tomáš Černý, Mgr. Pavel Nášel, Petr Bezděčík, Ing. Karel
Zlámalík, Ing. Pavel Gálík, Ing. Jan Košák, Pavel Ševčík, Vlastislav Filák,
Mgr. Petr Pagáč, Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Libor Mikl, Mgr. Sylva
Knedlová
Omluven:
Ing. Pavel Osoha
Hosté:
Lenka Eliášová, DiS., vedoucí útvaru kanceláře starosty, Ing. Pavel Dohnal,
vedoucí odboru technického hospodářství, Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO,
pí G. Najmanová, referentka ekonomicko-správního odboru
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatelka: Ing. Markéta Mynaříková, asistentka starosty
Ověřovatelé: Ing. Pavel Gálík, Ing. Stanislav Velikovský, CSc.
Místo:
Obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.13 hod.
Konec:
21.51 hod.
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení
ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze
zasedání ZMF č. Z 08/2017/VII ze dne 2. 10. 2017, informace o činnosti Rady města
Fryštáku v návaznosti na výpisy z jednání rady)
2. Finanční záležitosti:
a) Stavy finančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 27. 11. 2017
b) Návrh RO Města Fryštáku – úroková dotace z Ministerstva zemědělství ČR +
schválení přijetí neinvestiční dotace
c) Návrh RO Města Fryštáku – neinvestiční dotace na uskutečněné zásahy SDH
d) Návrh RO Města Fryštáku - úprava rozpočtu v návaznosti na schválené nebo
připravované operace
e) Návrh RO města Fryštáku - zvýšení příspěvku na provoz ZŠF
f) Návrh na vyhlášení rozpočtového provizória do doby schválení rozpočtu města
Fryštáku na rok 2018
g) Návrh dokumentu Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMF na r. 2018
h) Návrh OZV č.3/2017 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
i) Zápis č. 241/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města Fryštáku za rok
2017
j) Zásady grantové podpory NNO města Fryštáku
k) Návrh odměn členům ZMF od 1. 1. 2018 v návaznosti na NV č. 318/2017 Sb.
l) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na realizaci akce
„Provedení dětského hřiště a tribun v areálu FC Fryšták“
m) Informace k investičním akcím
n) Návrh na přesun – změnu části provozního příspěvku určeného ZŠ Fryšták, p. o.
z důvodu nákupu pečících trub
3. Záležitosti Územního plánu města Fryštáku:
a) Projednání zastavovacích studií ul. Parková
b) Zpráva o vyhodnocení o uplatňování územního plánu MF za uplynulé
období 2013 - 2017
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4. Žádost p. *** o prodej měst. pozemků p. č. 400 a 401, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták
5. Žádost p. *** o prodej části měst. pozemku p. č. 600/16, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták
6. Žádost manželů *** o prodej měst. pozemku p. č. 395/2
a části měst. pozemku p. č. 396, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
7. Žádost p. *** o prodej měst. pozemku p. č. 194/1 a části pozemku p. č. 6,
oba k. ú. Vítová, obec Fryšták
8. Návrh na směnu pozemků ve vlastnictví města p. č. 390 a části p. č. 398/1, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za pozemky p. č. 910/2 a 910/4, oba k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví p. *** (příprava území pro vybudování komunikace
mezi ul. Hutky a ul. Ke Skalce)
9. Žádost p. *** o prodej městských pozemků p. č. 421 a 422, oba k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem užívání jako zahrady u RD
10. Žádost pí ***, bytem Fryšták, o prodej měst. pozemku (popř. jeho části)
p. č. 883, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem rozšíření prostor u RD čp. 112
11. Návrh na výkup pozemku p. č. 901/2 a 901/3, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, pod stavbou autobusové zastávky na Vítové
12. Návrh na výkup id. vlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 a 957/5, oba k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pod stavbou „Šenku“
13. Žádost manželů ***, bytem Fryšták, o náhradu pozemku pod cestou (k zahrádkářské
kolonii na Vítové) – pozemek p. č. 445/16, k. ú. Vítová, obec Fryšták
14. Návrh Zlínského kraje na uzavření darovací smlouvy na darování částí pozemků po
provedení stavby Průtah Fryštákem II/490 (díly z pozemků p. č. 756/1, 896 a 1004/5, vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták) ve prospěch města Fryšták
15. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. Ing. Liborem Vojtekem, projektantem na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Rozum,
kabelové vedení NN“
16. Informace Komise pro péči a obnovu památek o zařazení akcí - obnovy památek v MPZ
Fryšták do anketního dotazníku Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2018
17. Petice ve věci o zřízení chodníku a komunikace k osadě Lukovské
18. Různé:
a) Informace k ukončení členství v Kontrolním výboru při ZMF p. K. Gyuricseka
a p. B. Komína a Ing. J. Adamíka
b) Žádost o členství ve Finančním výboru při ZMF Ing. K. Knedlové
c) Informace k možnosti přemístění lidských pozůstatků z kostelní krypty v kostele
sv. Mikuláše ve Fryštáku
d) Organizace dopravy – návrh dopravního značení na místní komunikaci Vítová
e) Informace k dopravním značkám „Zpomalovací práh“ na ul. Komenského
f) Stanovisko ZO ČZS Fryšták – Vítová ve věci prodloužení vodovodního a
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kanalizačního řadu
19. Diskuse – podněty a připomínky zastupitelů, občanů, hostů
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 09/2017/VII dne 27. 11. 2017
Starosta v 16.13 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny - přítomno celkem 13 členů ZMF (L. Mikl a Ing. T. Černý ohlásili pozdější příchod,
Ing. P. Osoha je omluven, V. Filák nesdělil pozdější příchod ani omluvu ze zasedání) a sdělil,
že je tedy přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, a že je tudíž
zastupitelstvo usnášeníschopné. Svolavatel konstatoval, že zasedání bylo svoláno a vyhlášeno
řádně v souladu se zákonem o obcích a nikdo z občanů ani zastupitelů nevznesl k programu
žádnou připomínku. Sdělil, že byly splněny všechny zákonné náležitosti pro to, aby zahájené
zasedání pokračovalo a jednalo – v návaznosti na schválení navrženého programu (viz
pozvánka ze dne 16. 11. 2017) - dle tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele jednání ZMF č. Z 09/2017/VII
Starosta navrhl jako zapisovatelku jednání ZMF č. Z 09/2017/VII dne 27. 11. 2017 Ing.
Markétu Mynaříkovou – bez připomínek zastupitelů.
U Z 09/2017/VII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 09/2017/VII
dne 27. 11. 2017 Ing. Markétu Mynaříkovou.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1 (S. Velikovský, Ing T. Černý)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/1.2 bylo schváleno.
V čase 16.15 hod. se dostavil V. Filák, čímž se zvýšil počet všech přítomných zastupitelů na
14.
V čase 16.16 hod. se dostavil Ing. T. Černý, čímž se počet všech přítomných zastupitelů zvýšil
na 15.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 09/2017/VII dne 27. 11. 2017
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 09/2017/VII ze dne 27. 11. 2017 zastupitele pana
Ing. Pavla Gálíka a Ing. Stanislava Velikovského, CSc., navržení souhlasili, ostatní zastupitelé
neměli připomínek.
U Z 09/2017/VII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku
číslo Z 09/2017/VII, konaného dne 27. 11. 2017, zastupitele pana Ing. Pavla Gálíka a
Ing. Stanislava Velikovského, CSc.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu jednání ZMF č. Z 09/2017/VII dne 27. 11. 2017
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 16. 11. 2017
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 09/2017/VII dne 27. 11. 2017 v souladu s
obdrženou pozvánkou ze dne 16. 11. 2017.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
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Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 09/2017/VII dne 27. 11. 2017 –
v souladu s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy - diskuse, hlasování
a přijetí usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 08/2017/VII ze dne 2. 10. 2017
Ověřovatelé pan Mgr. Pavel Nášel a pan Libor Mikl, schválili zápis bez připomínek a svůj
souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu. Ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 09/2017/VII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 08/2017/VII ze dne 2. 10. 2017 bez připomínek.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 16/2017/VII
ze dne 25. 9. 2017, RMF č. R 17/2017/VII ze dne 16. 10. 2017, RMF č. R 18/2017/VII ze
dne 23. 10. 2017 a RMF 19/2017/VII ze dne 25. 10. 2017.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 16/2017/VII ze dne 25. 9. 2017, RMF č. R 17/2017/VII ze dne
16. 10. 2017, RMF č. R 18/2017/VII ze dne 23. 10. 2017 a RMF 19/2017/VII ze dne 25. 10.
2017.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/1.7 bylo schváleno.
Starosta navrhl přednostní projednání bodu č. 3 - Záležitosti ÚP města Fryštáku a jeho
podbody, z časové tísně Ing. Arch. J. Kudělky.
ZMF schvaluje přednostní projednání bodu č. 3 - Záležitosti ÚP města Fryštáku
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Záležitosti Územního plánu města Fryštáku
a) Projednání zastavovacích studií ul. Parková
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Na základě úkolu ZMF č. usn. U Z 08/2017/VII/15b), zajistil OTH zpracování územní studie
bytové zástavby jako varianty k již předložené studii zástavby lokality rodinnými domy. Dále
je předložena již dříve zpracovaná varianta soukromého investora.
Přílohou předkládáme varianty:
a) Územní studie nové zástavby na ulici Parková (Ing. Arch Kunetek 05/2017)
b) Zastavovací studie nové zástavby na ulici Parková – bytové domy (Ing. Arch. Kunetek
10/2017)
c) Bytový dům, Horní Ves, Fryšták (Ing. Arch Hladil 10/2010)
Varianty a), b) jsou zpracovány v souladu s platným územním plánem v dané lokalitě
K variantě c) je přiloženo stanovisko pořizovatele ÚP, Stavebního úřadu Fryšták
Připomínky:
Starosta připomněl okolnosti týkající se zástavby na ul. Parková, což bylo předmětem
minulého ZMF a navrhl, že vzhledem k tomu, že nás v tomto směru nic netlačí, vzít materiály
na vědomí a uložit předsedovi stavební komise projednat trošku podrobněji a doporučit ke
zvážení na další ZMF. Starosta: „Můžete si zavolat odborníky, autory studií a některé otázky,
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eventuálně varianty prodiskutovat. Toto je můj návrh, jinak je dostatek materiálů na úložišti,
proto abyste se rozhodli. Co předseda komise na to?“ Ing. P. Gálík: „Já jsem pro, ať se to ještě
projedná.“ Starosta: „Je tu ještě k tomu nějaký dotaz nebo protinávrh? Pokud ne, přečtu
usnesení.“
U Z 09/2017/VII/03a)
ZMF schvaluje možné varianty způsobu a dispozice zástavby v lokalitě ul. Parková
(plochy BI23, BI24, P*50) a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat tyto varianty ve stavební
komisi.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/03a) bylo schváleno.
b) Zpráva o vyhodnocení o uplatňování územního plánu MF za uplynulé období
2013 - 2017
Předložil a připravil Ing. arch. J. Kudělka. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Je to doplněný materiál o připomínky, které zazněly na minulém ZMF. Pan
architekt Kudělka obdržel ty připomínky, které tady zazněly i ty, které jsme mu dodali z pléna
– z pozice úřadu. Na formálních záležitostech se nic nemění, prošel jsem si to stránku po
stránce, diskutovali jsme o tom s Ing. arch. Kudělkou. Jen připomínám, že od 1. 1. 2018 nám
do toho vstoupí změna legislativy, tak možná se k této zprávě zase vrátíme. Nezapomeňme,
jak tento materiál říká, jestliže to schválíme, tak v podstatě tato zpráva v tomto podání je
zadáním změny ÚP. Kolega Košák je osoba pověřená za zastupitelstvo, s ním byl materiál
projednáván, chci se tedy zeptat na tvoje stanovisko, Jendo, jestli jsou nějaké připomínky?“
Ing. J. Košák: „Nemám připomínky.“ Starosta: „Já jsem se ptal na ty záležitosti, jestli je
nutno, když připravujeme tu cyklostezku. Ale když ještě nezasedlo další plénum – přípravy
cyklostezky na Holešov, mělo to proběhnout už v říjnu – setkání v Holešově, ale neproběhlo,
tak nevím, kde je zpoždění, řeší to pan architekt Alster, takže se to ani v tom ÚP nemohlo
promítnout, jako např. ta cyklostezka do Lukova. Ty naše zastavovací studie platí, pane
architekte, pokud se nemýlím, jako závazný dokument, i když tady nejsou zmiňovány, je to
tak?“ Ing. arch. J. Kudělka: „V podstatě platí to, že ty varianty byly odsouhlaseny, takže jsou
podkladem, když bude investor.“ Starosta: „Ještě jsem se chtěl zeptat jako stavaře, kolega
Filák, jak se na to dívá?“ Pan V. Filák: „Já k tomu nemám žádné připomínky, myslím si, že
současná lokalita je pro to přímo určená, takže stačí jen vyhledat nějakého developera nebo
někoho, kdo bude mít zájem o výstavbu. Bude to přínosem pro město Fryšták, to je
jednoznačné.“ Starosta: „Těch lokalit máme více, já jen možná pro tebe, Jendo, v té
záležitosti, jak jsou tam ty regionální úzesy a biokoridory, pane architekte s tím se nedá
pohnout, abychom se jich zbavili, protože to je možná formální ochrana něčeho, co až tak
reálně neexistuje, zvláště pak v místní části Vítová, eventuálně by to mohlo bránit výstavbě,
podél toho potoka by se mohlo stavět z obou stran. Můžeme to, pane architekte, nějak
ovlivnit?“ Ing. arch. J. Kudělka: „My to v podstatě přebíráme z toho co má vlastně Zlínský
kraj. Na té Vítové to není jen teoretická záležitost, tam opravdu dochází k tomu, že ta zvěř se
tam pohybuje. Já říkám jinými slovy to, že je to prostě nějaký systém, který si to ŽP drží.
Takže já se toho nemůžu zbavit.“ Starosta: „Nevím, jestli by se nedal ten biokoridor zmenšit.“
Ing. arch. J. Kudělka: „Já ze své pozice nedokážu ovlivnit orgány ŽP. Berte to z druhé strany,
v ÚP máte 150 míst k bydlení, tak využijme toho, co je v zastavěném území nebo co na něj
navazuje. Já jsem měl problémy na té Vítové, když jsem dělal změnu zastavěného území, tzn.,
že se to posouvalo k tomu potoku.“ Starosta: „ Řešíme dvě věci. Já teď nemyslím, že bychom
měli řešit záležitost té zástavby, hned měnit ÚP, ale v podstatě jde o možnost regulace rozsahu
toho biokoridoru.“ Ing. arch. J. Kudělka: „To musíte vyvolat nějaké jednání s Krajským
úřadem ZK nebo Magistrátem města Zlína. Oni mají svůj zákon a jedou podle toho. Ten
systém někdo tak nastavil a vidíte v praxi, že ochrana přírody má přednost.“ Ing. arch. J.
Kudělka uvedl příklad křečka a D49. Starosta: „Mě nejde o ochranu přírodu, jde o to, jestli
tady máme legislativní nástroj, tak toho využít a iniciovat to, aby to nebylo jen planým
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gestem. Není ochrana přírody jako ochrana přírody, podívejme se na náhradní zdroj pitné
vody tady ve Fryštáku, tady víme, že nikdo to nevyčistí, tak aby to bylo pitné, přesto se tady
uměle drží nějaký režim ochrany a nevím, kdo z nás by se té vody po vyčištění chtěl napít.
Tady v rámci změny ÚP nemá město nástroje k podání nějakého podnětu.“ Ing. arch. J.
Kudělka: „Můžeme zkusit podat podnět, ale to je věc jiného resortu.“ Pan V. Filák: „Otázkou
ještě je, jestli v té lokalitě by měl někdo zájem stavět.“ Ing. arch. J. Kudělka: „Mělo by se
stavět v zastavěném území, ne ve volně krajině.“ Starosta: „Ta poptávka tam byla. Není tam
potřeba, aby přímo tady v tom materiálu bylo to vyjádření RMF tam k tomu dálkovému
vedení el. energie, jak jsme dokreslovali ten náš návrh? My jsme o tom spolu diskutovali.“
Ing. arch. J. Kudělka: „Budeme to řešit, až někdo přijde. Když nemám podklady, nemůžu
dělat nic, ať si to ministerstvo průmyslu navrhne.“ Starosta: „My jsme měli na RMF nějaké
podklady, vím, že jsme se domlouvali na tom náhradním vedení, kolega Gálík to zakresloval
přímo do toho materiálu a posílali jsme jim to, ani Vám se, pane architekte, nikdo neozval?“
Ing. arch. J. Kudělka: „Ne. To je politická záležitost.“ Starosta: „Takže doporučujete zeptat se
mimo tady tu zprávu?“ Ing. arch. J. Kudělka: „Určitě.“ Starosta: „Pakliže není žádný návrh na
doplnění ani žádné připomínky, nechávám hlasovat.“
U Z 09/2017/VII/03b)
ZMF v souladu s ust. § 56 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Fryšták za uplynulé období 2013 – 2017 předloženou Ing. arch. Janem Kudělkou,
vedoucím odboru výstavby, jako pořizovatelem ÚPD Fryšták dne 13. 07. 2017 včetně
dopracovaných podnětů ze strany města.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/03b) bylo schváleno.
2. Finanční záležitosti
a) Stavy finančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 27. 11. 2017
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál fyzicky na zasedání ZMF.
Připomínky:
Starosta: „Kondice je dobrá, vedeme si velice dobře. Z různých důvodů jsme některé
investiční akce přesunuli a samozřejmě někde jsme ušetřili i na výběrových řízení, objevily se
i dotace, je to aktuální záležitost, je to stažené dnes, takže vlastně stav k pátku.“
U Z 09/2017/VII/02a)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků vedených na účtech města Fryštáku ke
dni 27. 11. 2017 včetně tabulky Stavy bankovních účtů města Fryštáku k 31. 10. 2017,
zpracované Ing. M. Jaškem, ekonomem města, bez připomínek – viz příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02a) bylo schváleno.
b) Návrh RO Města Fryštáku – úroková dotace z Ministerstva zemědělství ČR +

schválení přijetí neinvestiční dotace
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Jedná se o úpravu rozpočtu z důvodu přijetí úrokové dotace od Českomoravské záruční a
rozvojové banky, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, dle Rozhodnutí Ministerstva
zemědělství ČR o poskytnutí úhrady části úroků z komerčního úvěru v rámci programu
129 180 ze dne 10. 8. 2009 k akci Kanalizace Vítová, a to v celkové výši 8.911,92 Kč. Částka
je v rozpočtovém opatření zaokrouhlena. Dotace se týká období listopad 2016 až říjen 2017.
Použití se navrhuje na financování ostatních kulturních záležitostí.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 9.000,- Kč.
Připomínky: žádné.
Příjmy:
4116
+ 9.000,-Kč
položka 4116 – ost. neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
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Výdaje :

3399

+ 9.000,-Kč

paragraf 3399 –ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

U Z 09/2017/VII/02b)
ZMF schvaluje přijetí úrokové dotace ve výši 8.911,92 Kč a schvaluje RO č. 16/2017.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02b) bylo schváleno.
c) Návrh RO Města Fryštáku – neinvestiční dotace na uskutečněné zásahy SDH
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Městu byla na základě jeho žádosti ze dne 11.8.2017 poskytnuta dotace na refundaci výdajů
při uskutečněných požárních zásazích, a to v objemu 4.000 Kč. Částka dotace posílí výdaje
jednotky SDH.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 4.000,- Kč
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/02c)
Příjmy
4116
+ 4.000,-Kč
paragraf 4116 – ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Výdaje

5512

+ 4.000,-Kč

paragraf 5512 – požární ochrana

Účelový znak 14004.
ZMF schvaluje přijetí dotace ve výši 4.000 Kč na neinvestiční vybavení pro Jednotku
SDH MF a schvaluje RO č. 17/2017.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02c) bylo schváleno.
d) Návrh RO Města Fryštáku - úprava rozpočtu v návaznosti na schválené nebo

připravované operace
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti a
fyzicky na zasedání ZMF.
Předmětné rozpočtové opatření řeší provozní záležitosti včetně investic. Rozpočtovým
opatřením dochází ke zvýšení celkového ročního rozpočtu příjmů a výdajů o 934.730 Kč.
Rozpočtové opatření také řeší poskytnutí investiční dotace FC Fryšták z.s.
Změna rozpočtu v celkové výši 4.377.730 Kč
Příjmy (zvýšení)
+ 934.730 Kč
Výdaje (snížení)
- 3.443.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 4.377.730 Kč
Připomínky:
Starosta vyzval zastupitele, aby si RO prošli a případně se dotázali. Pan V. Filák: „Já bych se
chtěl zeptat – bytové hospodářství – rozpuštění rezervy: - 300.000,- Kč, to je k čemu?“ Ing.
M. Jašek: „Tam byla dána rezerva, blíže nespecifikovaná, v podstatě na opravy v penzionu,
kdyby tam byly nějaké mimořádné havárky.“ Pan V. Filák: „Takže se nedělalo a tato rezerva
se rozpouští do čeho?“ Ing. M. Jašek: „Do toho, co tam je, je tam vícero investičních akcí.
Nemám to přesně přiřazené tak, že těch 300.000,- Kč půjde konkrétně třeba na PD parkoviště
za MÚ nebo na bezbariérové přechody. Bylo to takto schválené na ZMF, že tam byla nějaká
rezerva, byl celkový balík na investice - snad i 18 mil. Kč, do doby, než jste se rozhodli, jak
s těmi penězi naložit a rozpouštělo se to průběžně celý rok. Rezerva tam byla, ale byla
vědomá. Tu rezervu jsem tam navrhl já. Zaobíral se tím několikrát i FV, byl požadavek, aby
byl zřízen fond na opravu objektu. Tím, že žádný fond není, budova je v nějakém stavu, byla
dána do rozpočtu rezerva. Je konec roku, nebyla potřeba na ty peníze sáhnout, tak se používají
na jiné věci.“ Starosta: „Třeba na to, jak předminulý týden praskl odpad na penzionu – zrovna
v hodinářství a museli jsme havarijně řešit.“ Mgr. P. Nášel: „Nebo hlášení rozhlasu odešlo na
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ul. Holešovská – předpokládaný výdaj 26. 000,- Kč.“ Ing. J. Košák se dotázal na další výdaje,
např. parkoviště za budovou MěÚ. Dále se zeptal na firmu NVB Line, co všechno dělá. Ing. P.
Dohnal odpověděl, že dopravní značení, inženýring, dopravní opatření. Ing. J. Košák: „Na ul.
Spojovací - co dělá za 110 tis. Kč?“ Ing. P. Dohnal: „Doplňovalo se dopravní značení, co se
týká vedlejších silnic – Osvobození I – VI, dávali se tam svislé značky a dělalo se nové
vodorovné značení.“ Ing. J. Košák se dotázal na vodovod P. I. Stuchlého a na aktiv
inženýring. Pan V. Filák: „Místní správa 300.000,- Kč?“ Ing. M. Jašek: „V průběhu roku
došlo k vyčlenění na služby, teď se dorovnává oproti minulým rokům, není výrazná odchylka.
Jsou tam různé služby, počítačové služby, za úklid radnice, za právní služby. Částka je
poměrně vysoká, ale nevybočuje z historického vývoje.“ Ing. J. Košák: „Tělovýchovná
činnost, dotace na tribuny – 2.352.000,- Kč, jak to vypadá, byla tam nějaká debata o tom, že
celý ten areál bude převeden na město. Je to v nějaké fázi?“ Starosta: „Je, probíhá jednání a
teď je jedna věc, v podstatě záleží na rozhodnutí pana majitele toho bufetu p. Rudolfa, jak se
k tomu postaví, protože celý areál by se dal už převést, jak pozemky, tak stavby na pozemku,
ale bufet je jeho vlastní investice – doplněk infrastruktury. Pavle, jestli to doplníš.“ Ing. P.
Gálík: „Probíhá upřesnění v katastrálních mapách, aby to bylo legislativně správně, aby ty
budovy byly zakresleny tak, jak jsou a mohlo proběhnout to předání.“
U Z 09/2017/VII/02d)
Příjmy
pol. 1334- odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu + 730 Kč
(zvýšení)
pol. 1111 – daň z příjmů fyz. osob placená plátci
+ 134.000 Kč
pol. 1211 – daň z přidané hodnoty
Výdaje
(snížení)

Výdaje
(zvýšení)

+ 800.000 Kč

6409 -6901
6409- ostatní činnosti
rozpuštění rezervy na investiční činnost

- 3.143.000 Kč

3612
3612 – bytové hospodářství
rozpuštění rezervy na DBD

- 300.000 Kč

2219
2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací
PD parkoviště za budovou MěÚ

+ 75.000 Kč

2221
+ 21.000 Kč
2221 – provoz veřejné silniční dopravy
Maděra úprava bezbariérových přechodu na nám. Míru (akce
2223
+ 73.000 Kč
2223- bezpečnost silničního provozu
Tourek oprava přechodu pro chodce u ZDV
7.200 Kč
NVB Line obnova DZ na ul. Spojovací
36.010 Kč
+ možný výdaj na pořízení retardérů na ul. Komenského cca 30.000 Kč
2229
2229 – ost. záležitosti v silniční dopravě
Výdoz s.r.o. dodání dopravního značení
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+ 13.000 Kč

2310
+ 311.000 Kč
2310 – pitná voda (vodovody)
vodovod P.I. Stuchlého :-RIS MONT hydrant (výměna-oprava) 16.698 Kč
Menšová kooridnátor BOZP 20.000 Kč
Aktiv Inženýring – IČ 21.659 Kč
NVB Line dopravní značení 26.620 Kč
vodovod ul. Osvobození – RIS MONT stav. práce 89.000 Kč (219 tis.
Kč)
- Menšová kooridnátor BOZP 20.000 Kč
- Aktiv Inženýring IČ
22.869 Kč
- MMZL správní poplatek
3.000 Kč
- Ing. Valkovič
6.525 Kč
vodovod Žabárna – ZDV + S. Raška dohoda o narovnání 84.445 Kč
3314
3314 - knihovna
Lanius – update nové verze + Straka servisní práce

+ 8.000 Kč

3341
+ 73.000 Kč
3341 – rozhlas a televize
Novaagrotis – přeložení rozhlasu na ul. Osvobození V. 60.197,50 Kč
+ chránička EE
12.000 Kč
3349
3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
PETAS – přívod pro Wi-Fi na náměstí

+ 8.000 Kč

3419
3419 – ostatní tělovýchovná činnost
Inv. dotace FC – dětské hřiště + tribuny

2.352.000 Kč

3631
+1.043.000 Kč
3631 – veřejné osvětlení
Novaagrotis – přípolož kabelu a nové VO na ul. Osvobození 735.000 Kč
Elektrická energie 100.000 Kč (původně schváleno v rozpočtu 600.00 Kč
na elektrickou energii pro VO, následným RO bylo použito 100.000 Kč
(RO č. 7/2017).
PETAS – rekonstrukce rozvaděče VO ul. Spojovací/Osvobození 92.411 Kč
AKTÉ PK – PD přípolož kabelu a nové VO na ul. Osvobození 32.670 Kč
Ing. Luňák TDI přípolož kabelu a nové VO na ul. Osvobození 24.200 Kč
PETAS – úprava VO na ul. Korábová
58.231 Kč
3639
3639 –komunální služby

+ 60.000 Kč

Posílení výdajů na opravu komunální techniky

3421-6121
3421 – využití volného času dětí a mládeže
Maroň – dooplocení dětského hřiště Vítová
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+ 6.000 Kč

3722
3722 – svoz komunálních odpadů
polyethylenový kontejner – 2ks

+ 34.000 Kč

3745
+ 730 Kč
3745- veřejná zeleň
(nespecifikovaný výdaj vyvolaný očekávaným příjmem za dočasné
odnětí části pozemku ze zemědělského půdního fondu (položka 1334).
Výpočet : 2.432 Kč x 0,30 = 729,60 Kč).
6171
+ 300.000 Kč
6171 – místní správa
Posílení výdajů na služby. Původní rozpočet činil 1.094.900 Kč,
dočasným snížením (-454.900 Kč) z důvodu financování jiných výdajů
v průběhu roku (RO č. 4/2017) byl rozpočet na službách upraven až na
640.000 Kč, což je naopak nízká částka.
Navrhuje
se
částečné
dorovnání – zvýšení o 300.000 Kč.
ZMF schvaluje RO č. 19/2017.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02d) bylo schváleno.
e) Návrh RO města Fryštáku - zvýšení příspěvku na provoz ZŠF

Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtová změna představuje zvýšení neinvestičního (provozního) příspěvku Základní škole
Fryšták na rok 2017 na základě požadavku jejího ředitele.
Změna rozpočtu v celkové výši + / + 40.000,- Kč.
Připomínky:
Mgr. L. Sovadina: „V rámci obnovy a modernizace školní kuchyně máme v úmyslu pořídit
konvektomat, který by sloužil pro přípravu jídel tím nejmodernějším způsobem. I v rámci
našeho projektu, do kterého jsme zapojeni – zdravá škola, by to přispělo k lepší kvalitě jídla.
Konvektomat je zařízení, které je pevně spojeno s budovou, bylo by hrazeno z peněz města,
nicméně do tohoto konvektomatu se pořizují nádoby, plechy na pečení, které už nejsou
v tomto druhu majetku, ty by si škola koupila z provozu školy. Nádoby standardně nejsou
součástí tohoto zařízení.“ Pan V. Filák: „Já bych jen chtěl dodat, že do školní jídelny by se
měly dokoupit i další věci, nejen konvektomat. Tam je to v katastrofickém stavu, třeba ta
dlažba, to je potřeba od stavebních úprav až po to, udělat tu kuchyň tak, jak má být. Finance
by se tam měly opravdu investovat.“ Mgr. L. Sovadina: „Každý rok se tam investuje, určitě
přes 200.000,- Kč, ale jsou to dílčí opravy, např. se kupují nerezové stoly, kupovali jsme pece.
Je opravdu pravda, že nějaká generální a koncepční oprava by byla na místě. Možná můžu
prozradit, že nějaké jednání na toto téma už jsme zavedli, bavili jsme se s architektem, je
zadání studii zpracovat. Šlo by se do celé rekonstrukce, ale je to ještě v přípravě tohoto
materiálu.“ Starosta: „Pořízení konvektomatu nevylučuje přípravu celkové rekonstrukce.“ Ing.
T. Černý: „Podařilo se to už koupit?“ Mgr. L. Sovadina: „Koupit se to nepodařilo, jak víte,
bylo vyhlášené poptávkové řízení, dneska jsme zasedli a otevírali jsme obálky, takže zprávu
dodám na radu. Bylo 7 nabídek.“

U Z 09/2017/VII/02e)
Příjmy
položka 1211 – daň z přidané hodnoty

+ 40.000,00 K

Výdaje :

+ 40.000,00 Kč

3113-5331
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(zvýšení)

paragraf 3113– základní školy, položka 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO

ZMF schvaluje RO č. 18/2017.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina) Nehlasoval: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/2e) bylo schváleno.
f) Návrh na vyhlášení rozpočtového provizória do doby schválení rozpočtu města

Fryštáku na rok 2018
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Zákon nám to umožňuje, je to praxe, kterou dlouhodobě uplatňujeme, vyplácí se
nám, zjistíme, jak město skončí s hospodařením za uplynulý kalendářní rok a na základě toho
nastavujeme pokud možno realisticky rozpočet na další kalendářní rok.“ Ing. T. Černý: „V
lednu už budeme mít na programu návrh nového rozpočtu?“ Starosta: „Předpokládáme
koncem ledna.“ Ing. T. Černý: „Takže teď je to takové mezidobí, kdy si můžeme nachystat
návrhy investic?“ Starosta: „Zcela určitě. Dostanete mail – už vlastně ani nemusíme, když to
tady říkám, aby každý do konce roku poslal návrh investic, co by chtěl zařadit do návrhu
rozpočtu na rok 2018 a pak bychom mohli udělat pracovní ZMF a prodiskutovat to.“
U Z 09/2017/VII/02f)
ZMF schvaluje v souladu s ust. § 13 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, s platností od 1. ledna 2018 do data schválení rozpočtu města
Fryštáku na rok 2018, rozpočtová pravidla s tím, že měsíční výdaje nesmí překročit
jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2017.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02f) bylo schváleno.
g) Návrh dokumentu Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZMF na r. 2018

Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Také ze zákona, víte, že musíme vydat. Zvlášť se řeší tedy poskytování cestovních
náhrad úředníků – zaměstnanců města a zvlášť se řeší zastupitelé, ať jsou uvolnění nebo
neuvolnění. Ing. Jašek zpracoval dle obecně platné aktuální legislativy. Připomenu, že to
koncipujeme tak, aby zaměstnanci a zastupitelé se pohybovali ve stejné cenové hladině, aby
byly stejné podmínky pro všechny.“
U Z 09/2017/VII/02g)
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v návaznosti na ust. § 78 téhož zákona a v souladu
s příslušnými ustanoveními zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a
v souladu s platnou prováděcí vyhláškou schvaluje dokument Zásady pro poskytování
cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku v roce 2018 – viz příloha č. 2
tohoto zápisu, čímž ruší své usnesení č. U Z 01/2016/VII/02c) ze dne 25. 1. 2016.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02g) bylo schváleno.
V čase 17.20 hod. opustila zasedání ZMF Mgr. S. Knedlová, čímž se počet přítomných zastupitelů
snížil na celkových 14.

h) Návrh OZV č.3/2017 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
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Předložený návrh OZV byl připomínkován Ministerstvem vnitra ČR, oddělením dozoru Zlín.
Doporučení byla akceptována a návrh vyhlášky byl upraven. Sazba poplatku zůstává ve
stávající výši jako pro rok 2017.
Připomínky:
Starosta: „Metodika výpočtu je stejná, ani cenová politika se nemění včetně navržených úlev.
Otevírám diskuzi.“ Ing. J. Košák: „Kolik město doplácí ročně?“ Ing. M. Jašek: „Teď vám to
neřeknu, ale je to kolem toho 1 mil. Kč. Tam je to tak, že od občanů se vybere zhruba 1,6 mil.
Z recyklací kolem 400 tis. Kč, to jsou 2 mil. Kč a celý ten systém nakládání s odpady – tam se
pohybujeme kolem 3 mil. Kč.“ Ing. J. Košák: „Tahle výše poplatku je jak dlouho?“ Ing. M.
Jašek: „To z hlavy neřeknu, ale dost dlouho.“ Starosta: „Vy jste to na FV neřešili, že? Vy jste
se minule a předminule zaobírali tím, do jaké míry vycházet vstříc, do jaké míry k tomu držet
sociální přístup.“ Ing. T. Černý: „Nějaké podklady jsem si vzal během roku a teď jsme si
schválili usnesení, probrali jsme se veškerými materiály.“ Ing. J. Košák: „No dobře, ale teď se
to má schvalovat. Vy dojdete k nějakému závěru v únoru a k čemu to je, když se to má
schvalovat teď.“ Ing. T. Černý: „My jsme se bavili o tom, že by bylo dobré přesoutěžit
dodavatele odvozu a systém třídění, my se chystáme k větší změně.“ Starosta: „K té cenové
politice tady navržené – k výši poplatku, případně úlevám, to jste neřešili?“ Ing. T. Černý:
„Ne.“ Pan V. Filák: „Tak pokud to pro občany nebude úplně zdarma, tak není o čem
diskutovat. Pokud by to občané měli zadarmo ten svoz, pak to má význam. Já si myslím, že to
dopadne tak, že ta 500,- Kč bude dál, ať se bude jednat nebo ne.“ Starosta: „To nevím, to se
asi neshodneme, tady je ten prostor pro ty kalkulace daleko širší. Je to model, který už je tady
několik let, ale ta výše může být jiná, mohou být jiné i ty benefity apod. Tady určitě se lze, co
se týká FV vyřádit.“ Mgr. P. Nášel: „Ta firma, která to zajišťuje, ta nějaký způsobem navyšuje
tu částku nebo to zůstává, jak to bylo?“ Ing. M. Jašek: „Občas dochází ke zvýšení, jsou tam
stanovené ceny za tunu zlikvidovaného odpadu, ale nezvedá se to každý rok.“ Ing. J. Košák:
„Já si myslím, že tento poplatek je tak 5-6 let, možná déle, ještě z doby, kdy bylo „hluboko do
kapsy“ a řekněme, že dnešní doba už je příznivější, co se týká financí, příjmy rostou, tak si
myslím, že by ten poplatek měl částečně reflektovat inflace, která roste, protože v určité fázi
ten nárůst ceny bude možná skokový. Záleží na rozhodnutí ZMF, do jaké míry chce tuhle
činnost pro obyvatele dotovat. Dneska je dotujeme z jedné třetiny.“ Pan V. Filák: „A já bych
byl pro dotaci celou. Když teda chceme tu sociální politiku dělat. Pojďme do toho, tak to těm
lidem zaplaťme.“ Starosta: „To jste mohli nabídnout na tom FV, to teď těžko otevírat. Tady je
nějaký návrh, kterým je potřeba se zaobírat. Pokud bychom se teď neztotožnili, museli
bychom svolat do konce roku ještě ZMF a stanovit poplatek na rok 2018. Návrh OZV byl
zkonzultován z MV. Máme kladné stanovisko. Závěr MV - není v rozporu se zákonem.“ Ing.
J. Košák: „Ta vyhláška je standardní, tam asi žádná změna není. Co je k diskuzi, je sazba
poplatku.“ Starosta: „Sazba poplatku a úlevy osvobození.“
U Z 09/2017/VII/02h)
ZMF v návaznosti na ust. § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 03/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – viz příloha č. 3
tohoto zápisu
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02h) bylo schváleno.

i) Zápis č. 241/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města Fryštáku za rok 2017

Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, v platném
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znění, proběhlo ve dnech 16. 10. - 20. 10. 2017 přezkoumání hospodaření. Chyby a
nedostatky nezjištěny.
Připomínky:

Starosta: „Pochvala ekonomicko-správnímu odboru a zaměstnancům všem, kteří se na
zajištění chodu podílejí tak, že v podstatě máme ty výstupy takové, jaké jsou, vesměs
potěšující.“
U Z 09/2017/VII/02i)
ZMF bere na vědomí Zápis č. 241/2017/IAK z dílčího přezkoumání hospodaření města
Fryšták za posuzované období 01. 01. 2017 – 30. 09. 2017 bez výhrad z důvodu
neuvedených chyb a nedostatků v části B. Zjištění z dílčího přezkoumání – bez
připomínek.
Pro: 13
Proti:
0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 (Ing. J. Košák)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02i) bylo schváleno.
V čase 17.34 hod se dostavil na zasedání ZMF pan L. Mikl, čímž se zvýšil počet všech
přítomných zastupitelů na celkových 15.
j) Zásady grantové podpory NNO města Fryštáku

Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Na zasedání ZMF dne 2. 10. 2017 byl doplněn program o bod návrhu změn dokumentu
Zásady poskytování grantové podpory nestátním neziskovým subjektům města Fryštáku.
Z důvodu časové tísně nebyl dokument projednán na Městském úřadě Fryšták. Po projednání
zastupitelstvem byly zjištěny nepřesnosti v dokumentu, zejména co se vyúčtování a
příslušných formulářů týká.
Připomínky:
Starosta: „Dáváme to k přehlasování, protože ty záležitosti, které byly předneseny
principiálně kolegou Ing. Černým a Ing. Košákem, tak byly z hlediska obsahového správně,
ale neproběhla tam kontrola ze strany úřadů a technické záležitosti tam bylo nutno opravit.
Drobné opravy, které byly konzultovány s oběma autory těch návrhů úprav. Celé to zůstává
stejně, mění se dílčí formulace na těch přílohách.“ Ing. M. Jašek: „My jsme to procházeli s
panem Košákem, troufnu si říct, že nic zásadního se nezměnilo.“ Starosta: „Úprava by se
řešila tím, že by se zrušilo usnesení a zrušil by se text jako celek a schválil by se nový.“ Ing.
T. Černý: „Dřív se tam vyplňoval finanční rozbor na co to je, mě se zdá že vypadla tabulku.“
Ing. M. Jašek: „Tome, to bylo u minulého.“ Mgr. P. Nášel: „Je tam možnost rozepsat, na co to
je, jen to nemá podobu tabulky.“ Pan V. Filák: „Formuláře jsou na webu?“ Mgr. L. Sovadina:
„Ano, jsou.“ Ing. T. Černý: „Jmenování členů grantové komise bude v lednu?“ Mgr. L.
Sovadina: „Ano.“
U Z 09/2017/VII/02j.a)
ZMF ruší své usnesení č. U Z 08/2017/VII/16h.b) ze dne 2. 10. 2017.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02j.a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/02j.b)
ZMF schvaluje s účinností od 27. 11. 2017 znění dokumentu Zásady poskytování
grantové podpory nestátním neziskovým subjektům města Fryštáku včetně souvisejících
příloh – viz příloha č. 4 tohoto zápisu.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02j.b) bylo schváleno.
k) Návrh odměn členům ZMF od 1. 1. 2018 v návaznosti na NV č. 318/2017 Sb.

Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje odměňování členů zastupitelstev ÚSC.
Připomínky:
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Starosta okomentoval principy daného nařízení a odkázal zastupitele na tabulku, která byla na
úložišti. Starosta: „Opakuji, že to, co máte před sebou, tak ty tabulky říkají ty nejvyšší částky
odměny, které by až mohli jednotlivý zastupitelé mít. Můžeme využít max. částky nebo se
můžeme pohybovat v určitém poměru. My využíváme doposud těch max. částek vyjma
místostarosty. Ptám se, chcete zachovat stávající systém, chcete řešit souběh dvou funkcí nebo
tří funkcí, a jestli respektujeme výši odměny navýšenou o 10% u pana místostarosty.“ Starosta
přečetl ponovu částky uvedené v tabulce. Starosta: „Otevírám diskuzi, jestli chceme změnu
nebo nechceme.“ Pan L. Mikl: „Nechceme změnu.“ Ing. T. Černý: „Já jsem se teď díval na
svoji výplatní pásku, co jsem dostal a mně se to navyšuje z 3.800,- Kč na 10.000,- Kč.“
Starosta: „Ano, ale to je to nařízení vlády, to je taxativně dané.“ Ing. T. Černý: „Nejsem si
jistý, jestli odvádím tolik práce, že bych si ty peníze zasloužil.“ Pan V. Filák: „To je hrubá
částka.“ Ing. J. Košák: „Libore, ty jsi teď dělal soupis, kolik je zasedání výborů a komisí?“
Mgr. L. Sovadina: „V podstatě něco málo jsem už podnikal. Co se týče odměn členům komisí
a výborů za tu jejich činnost, chtěl bych požádat předsedy, aby do 15. 12. 2017 doložili
všechny originál zápisy, včetně prezenční listiny s podpisy na podatelnu, ať je to kompletní. A
já to pak podle toho spočítám.“ Ing. J. Košák: „Jaký je počet komisí průměrně za rok?“
Starosta: „To je materiál, který musíme připravit.“ Ing. J. Košák: „To chápu, ale chci říct
jednu věc, jsou komise, které zasedají každý měsíc a jsou komise, které zasedají trošku míň.
Pokud komise zasedala 8x za rok, to je tak maximum. A když spočítám částku, co má
předseda a podělím to počtem, tak mi to připadá neúměrné.“ Starosta: „To musíš říct
legislativcům. Odměna není za docházku, ale odměna, která náleží měsíčně. Není to jen o tom
na hodiny práce, ale o složitosti, náročnosti práce.“ Starosta: „Nemůžeme určit to, že bychom
to vázali na docházku – to nelze, nařízení stanovuje, že je to měsíční odměna. Je tady diskuze
k výši nebo principu stanovení odměny? Ing. T. Černý: „Já navrhuju 20% dolů.“ Pí G.
Najmanová: „Jako všem?“ Ing. T. Černý přikývl a dodal, že aspoň sobě ano.“ Starosta:
„Tomáši, dáváte to jako protinávrh?“ Ing. K. Zlámalík: „Musí tohle dnes být odhlasováno?“
Starosta: „Ano, ale můžeme to nechat ve starých kolejích.“ Ing. K. Zlámalík: „Já s Tomem
souhlasím, ale možná by bylo dobré udělat si tu tabulku, která bude zobrazovat úpravy, které
jsou tady jen slovně řečené.“ Starosta: „Ing. M. Jašek dopracuje tabulku snížení o 20%. Máte
před sebou tři tabulky – jedna tabulka řeší aktuální výši odměn neuvolněným členům, pak
máte jen 80% navýšení z toho, co se navrhuje od 1. 1. 2018 a pak jsou ty plné částky. Takže
porovnejte.“ Pan L. Mikl: „Když se na to tak dívám, Tady jsou nárůsty u radních, u šéfů
výborů, ale u těch zastupitelů, mám konkrétně na mysli pana Ševčíka, Hanáka, Filáka, Ing.
Zlámalíka - budou ještě 7,- Kč doplácet.“ Ing. K. Zlámalík: „To je tady důvod, proč jsem tu
tabulku nechat zpracovat.“ Pan L. Mikl: „Předsedy výborů a radu pokrátit a zastupitele nechat
tak.“ Starosta: „To nejde, to je nařízení vlády, to jsme nevymysleli my. No nic, tak svoláme
mimořádné zastupitelstvo.“ Ing. K. Zlámalík: „Já bych navrhl individuální řešení u každého
zastupitele, případně člena komise nebo výboru, který by měl pocit, že s tou částkou souhlasí,
tak aby nějaký díl poslal na nějaké dobročinné účely, charitu, já to tak dělám, berte to jako
inspiraci.“ Starosta: „To se nedá nařídit, ale je to ušlechtilé. Já vám to řeknu takto, přátelé,
buď to vyjde, nebo nevyjde, a pokud nenavrhuje kolega protinávrh, tak nechávám hlasovat o
tom návrhu usnesení, který jsme vytvořili s kolegou Jaškem.“ Ing. K. Zlámalík: „Není to
protinávrh.“ Ing. T. Černý: „Já bych ten svůj protinávrh uplatnil – těch 20%.“ Starosta: „Kdo
chce hlasovat o protinávrhu, který mění podbody D a E.“
Protinávrh Ing. T. Černého:
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, v návaznosti na ust. § 77 téhož zákona a v souladu s NV ČR č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC :
a) bere na vědomí poskytování odměn starostovi s účinností od 01. 01. 2018 dle NV
č. 318/2017 Sb.,
b) schvaluje poskytování odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva, a to
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s účinností od 01. 01. 2018,
c) schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše
honorovaných funkcí (vyjma místostarosty), přičemž odměna za neuvolněného
člena zastupitelstva se do tohoto výpočtu nezapočítává,
d) schvaluje poskytování odměn v maximálních výších snížených o 20%
stanovených NV č. 318/2017 Sb. dle přílohy č. 5 tohoto zápisu vytvořené dle
tohoto NV, a to vyjma místostarosty
e) schvaluje odměnu místostarostovi v paušální výši ponížené o 20% z navržené
částky 17.211,- Kč měsíčně.
Pro: 1 (Ing. T. Černý)
Proti: 12
Zdržel se: 2 (Ing. K. Zlámalík, P. Ševčík)
Protinávrh nebyl přijat.
U Z 09/2017/VII/02k)
ZMF v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, v návaznosti na ust. § 77 téhož zákona a v souladu s NV ČR č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC :
a) bere na vědomí poskytování odměn starostovi s účinností od 01. 01. 2018 dle NV
č. 318/2017 Sb.,
b) schvaluje poskytování odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva, a to
s účinností od 01. 01. 2018,
c) schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše
honorovaných funkcí (vyjma místostarosty), přičemž odměna za neuvolněného
člena zastupitelstva se do tohoto výpočtu nezapočítává,
d) schvaluje poskytování odměn v maximálních výších stanovených NV č. 318/2017
Sb. dle přílohy č. 6 tohoto zápisu vytvořené dle tohoto NV, a to vyjma
místostarosty
e) schvaluje odměnu místostarostovi v paušální výši 17.211,- Kč měsíčně.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se: 3 (Ing. T. Černý, Ing. J. Košák, P. Ševčík)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02k) bylo schváleno.
l) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na realizaci akce

„Provedení dětského hřiště a tribun v areálu FC Fryšták“
Předložil a připravil Ing. M. Jašek. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:

Starosta: „Navazujeme na sponzorskou smlouvu rámcovou a na to, co máme schváleno
v rozpočtu a jen technicky upravujeme. Víte, že jsme schválili na realizaci tohoto projektu
v našem rozpočtu 2.300.000,- Kč. Pan Gálík tady donesl z pera předsedy, na základě pověření
výboru FC žádost, aby ta dotace byla povýšena o tu částku 52.000,- Kč. Já si myslím, že to,
co jsme si řekli, že podpoříme ten projekt z hlediska tvorby jakéhosi centra sportu, kultury,
osvěty a že uzavřeme tuto smlouvu, a proto jsme to vyčlenili v tom rozpočtu, takže lze tomuto
požadavku vyhovět. Je to celkem dané, otevírám diskuzi, jestli k tomu chceš, Pavle, něco říct,
vysvětlit tu žádost.“ Ing. P. Gálík: „Ta žádost vznikla z toho důvodu, že se oslovily nějaké
firmy do VŘ, bohužel se přihlásila jedna firma, která dala částku, kterou brala, a ostatní
náklady nám převýšily ty 2.300.000,- Kč, proto žádáme zastupitelstvo o těch 52.000,- Kč. Ta
administrace toho zařízení projektu, stavební povolení, územní souhlas – toho se tak
naskládalo, že to udělalo dalších skoro 60.000,- Kč.“ Starosta: „To jsou doložitelné věci.
Bavili jsme se o technice, že bychom uzavřeli smlouvu a že bychom vám i ty peníze
poukázali, kdyby se firmě dařilo a stíhala, abyste mohli platit průběžně s tím, že vyúčtování
by bylo do března příštího roku. To jsou přijatelné podmínky.“ Ing. T. Černý: „To je firma na
hřiště i ty tribuny, jedna, která dodá všechno?“ Ing. P. Gálík: „Ano, zakázka jako celek. Bylo
osloveno víc firem, ale možná z časových důvodů, podmínky, jaké jsou, asi nechtěli riskovat.“
Pan L. Mikl: „Realizace je plánovaná teď?“ Pan V. Filák: „Rozhodnout výběrové řízení, kde
je přihlášená jedna firma, to už je ze zákona nějaké podivné. Myslím si, že to by nemělo být.
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Zákon říká, kolik zhruba by tam mělo být firem, pokud je tam nějaká taková částka.“ Ing. P.
Gálík: „Byly osloveny tři firmy, přihlásila se jedna.“ Pan V. Filák: „Tak zruším výběrové
řízení a pak pokračovat dál, ne? Já nemám z čeho vybírat, tam mi dá někdo cenu a já ji
odsouhlasím, to je přece blbost. To se na mně jako nezlob.“ Ing. P. Gálík: „Ale já se na vás
nezlobím.“ Pan V. Filák: „Tak buď tam budou min. dvě firmy, aby bylo z čeho vybrat a
jestliže tam mám jednu firmu, která mi dá cenu, a já řeknu: ano beru, tak to je teda podle mě
finanční hazard z finančními prostředky města.“ Ing. P. Gálík: „Tu zakázku jsme nedělali my,
administroval nám to MCI servis, administrují zakázky městu, asi vědí, jak se to dělá.“
Starosta: „Dnes to zákon umožňuje, posuzovat jednu nabídku, určitě to není protizákonný
postup, je to na nás. Je to investice sportovců.“ Ing. J. Košák: „To není investice sportovců,
když jim na to kompletně dáváme peníze, to je zase potřeba rozlišovat. Já osobně, nevím,
z čeho se částka skládá nebo neskládá, ale je otázka, jakým způsobem je postavené výběrové
řízení. Pokud to chci dělat letos a najde se jen jedna firma, ale kdybyste tam dali třeba termín
konec března, dubna, tak se firmy najdou. Pokud se dá krátký termín, tak je to problém, firmy
mají dost práce, ale pokud by se dal delší časový úsek, tak se možná najde více firem, i ta
cena se může pohybovat někde jinde. Takže záleží jen na tom, jak se nastaví výběrové řízení,
jaké jsou stanovené lhůty.“ Starosta: „To je tak, jak si řekl – možná. Tam je to důležité slovo,
to ti nic negarantuje, když tam dáš delší nebo kratší časový úsek.“ Ing. J. Košák: „Je jedno
jestli se ty finance utratí teď v listopadu, když jsou to dotační peníze, nebo v březnu. Ten balík
je furt stejný.“ Starosta: „Ale to nikdo nezpochybňuje.“ Ing. P. Gálík: „My jsme počítali, že to
budeme dělat v září, ale díky tomu stavebnímu povolení a různým administracím se to takto
natáhlo. My jsme neměli důvod nedělat to dřív. Stavební povolení 6 týdnů, administrace další
4 týdny – to máte 3 měsíce. Projekčně to trvá nachystat dva měsíce. Odsouhlasili jsme si to
tady možná někdy v květnu.“ Starosta: „Tady jde vidět, jak je to opravdu složité.“ Ing. P.
Gálík: „Bavili jsme se o tom, není to tak dávno, co sl. Eliášová říkala, že na jeden přechod to
trvá 8 měsíců. A my to tady zvládneme, řeknu ve svojí režii nebo ve svém času za 5 měsíců a
teď nás tady někdo honí, jestli jsme schopni na tom ušetřit další peníze. Myslím si, že ta
firma, která to zajišťovala, si za tím stojí, od toho ta firma funguje, tak nevím, proč já bych
měl zpochybňovat jejich činnost.“ Pan V. Filák: „Jejich činnost nikdo nezpochybňuje, to tady
nebylo řečeno, nezaváděj to, Pavle. Tady bylo zpochybněno něco jiného. To, že tam byl pouze
jeden zájemce.“ Ing. P. Gálík: „Podle zákona to lze takto realizovat. My jsme chtěli, aby to
tam bylo, tak jsme se snažili to uzavřít, dát dohromady. To je celé, co k tomu můžu říct. Tam
nikdo nemá žádné úmysly, my bychom chtěli, aby tam to hřiště bylo.“ Starosta: „Je tu nějaký
protinávrh?“ Ing. J. Košák: „Nezpochybňoval bych vůbec tu částku. Pokud se protáhne datum
do března, vyhlásí se nová výběrovka, za ten balík peněz se možná udělá něco jiného, protože
se možná přihlásí ještě další dvě firmy – to je celá pointa. A do března se tam stejně nic dělat
nebude, napadne sníh a je to mrtvé. Nic nás do toho netlačí.“ Ing. P. Gálík: „Já nedokážu říct,
jestli ji můžeme zrušit.“ Ing. T. Černý: „Ty 2.300.000,- Kč to byla rozpočtová cena a oni ji
dali?“ Ing. P. Gálík: „Oni dali o něco nižší.“ Pan L. Mikl: „Ta firma byla vybrána v rámci
výběrového řízení, takže je srozuměna s tím, že vyhrála, je vůbec možné z právního hlediska
to výběrové řízení zrušit bez sankce.“ Starosta: „Lze, je to zakázka malého rozsahu, tzv. mimo
režim zákona.“ Pan V. Filák: „V každém zadání výběrového řízení je napsané, že zadavatel
upřednostňuje zrušení této zakázky. Je to v každém a je to možné zrušit.“ Starosta: „Pokud si
to tam dáš, nevím, jestli jste to tam měli.“ Pan V. Filák: „Mělo by to tam být.“ Starosta:
„Může to tam být uvedeno a nemusí. Město Fryšták to tam má a neříkejme, že to tam musí
být, to pravda není a zákon to neukládá.“ Ing. T. Černý: „Oni tu zakázku dávali na profil
zadavatele?“ Starosta: „To není naše zakázka, to je zakázka FC Fryšták.“ Ing. P. Gálík: „My
neznáme všechny ty podmínky, proto se oslovovala ta firma, ona nám vše zajištovala.“
Starosta: „Takže prosím vás, vy co k tomu máte nějaké připomínky, tak očekávám nějaký
návrh usnesení.“ Pan V. Filák: „Zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové. Já jsem tohoto
názoru.“ Starosta: „Chcete technickou přestávku? Prosím, kolegu Pagáče a kolegu Gálíka, aby
konzultovali s předsedou p. Rudolfem, jestli je schopen akceptovat tady tuto naznačenou
podmínku zastupitelstva.“
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Starosta vyhlásil technickou přestávku od 18.13 hod. do 18.30 hod.
Ing. P. Gálík: „Já jsem mluvil s administrátorem té zakázky s paní Černou, která mi říkala, že
v zadávací dokumentaci máme tu možnost vypsat výběrové řízení znovu, pokud není
podepsaná smlouva – podepsaná není, ale zároveň mě upozornila na to, že v dnešní době je to
úplně normální, opakuji naprosto normální, že do výběrových řízení chodí jedna nabídka.
Říkala, že nejsme vůbec žádná výjimka. Má to na stole dnes a denně. Říkala o tom, že město
Slušovice opakovalo výběrové řízení 3x a pokaždé skončilo s jednou nabídkou. Dneska
otevírali zakázku na 7 mil. Kč. – jedna nabídka, to jenom tak pro informaci. Dále mě
upozorňovala na to, že se nám může stát, když budeme soutěžit v dubnu, může ta cena být
třeba o dalších 100.000,- Kč vyšší, protože už bude stavební sezóna. Dneska firmy nejsou, je
velký tlak na zakázky a už není to, co bývalo před 3 – 4 lety, kdy se stavební zakázky dávaly
o 20-30% dolů. To už dneska vůbec neplatí. Takže nechávám na rozhodnutí zastupitelstvu.
My i s p. Rudolfem bychom byli rádi, kdyby ta akce proběhla a začala ještě letos. Nechávám
na zvážení každého z vás, jak se k tomu postaví.“ Starosta: „Vážete na schválení smlouvy o
poskytnutí dotace. Pan Košák, pan Filák měli diskuzní příspěvky, tak se ptám, jestli dají
protinávrh. Nějaký jiný postup, než byl navržený s odkazem na minulé zasedání ZMF.“ Pan V.
Filák: „Můj názor je jasný.“ Starosta: „No dobře, máme na stole uzavření smlouvy, já by žádal
návrh usnesení.“ Pan V. Filák: „Tady se rozhodují finance města, tzn. potažmo všech občanů,
to jsou daně všech občanů města Fryštáku. Není to malá částka a já si myslím, že skutečně
pokud bychom chtěli, aby to bylo skutečně aspoň trochu transparentní, tak aby se toho
zúčastnili aspoň dvě firmy. To je můj názor a přes to nejede vlak.“ Starosta: „V tom případě já
dám návrh usnesení, máš k tomu protinávrh?“ Pan V. Filák: „Já budu hlasovat tak, jak budu
hlasovat.“ Starosta: „Protinávrh nedáváš?“ Pan V. Filák: „Ne.“ Starosta: „Dobře, tak jsme
zůstali na půli cesty.“ Pan V. Filák: „Pokud nechtějí dát nové výběrové řízení, tak o čem je
řeč.“ Starosta: „To neřekli.“ Ing. P. Gálík: „Akce není o tom, že by tam někdo něco betonoval,
jsou to montážní prvky. Dneska i zedníci na stavbě dělají v nulových teplotách. Tam se nic
extrémně nebetonuje.“ Ing. J. Košák: „V čem je nutné, aby se to dělalo teď? Nepřipadá mi to
rozumné, je vlhko, mokro.“ Ing. P. Gálík: „Jsou venku dřevěné prvky dnes a denně a nikomu
to nevadí. Tak se rozhodněte, dejte protinávrh.“ Starosta: „Já na něho čekám a pořád ho
neslyším. Jak si ten návrh k tomu usnesení představujete?“ Ing. J. Košák: „Můj návrh je:
neschválit tuto dotaci a doporučit vyhlásit nové výběrové řízení.“ Starosta: „Tak jako vždy si
to naformuluju sám.“ Ing. P. Dohnal: „Ceny stavebních prací lezou plynule nahoru.“ Pan V.
Filák: „Prosím tě, nestraš, dyť firmy nemají co dělat. Na jaře bude tolik volných firem, uvidíš,
že nebude problém.“ Ing. P. Dohnal: „Konkrétně na MCI, na posledním výběrovém řízení
nám říkali úplně něco jiného.“ Pan V. Filák: „Vykládat to můžou. To je statistika.“ Starosta:
„To je praxe.“ Mgr. P. Nášel: „Já jen připomenu jednu věc, která s tím souvisí, když jsme asi
před půl rokem přesoutěžovali záležitost kácení stromů na hřbitově – původní částka byla
290.000,- Kč, na základě jisté skutečnosti se soutěžilo znovu, a ta částka už byla 450.000,Kč. Zaplatili jsme za to o téměř 150.000,- Kč víc (za 3 měsíce), protože se někomu zdálo, že
to není transparentní.“ Pan V. Filák: „Fakt?“ Mgr. P. Nášel: „Ano, pane kolego, podívejte se
vlevo nebo vpravo od sebe a možná budete vědět, o koho se jedná.“ Pan V. Filák: „Ale to
neznamená to, že jste to museli vybrat, když to bylo dražší.“ Mgr. P. Nášel: „Tak to by tam ty
stromy stály dodneška.“ Pan V. Filák: „To vám nikdo nenařídil, že musíte vybrat takovou
firmu.“ Starosta: „Takže musíme soutěžit do nekonečna?“ Pan V. Filák: „Třeba.“ Starosta:
„Aha, tak to se toho udělá.“ Ing. P. Dohnal: „Byla tam vazba na dotaci, časový horizont byl
přesně daný.“ Ing. T. Černý: „Já se zeptám, vy jste teď zaplatili nějakou částku za tu
administraci a za další výběrko by se to platilo znovu?“ Ing. P. Gálík: „Ty si myslíš, že je něco
zadarmo?“ Ing. T. Černý: „Ta částka je kolik asi?“ L. Eliášová: „Cca 24.000,- Kč a tady je i
zřízení profilu zadavatele takže transparentnost byla zajištěna.“ Ing. J. Košák: „Pokud tam
vyhlásíte šibeniční termín, firmy teď na konci roku dodělávají práce, takže nemají na to čas.“
Starosta: „Vidíme, že výběrové řízení je stále aktuální šťavnaté téma. Takže, Jendo, můžu to
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prezentovat jako tvůj protinávrh?“
Protinávrh Ing. J. Košáka
ZMF odkládá rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, z.s. FC Fryšták,
IČ: 65792157, Zlínská 260, 763 16 Fryšták na realizaci projektu „Provedení dětského
hřiště a tribun v areálu FC Fryšták“, a to do předložení výsledku nového výběrového
řízení.
Pro: 7 (Ing. K. Zlámalík, Ing. J. Košák, P. Ševčík, Ing. S. Velikovský, CSc., L. Mikl, V.
Filák, Ing. T. Černý)
Proti: 8
(Mgr. L. Sovadina, Mgr. L. Doležel, Mgr. P.
Nášel, Mgr. M. Klapilová, Ing. P. Gálík, Mgr. P. Pagáč, L. Hanák, P. Bezděčík)
Zdržel se: 0
Usnesení nevzniklo.
Starosta: „Dávám prostor, jestli chceme pokračovat dál v rámci tzv. dohodovacího řízení a
můžeme o tom nechat hlasovat znovu nebo zda o tom hlasovat až na příštím zastupitelstvu
v lednu.“ Ing. T. Černý: „Teď to usnesení nevzniklo, můžeme hlasovat o tom původním
návrhu.“ Mgr. P. Nášel: „Tam je předpoklad, že to bude obráceně, ne.“ Ing. T. Černý: „Tím
pádem se to schválí ne?“ Mgr. P. Nášel: „Když bylo 8? Leda, že by sis to rozmyslel.“ Starosta:
„Protinávrh nebyl přijat, nechám hlasovat o tom původním návrhu.“
U Z 09/2017/VII/02l)
ZMF v návaznosti na usnesení U Z 03/2017/VII/06c) schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí
veřejnoprávní investiční dotace FC Fryšták, z.s., Zlínská 260, 763 16 Fryšták, a to ve
výši 2.352.000 Kč (původní částka 2.300.000 Kč) na výstavbu dětského hřiště a tribun
v areálu FC Fryšták, a schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČ 00283916, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou, a FC Fryšták, z.s.,
Zlínská 260, 763 16 Fryšták, IČ 65792157, zast. p. V. Rudolfem, předsedou spolku, a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 8
Proti: 3 (L. Mikl, P. Ševčík, V. Filák)
Zdržel se: 4 (Ing. K. Zlámalík,
Ing. J. Košák, Ing. T. Černý, Ing. S. Velikovský, CSc.)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02l) nevzniklo.
m) Informace k investičním akcím

Předložila a připravila L. Eliášová, DiS. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky:
L. Eliášová okomentovala tabulky investičních výdajů a vyzvala zastupitele, aby si tabulky
prošli a případně se dotazovali. L. Mikl se dotázal, zda to jsou konečné ceny. L. Eliášová
odpověděla, že ano, že jsou to ceny smluvní, konečné. Pan L. Mikl: „Práce na hřbitově budou
pokračovat do kdy?“ L. Eliášová: „Z 3.12.posunuto na 15. 12. 2017, pak už sankce.“ Ing. P.
Dohnal: „Je naplánovaná prohlídka hřbitova na 12. 12. 2017 od 15 hod. pro zastupitelé, pro
lid, prostě pro zájemce s dodavatelem, s investorem, s technickým dozorem a s projektantem
tak, abyste viděli, co se udělalo. Bude možnost se na vše zeptat.“ L. Eliášová zodpověděla
další dotazy zastupitelů. Ing. K. Zlámalík poděkoval, že se akce na Žabě realizovala. A dodal,
že, když otvírali obálky, byla přísná doba - do budoucna ze strany města uvážit o delším
časovém úseku. L. Eliášová: „Termín byl stanoven s ohledem na počasí. Jedná se o umístění
prvků. Šlo o výrobu prvků, patky a následná úprava terénu. 8 týdnů není moc realizačně
náročné. Na komisi bylo řečeno, že na herních prvcích nejde moc ušetřit.“ J. Görig zmínil, že
jsou opravdu krátké časy, což je škoda. Starosta: „Co slyším, to jsou spekulativní záležitosti.
Lhůty navrhuje odborník. Jestli nebudeme spokojeni s nabídkou nebo cenou, tak to uděláme
znovu. Jak chcete zajistit, jestli je to vhodná doba. Už jsem slyšel ohledně toho auta, že je to
blbě nastavená.“ L. Eliášová: „U auta teď řešíme vánoční nabídky. Spoléháme na skladové
zásoby. Pokud si nevybereme, zopakujeme to.“
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U Z 09/2017/VII/02m)
ZMF bere na vědomí informace L. Eliášové o aktuálním stavu investičních akcí pro rok 2017
ve smyslu tabulky – viz příloha č. 7 tohoto zápisu včetně realizace úspor.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/02m) bylo schváleno.
Starosta navrhl doplnění programu o bod č. 2 – podbod n) Návrh na přesun – změnu části
provozního příspěvku určeného ZŠ Fryšták, p. o. z důvodu nákupu pečících trub
ZMF schvaluje doplnění programu o podbodu č. 2n) Návrh na přesun – změnu části
provozního příspěvku určeného ZŠ Fryšták, p. o. z důvodu nákupu pečících trub.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
n) Návrh na přesun – změnu části provozního příspěvku určeného ZŠ Fryšták, p. o.

z důvodu nákupu pečících trub
Předložil starosta. Připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál fyzicky.
Jedná se o změnu části provozního příspěvku určeného Základní škole Fryšták, p. o., a to
z důvodu zakoupení pečících trub v hodnotě 157.184 Kč. Tento nákup je investiční. Částka
provozního příspěvku ZŠ Fryšták se nemění.
Připomínky:
Ing. M. Jašek: „Pan ředitel dostává každoročně provozní příspěvek, on z toho v dobré víře
zakoupil trouby cca za 160.000,- Kč, aby bylo vše v souladu s legislativou, bylo by vhodné
přerozpočtovat nebo znovu přeschválit ten provozní příspěvek, kdy se část z toho celkového
ročního objemu vyčlení na tu investici. Jedná se o technickou úpravu, formalitu, finančně se
nic nemění, nic se nenavyšuje, nic se nesnižuje, provozní příspěvek zůstává stejný.“
U Z 09/2017/VII/02n)
ZMF schvaluje přesun – změnu části provozního příspěvku Základní škole Fryšták, p.
o., okres Zlín, pro rok 2017, a to ve výši 157.184 Kč na příspěvek investiční, a to
z důvodu zakoupení pečících trub.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel:
1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U Z 07/2017/VII/02n) bylo schváleno.
4. Žádost p. *** o prodej měst. pozemků p. č. 400 a 401, oba k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 20. 02. 2017, č.j. MUF-ESO-526/2017-NAJ.
Žadatel požádal o prodej pozemků p. č. 400 – zahrada, a p. č 401 – jiná plocha u RD, čp. 93,
v Dolní Vsi, kterou (dle jeho sdělení) užívá od roku 1948 jeho rodina. Pozemky jsou i
oploceny. Jedná se o pozemky, které spolu s RD tvoří celek a žadatel je i takto užívá. Na
pozemku p. č. 401 se z části nachází i stavba hospodářské budovy. Pozemek není zatížen
stavbami veřejných inženýrských sítí. V územním plánu je plocha vedena jako plocha
smíšená vesnická. Zastupitelstvo schválilo předběžný záměr prodeje s tím, aby ESO nechalo
vypracovat znalecký posudek. Posudek byl zpracován s cenou v místě a čase obvyklou 500,Kč/m2 a byl zaslán žadateli k vyjádření; dne 7. 8. 2017 byl ze strany žadatele zaslán souhlas
s prodejem pozemků v ceně znaleckého posudku a s podmínkami prodeje (úhrada DPH,
znaleckého posudku a návrhu na vklad ze strany žadatele). ZMF schválilo záměr prodeje.
V době zveřejnění od 3. 10. 2017 do 19. 10. 2017 nebyly podány žádné připomínky ani
návrhy.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/04
ZMF v návaznosti na usnesení č. U R 09/2017/VII/12 ze dne 21. 6. 2017, kterým byl
Ekonomicko-správní odbor Městského úřadu Fryšták pověřen revizí městských
pozemků z důvodu možného neoprávněného záboru městského majetku a k výzvě
dotčených subjektů k zajištění součinnosti za účelem majetkoprávního vypořádání, a
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v návaznosti na usnesení RMF č. U R 17/2017/VII/06 ze dne 16. 10. 2017, kterým byl
Ekonomicko- správní odbor Městského úřadu Fryšták pověřen zajištěním právního
stanoviska k úhradě nákladů spojených s převodem přihrazených nemovitostí, odkládá
své rozhodnutí prodeje městských pozemků p. č. 400 – zahrada, o výměře 275 m2, a p. č.
401 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 153 m2, oba k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli p. ***, do doby předložení právního stanoviska advokátky Mgr. Hamplové.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/04 bylo schváleno.
5. Žádost p. *** o prodej části měst. pozemku p. č. 600/16, k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 3. 5. 2017, č.j. MUF-ESO-1153/2017-NAJ.
Jedná se o část pozemku, který se nachází mezi pozemky ve vlastnictví žadatele. Na pozemku
je umístěn hlavní řad vodovodu, při prodeji by mělo být řešeno věcné břemeno ve prospěch
města. V územním plánu je plocha vedena jako plocha zemědělská, bez možnosti výstavby.
ESO nechalo zpracovat znalecký posudek; dne 4. 9. 2017 byl posudek doručen od znalce s
cenou 55,- Kč/m2. Dne 15. 9. 2017 bylo doručeno vyjádření žadatele, ve kterém souhlasil s
cenou v místě a čase obvyklou pro prodej nemovitosti. Zastupitelstvo schválilo předběžný
záměr prodeje s tím, aby ESO nechalo vypracovat GP na oddělení části pozemku p. č. 600/16.
Dále bylo dne 2. 10. 2017 přijato usnesení zastupitelstva, kterým byl ESO pověřen
projednáním případné směny pozemků ve vlastnictví žadatele. Žadatel se dne 23. 10. 2017
osobně dostavil na ESO a sdělil, že nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků a trvá na své
žádosti o prodej.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/05a)
ZMF bere na vědomí negativní vyjádření p. ***, k navrhované směně pozemků.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/05a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/05b)
ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
schvaluje zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p. č. 600/16 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 153 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli p. *** ,
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 6272/133/2017 ze
dne 4. 9. 2017, ve výši 55,- Kč/m2 (bez DPH – splňuje požadavky na osvobození od daně),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a
návrhu na vklad žadatelem, a zřízení bezplatného věcného břemene k hlavnímu řadu
vodovodu umístěnému na výše uvedeném pozemku ve prospěch města Fryšták, a
uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/05b) bylo schváleno.

6. Žádost manželů *** o prodej měst. pozemku p. č. 395/2 a části měst. pozemku
p. č. 396, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 08. 02. 2017, č.j. MUF-ESO-416/2017-NAJ.
Žadatel požádal o prodej části pozemku p. č. 396 - zahrada u RD čp. 137 v Horní Vsi, kterou
dle jeho sdělení užívá od roku 1970, kdy dům kupoval. Pozemek je i oplocen. Dále žadatel
užívá pozemek p. č. 395/2, k. ú. Horní Ves, který je také oplocen. Na oba pozemky mají
manželé *** s městem uzavřenu smlouvu o výpůjčce (prodejem zanikne). ESO nechalo
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zpracovat znalecký posudek; dne 14. 6. 2017 byl posudek doručen od znalce s cenou 440,Kč/m2. Dne 16. 6. 2017 bylo doručeno vyjádření žadatelů, ve kterém souhlasili s cenou
v místě a čase obvyklou pro prodej nemovitostí. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
V době zveřejnění od 3. 10. 2017 do 19. 10. 2017 nebyly podány žádné připomínky ani
návrhy.
Připomínky:
Pí G. Najmanová: „Vzhledem k tomu, že informace generálního finančního ředitelství ve věci
přičítání DPH je velice složitá, tak pan ekonom nechal zpracovat posudek od finančního
poradce pan Goláně, který nám předal to vyjádření dneska. I když se jedná o funkční celek
rodinného domu, máme od něj potvrzené, že pokud je to stavba, která je starší než
zkolaudovaná více jak 5 let, tak je tento převod osvobozen od DPH.“
U Z 09/2017/VII/06a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 08/2017/VII/07 ze dne 2. 10. 2017 schvaluje
prodej městských pozemků – nově odd. pozemku p. č. 396/2 – zahrada, o výměře 307 m2,
a pozemku p. č. 395/2 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře 77 m2, oba k. ú. Horní Ves u
Fryštáku, obec Fryšták, žadateli manželům ***, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem, č. 6230/91/2017 ze dne 13. 6. 2017, ve výši 440,- Kč/m2
(bez připočtení DPH v souladu se stanoviskem daňového poradce p. Tomáše Goláně), tj.
celkem za cenu ve výši 168.960,- Kč.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
1 (V. Filák)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/06a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/06b)
ZMF ukládá starostovi města Fryšták vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Pro: 14
Proti:
0
Zdržel se:
1 (V. Filák)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/06b) bylo schváleno.
7. Žádost p. *** o prodej měst. pozemku p. č. 194/1 a části pozemku p. č. 6, oba
k. ú. Vítová, obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 14. 8. 2017, č.j. MUF-ESO-2173/2017-NAJ.
Jedná se o pozemky, které žadatel a jeho rodina užívá dlouhodobě, pozemek p. č. 194/1 (dříve
PK 383/7) jako zahradu, ke kterému bylo ze strany MěNV ve Fryštáku dne 1. 9. 1967 vydáno
povolení přihrazení i stavby plotu a pozemek p. č. 6 dlouhodobě jako vjezd a parkování
osobních vozidel před RD. Žadatel při podání žádosti uvedl, že platbu za nájem, která byla
stanovena v povolení z r. 1967, nehradí dlouhodobě, a považuje za správné vypořádat tyto
majetkové vztahy. Zastupitelstvo schválilo předběžný prodej nemovitostí. Žadatel byl osobně
seznámen s kupní cenou a tuto (i podmínky převodu) akceptoval.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/07
ZMF v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru prodeje městských pozemků p. č. 194/1 –
ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2, a nově odd. pozemku p. č. 6/2 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 10 m2, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli p. ***, za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 6299/160/2017 ze dne
27. 10. 2017, ve výši 400,- Kč/m2 (s připočtením DPH dle platné legislativy), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na
vklad žadatelem, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/07 bylo schváleno.
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8. Návrh na směnu pozemků ve vlastnictví města p. č. 390 a části p. č. 398/1, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za pozemky p. č. 910/2 a 910/4, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví p. *** (příprava území
pro vybudování komunikace mezi ul. Hutky a ul. Ke Skalce)
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Souhlas ze dne 10. 04. 2017, č.j. MUF-ESO-948/2017-NAJ.
Město Fryšták již dlouhodobě usiluje o výkup pozemků ve vlastnictví p. ***, a to z důvodu
možnosti provedení spojovací komunikace mezi ul. Hutky a ul. Ke Skalce. Zastupitelstvo
schválilo záměr prodeje.
V době zveřejnění od 3. 10. 2017 do 19. 10. 2017 nebyly podány žádné připomínky ani
návrhy.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/08a)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 08/2017/VII/10 ze dne 2. 10. 2017 a z důvodu
přípravy investiční akce vybudování místní komunikace mezi ul. Hutky a ul. Ke Skalce
schvaluje směnu pozemků p. č. 390 – zahrada, o výměře 41 m2, díl „c“ z pozemku p. č.
398/1 – ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, a nově odd. pozemku p. č. 398/4 –
ost. plocha, jiná plocha, o výměře 64 m2, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve
vlastnictví města Fryštáku za pozemky p. č. 910/2 – vodní plocha, o výměře 105 m2, p. č.
910/4 – trvalý travní porost, o výměře 90 m2, a díl „b“ z pozemku p. č. 409 – vodní
plocha, o výměře 4 m2, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví p.
***, s doplatkem rozdílu výměry ze strany města Fryšták (za cenu stanovenou
znaleckým posudkem) ve výši 5.470,- Kč a s podmínkou úhrady nákladů na převod
nemovitostí ze strany města Fryšták (GP, znalecké posudky a návrh na vklad).
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/08a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/08b)
ZMF ukládá starostovi města Fryšták vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/08b) bylo schváleno.
9. Žádost p. *** o prodej městských pozemků p. č. 421 a 422, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za účelem užívání jako zahrady u RD
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 03. 10. 2017, č. j. MUF-ESO-2673/2017-NAJ.
Jedná se o pozemky, které žadatel užívá na základě nájemní smlouvy s městem jako zahradu.
V rámci projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu města Fryšták na
zastupitelstvu dne 2. 10. 2017 byl Ing. arch. Kudělkovi, jako pořizovateli ÚP MF, uložen úkol
zajistit dopracování podnětů ze strany města ve smyslu jejich prověření a případně vymezení
ve změně č. 1 ÚP MF. Jedním z těchto podnětů byl i požadavek na změnu plochy u pozemků
p. č. 421 a 422 z původní plochy PZ na plochu BI (začlenění do stávající BI plochy), a to
především i z důvodu požadavku žadatele na oplocení nemovitostí. Doporučujeme vyčkat
s prodejem nemovitostí do doby vyřešení změny ÚP MF a poté rozhodnout. Nájemní smlouva
je i nadále v platnosti.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/09
ZMF bere na vědomí žádost p. ***, o prodej měst. pozemků p. č. 421- zahrada, a p. č.
422 – ost. plocha, ost. komunikace, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a z důvodu
připravované změny Územního plánu města Fryšták v návaznosti na uplatnění
požadavků ze strany města (usnesení ZMF č. U Z 08/2017/VII/15a) ze dne 2. 10. 2017)
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neschvaluje prodej výše uvedených nemovitostí.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/09 bylo schváleno.

Nehlasoval: 1 (Mgr. P. Pagáč)

10. Žádost pí ***, o prodej měst. pozemku (popř. jeho části) p. č. 883, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za účelem rozšíření prostor u RD čp. 112
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 11. 10. 2017, č. j.: MUF-ESO-2768/2017-NAJ.
Jedná se o pozemek, který měl v nájmu Fe-Market a který je volně přístupný vedle
komunikace ul. Zlínská. Na pozemku se nachází hlavní řad vodovodu a kanalizace, které by
při prodeji celého pozemku měli být ošetřeny věcným břemenem ve prospěch města.
V územním plánu je pozemek veden jako plocha veřejných prostranství. Pozemek slouží i
jako přístup a příjezd k nemovitosti p. č. 881/2, 882 a 881/1 (čp. 34), vše k. ú. Fryšták, obec
Fryšták. ESO a OTH doporučuje prodej pouze části pozemku (viz zákres) s tím, že bude
vyřešeno při prodeji bezplatné věcné břemeno ke stavbě kanalizace ve prospěch města.
Hranice oddělení pozemku by měla být v souladu s hranicí pozemku p. č. 881/2. Žadatel
v případě schválení prodeje uhradí na své náklady GP, znalecký posudek, návrh na vklad a
také příslušnou daň z přidané hodnoty. RMF doporučila prodej části pozemku.
Připomínky:
Starosta: „Je tam snímek, který jsme si dovolili upravit na základě jednání rady a myslíme si,
že ten úsek, který je vyšrafovaný je naprosto dostačující, nezbavujeme se celého toho
pozemku, tam sousedí potom krajská komunikace, tam už je to majetkově vypořádané a to, co
jsme navrhli, tak bylo i předsedou stavební komise a Ing. Dohnalem vyhodnoceno, že tento
návrh není nijak kontroverzní vůči městu.“ Pí G. Najmanová: „Od krajské komunikace k tomu
našemu pozemku je ještě městský pozemek, takže pořád tam ještě zbývá část pozemku mezi
cestou a pozemkem, který město případně prodá.“ Pan L. Mikl: „Nejedná se o nějaký
pozemek k domu nebo předzahrádka, ale jedná se o podnikatelský záměr.“
U Z 09/2017/VII/10
ZMF bere na vědomí žádost pí ***, o prodej části měst. pozemku p. č. 883 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, o výměře do 120 m2, za účelem rozšíření
prostor před RD čp. 112, souhlasí se záměrem prodeje žadatelce za cenu ne nižší, než je
cena znaleckého posudku (s připočtením DPH dle platné legislativy), s podmínkou
úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku, geometrického plánu a návrhu na
vklad žadatelem a zřízení bezplatného věcného břemene k hlavnímu řadu kanalizace
umístěnému na výše uvedeném pozemku ve prospěch města Fryšták a ukládá ESO
zajistit neprodleně geometrický plán a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v
místě a čase obvyklé.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 3 (Mgr. P. Pagáč,
Ing. K. Zlámalík, Ing. J. Košák)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/10 bylo schváleno.
11. Návrh na výkup pozemku p. č. 901/2 a 901/3, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, pod stavbou autobusové zastávky na Vítové
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Město Fryšták provedlo na své náklady výstavbu nových zastávek na Vítové. Provedení
stavby na soukromých pozemcích bylo řešeno smlouvami o právu provést stavbu
s majetkoprávním vypořádáním po provedení stavby. Na části pozemku p. č. 901, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví pí *** byl umístěn chodník vedoucí k nově
vybudované autobusové zastávce směrem do Fryštáku. Geometrickým plánem byla
z pozemku p. č. 901 odd. dotčená část s označením p. č. 901/2 o výměře 5 m2, a p. č. 901/3 o
výměře 4 m2. Pro výkup byl ze strany znalce zpracován znalecký posudek pro stanovení
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výkupní ceny, kterou znalec stanovil ve výši 160,- Kč/m2. Majitelka pozemku souhlasila
s majetkoprávním vypořádáním za uvedenou cenu s podmínkou úhrady nákladů spojených
s výkupem ze strany města Fryšták. Doporučujeme schválit výkup.
Připomínky:
Starosta: „Paní majitelka souhlasila s cenou a pomohla ke vzniku chodníku a zastávky a je na
místě slušně poděkovat, čímž za zastupitelstvo tímto činím.“
U Z 09/2017/VII/11a)
ZMF z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů po dokončení stavby autobusových
zastávek na Vítové schvaluje výkup nově odd. pozemků p. č. 901/2 – ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 5 m2, a p. č. 901/3 – ost. ploch, ost. komunikace, o výměře 4 m2,
oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví pí ***, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, č. 6258/119/2017 ze dne 2. 8. 2017, ve výši 160,- Kč/m2, tj. celkem
1.440,- Kč (bez připočtení DPH – splňuje požadavky na osvobození od daně), a s
podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku (znalecký posudek, GP a
návrh na vklad) ze strany města Fryšták.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 3 (Mgr. P. Pagáč,
Ing. K. Zlámalík, Ing. J. Košák)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/11a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/11b)
ZMF ukládá starostovi města Fryšták vypracovat návrh smlouvy podle bodu a) tohoto
usnesení, tuto smlouvu jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí.
Pro: 12
Proti:
0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 3 (Mgr. P. Pagáč,
Ing. K. Zlámalík, Ing. J. Košák)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/11b) bylo schváleno.

12. Návrh na výkup id. vlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 a 957/5, oba
k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, pod stavbou „Šenku“
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Jedná se o vlastnické podíly k pozemkům, na kterých se nachází stavba Sociálního zařízení
Šenk v Horní Vsi, čp. 391. ÚZSVM navrhl městu úplatný převod svých id. vlastnických
podílů formou veřejné nabídky za cenu v místě a čase obvyklou a ZMF schválilo úplatný
převod a nechalo zpracovat znalecký posudek na zjištění kupní ceny pro jednání se
zbývajícími vlastníky podílů a pověřilo ESO jednáním s vlastníky o převodu těchto
vlastnických podílů na město Fryšták tak, aby pozemek i stavba byla jednoho vlastníka, tj.
města Fryšták. ESO oslovil všechny spoluvlastníky; z celkového počtu 46 spoluvlastníků
zaslalo svůj souhlas 42. Zbývající 4 spoluvlastníci se k prodeji vůbec nevyjádřili.
Doporučujeme schválit výkup těchto podílů. Celková kupní cena, kterou město Fryšták uhradí
prodávajícím je ve výši 11.283 Kč. U spoluvlastníka p. Zdeňka Bardoděje je třeba uzavřít
samostatnou smlouvu, a to z důvodu, že je tato osoba omezena na svých právech a obec
Lukov je jeho opatrovníkem. Tato smlouva bude muset být schválena soudem. Doporučujeme
uzavřít příslušné smlouvy.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/12a)
ZMF z důvodu sjednocení vlastnictví stavby a pozemku (čp. 391 – Sociální zařízení Šenk
v Horní Vsi) schvaluje výkup id. spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 957/4 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, a p. č. 957/5 – zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 9 m2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, od spoluvlastníků (viz
příloha č. … tohoto zápisu), za cenu stanovenou znaleckým posudkem, č. 6280/141/2017
ze dne 20. 9. 2017, ve výši 600,- Kč/m2, a s podmínkou úhrady nákladů spojených s
převodem pozemku (znalecký posudek a návrh na vklad) ze strany města Fryšták.
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Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (Mgr. P. Pagáč)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/12a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/12b)
ZMF ukládá starostovi města Fryšták vypracovat návrh smluv podle bodu a) tohoto
usnesení, tyto smlouvy jménem města uzavřít a podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrhy na vklad vlastnického práva podle těchto smluv do katastru nemovitostí.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (Mgr. P. Pagáč)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/12b) bylo schváleno.
13. Žádost manželů ***, o náhradu pozemku pod cestou (k zahrádkářské kolonii
na Vítové) – pozemek p. č. 445/16, k. ú. Vítová, obec Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 09. 10. 2017, č. j. MUF-ESO-2740/2017-NAJ.
Jedná se o pozemek, který vznikl po digitalizaci katastru z původní parcely PK 277/5 ve
vlastnictví manželů ***. Na pozemku není umístěna stavba pozemní komunikace ve
vlastnictví města Fryštáku. Jedná se o zaužívanou cestu pro zahrádkářskou kolonii nad
Skalkou, která současně slouží i jako přístup do singulárních lesů. Město Fryšták tuto cestu
nebudovalo a nemá ji ani vedenu v majetku.
JUDr. Březovják, advokát sdělil, že na základě zaslaných podkladů nejsou schopni posoudit,
z jakého důvodu by měli mít manželé *** nárok na náhradu za užívání jejich pozemku.
Zásadní otázkou je, kdo je skutečným vlastníkem pozemkové komunikace a kdy byla
vybudována. Ačkoliv to není z katastrální mapy zcela zřetelné, předpokládáme, že jde o
asfaltovou cestu. Pro možné posouzení, zdali mohou manželé *** nárokovat po městu Fryšták
nějakou náhradu za užívání jejich pozemku, budeme potřebovat zaslat veškeré listiny i
z dřívější doby, které by mohly zakládat nějaký vztah mezi městem Fryšták a pozemní
komunikací na předmětném pozemku. Pokud takové nejsou, není nám znám důvod pro
poskytnutí náhrady.
RMF doporučila schválit výkup pozemku p. č. 445/16.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/13
ZMF bere na vědomí žádost manželů ***, o náhradu za pozemek p. č. 445/16 - ost.
plocha, ost. komunikace, k. ú. Vítová, obec Fryšták, z důvodu užívání pozemku jako
veřejné cesty bez předchozí náhrady za užívání tohoto pozemku a z důvodu neprokázání
vlastnictví cesty ze strany města neschvaluje náhradu za užívání cesty, směnu pozemku
a ukládá ESO jednat s žadateli o výkupu pozemku p. č. 445/16, k. ú. Vítová, do
vlastnictví města Fryšták, a to i z důvodu převedení předmětné účelové komunikace do
správy a vlastnictví města Fryšták.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (L. Mikl)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/13 bylo schváleno.
14. Návrh Zlínského kraje na uzavření darovací smlouvy na darování částí
pozemků po provedení stavby Průtah Fryštákem II/490 (díly z pozemků p. č.
756/1, 896 a 1004/5, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták) ve prospěch města
Fryšták
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
V souvislosti s realizací chodníků na ulici Zlínská a v návaznosti na podmínky dotace ze
SFDI požádalo město Fryšták dne 4. 9. 2017 Zlínský kraj o převod částí pozemků
zastavěných chodníkem na ulici Zlínská, z majetku Zlínského kraje do vlastnictví města
Fryštáku, konkrétně částí pozemků p. č. 896 a 1004/5, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták o
výměrách 46+6+2 m2 a části pozemku p. č. 756/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták o výměře 99
m2. Rada Zlínského kraje vyhlásila dne 18. 9. 2017 záměr převodu těchto nemovitostí. Dne 6.
11. 2017 usnesením č. 0221/Z09/17 Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo darování
pozemků i uzavření darovací smlouvy. Doporučujeme schválit předložený návrh darovací
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smlouvy.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/14a)
ZMF v návaznosti na podmínky dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
schvaluje bezúplatný převod částí pozemků zastavěných chodníkem na ulici Zlínská, a
to:
- dílu "a" o výměře 99 m2, odděleného z původního poz. p. č. 756/1,
- dílu "b" o výměře 46 m2, odděleného z původního poz. p. č. 896,
- dílu "d" o výměře 6 m2, odděleného z původního poz. p. č. 896,
- dílu "e" o výměře 2 m2, odděleného z původního poz. p. č. 1004/5,
oddělené geometrickým plánem č. 1067-130/2017, odsouhlaseným příslušným
katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Fryšták
z majetku Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ70891320, do vlastnictví města
Fryštáku, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (L. Mikl)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/14a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/14b)
ZMF schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Fryšták,nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou, a Zlínským krajem,
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ70891320, zast. p. Jiřím Čunkem, hejtmanem, na
bezúplatný převod částí pozemků:
- dílu "a" o výměře 99 m2, odděleného z původního poz. p. č. 756/1,
- dílu "b" o výměře 46 m2, odděleného z původního poz. p. č. 896,
- dílu "d" o výměře 6 m2, odděleného z původního poz. p. č. 896,
- dílu "e" o výměře 2 m2, odděleného z původního poz. p. č. 1004/5
s převáděnou hodnotou majetku ve výši 12.581 Kč, a pověřujestarostu podpisem této
smlouvy (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (L. Mikl)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/14b) bylo schváleno.
15. Žádost fy E.ON Distribuce, a. s., zast. Ing. Liborem Vojtekem, projektantem na
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě
„Fryšták, p. Rozum, kabelové vedení NN“
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 9. 10. 2017, č.j. MUF-ESO-2743/2017-NAJ.
Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení NN na ulici Potoky. Dotčeny budou dva
městské pozemky – p. č. 629, k. ú. Fryšták a p. č. 513, k. ú. Horní Ves u Fryštáku. Na
pozemku p. č. 629 bude umístěno zemní kabelové vedení NN, včetně uzemnění a přípojková
skříň v pilíři a na pozemku p. č. 513 bude umístěno zemní kabelové vedení NN, které bude
svedeno ze stávajícího betonového sloupu venkovního vedení NN. Doporučujeme uzavřít
předložený návrh smlouvy. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není třeba
zveřejňovat záměr u věcných břemen, rada pouze doporučí či nikoliv zastupitelstvu uzavření
smlouvy. RMF doporučila smlouvu uzavřít.
Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/15
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030038812/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916,
zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou E.ON Distribuce, a. s., se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400, zast. na základě
plné moci ze dne 12. 3. 2009 společností E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A.
Gertnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ25733591, zast. dvěma pověřenými
zaměstnanci Ing. Milanem Horákem, Senior technik rozvoje a výstavby, a Ing. Jiřím
Přívarou, Technik výstavby a obnovy DS, ke stavbě energetického zařízení s názvem
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„Fryšták, p. Rozum, kabelové vedení NN“, umístěné na části měst. pozemků p. č. 629 –
ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pozemek p. č. 513 – ost.
plocha, ost. komunikace, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 6.200,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (L. Mikl)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/15 bylo schváleno.
16. Informace Komise pro péči a obnovu památek o zařazení akcí - obnovy
památek v MPZ Fryšták do anketního dotazníku Programu regenerace MPR a
MPZ pro rok 2018
Předložila a připravila pí G. Najmanová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Komise pro péči a obnovu památek na svém jednání dne 31. 10. 2017 projednala postup při
obnově památek v MPZ MF v roce 2018. Vlastník památky – město Fryšták - předložil na
jednání komise návrh na obnovu „Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého“ (bez
provedení kopií odcizených hlaviček andílků), s celkovými předpokládanými náklady ve výši
352 tis Kč vč. DPH. Dále byl předložen návrh Římskokatolické farnosti Fryšták na výměnu
keramické dlažby v presbytáři za mramorovou s celkovými předpokládanými náklady ve výši
930 tis Kč vč. DPH. Dále byly projednány další obnovy památek i drobných sakrálních prvků
na území města Fryšták, které se nenacházejí v MPZ města Fryšták a nejsou památkově
chráněnými objekty.

Připomínky: žádné.
U Z 09/2017/VII/16
ZMF bere na vědomí informaci Komise pro péči a obnovu památek a RMF o zahrnutí
obnov památek v MPZ Fryšták do Anketního dotazníku Programu regenerace MPZ a
MPR pro rok 2018, a to obnovy „Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého“ a
„Výměnu keramické dlažby v presbytáři kostela sv. Mikuláše“ bez připomínek.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se:
0
Nehlasoval: 1 (L. Mikl)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/16 bylo schváleno.
17. Petice ve věci o zřízení chodníku a komunikace k osadě Lukovské
Předložil a připravil starosta v návaznosti na jednání RMF. Všichni obdrželi materiál
elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Ztotožňuji se s kolegou Filákem, zde jde skutečně jen o text, který je nazván petice
a ve skutečnosti jde o podání ve veřejné správě s povahou žádosti. Nemění to nic na podstatě
a důležitosti té žádosti, my k tomu máme poznámky, protože jsme se tím už zaobírali na radě.
Co se týká řešení směrovníku, tak to řeší OTH, konkrétně kolegyně Kalafutová a zůstávají
nám tam dvě záležitosti, to je pochopitelně ten chodník, aby byl prodloužený k té komunikaci
na Lukovské a samotná oprava komunikace k zastavěnému území osady Lukovské. Pisatelé
nás upozorňují na to, že se obrátili na ZDVF, konkrétně na pana předsedu Zavrtálka v té věci
opravy komunikace, který je odkázal zpět na MěÚ s tím, že komunikace je sice ve vlastnictví
ZDVF, ale pozemky pod ní jsou obecní, takže se strany ZDVF nic opravovat nebude. Mám
potřebu opravit částečně sdělení pana předsedy, doufám, že je to jen nedopatření, protože ta
komunikace nachází na dvou katastrech - na k. ú. Dolní Ves a k. ú. Fryšták. Na katastru Dolní
Ves proběhla tzv. komplexní pozemková úprava, tam je to z pohledu vlastnictví dobré, ale
valná většina komunikace – od hlavní silnice po most - je záležitost kde neproběhla
komplexní pozemková úprava a město Fryšták tam má maličký pozemek a vzhledem k tomu,
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že se jedná o účelovou komunikaci, tak je tam jiný vztah ke stavbě než u místní komunikace.
Tady máme paralelu s tou komunikací ul. Skalková a zahrádkářská osada. Jezdí po té
komunikaci občané města Fryštáku, ale i uživatelé těžké zemědělské techniky a nemyslím si,
že tu cestu až tak ničí osobní auta oproti těžké technice. Tak se k tomu musí přistupovat.
Chodník je nesmírně potřebný. U té komunikace si ověříme u právníka, zda za stavbu – těleso
– odpovídá majitel pozemku. Tady budeme postupovat stejně jako v té ul. Ke Skalce.
Majetkoprávní proces si vyžádá nějaký čas. A jelikož jsou velice aktivní vozidla ZDVF, tak
předpokládáme spoluúčast i družstva.“ Pan V. Filák: „Není chodník jako chodník, je tam
potřeba dořešit inženýrské sítě, VO, plynofikace. Inž. sítě, nevím, jestli to tam už je, ale je
s tím potřeba počítat, než se tam ten chodník bude dělat.“ Starosta: „VO tam je, nevím, kdo by
měl teď zájem o plyn, to by se muselo řešit dotazníkem. Voda je to podstatné, ta je řešena.
Otázku plynofikace můžeme připravit v projektové dokumentaci.“
U Z 09/2017/VII/17
ZMF bere na vědomí text s názvem Petice, přijímá ji jako tzv. podání ve veřejné správě,
dle povahy textu tento materiál akceptuje jako žádost, souhlasí se záměrem přípravy
opravy povrchu účelové komunikace do osady Lukovské (úsek od křížení Ú.K. se silnicí
II/490 po zastavěné území) vč. vybudování chodníku k této účelové komunikaci podél
silnice II/490 a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit právní stanovisko ve
věci posouzení vlastnictví stavby komunikace, možnosti investování do cizího majetku
v návaznosti na majetkoprávní vztahy po realizaci opatření Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Dolní Ves, obec Fryšták (ve věci možnosti vybudování
chodníku i realizace opravy komunikace), ukládá mu zajistit studii možného stavebně
technického řešení chodníku a rozsah oprav komunikace a v návaznosti na finanční
vyjádření rozsahu opravy komunikace mu ukládá zajistit stanovisko ZDV Fryšták
k poskytnutí jeho příspěvku na případnou opravu této komunikace.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/17 bylo schváleno.
18. Různé:
a) Informace k ukončení členství v Kontrolním výboru při ZMF p. K. Gyuricseka
a p. B. Komína a Ing. J. Adamíka
Předložil a připravil p. K. Gyuricsek, p. B. Komín a p. J. Adamík. Všichni obdrželi materiál
elektronicky na úložišti.
Připomínky:
Starosta: „Klesl počet členů na čtyři, dle zákona by měl být lichý počet.“ Pan L. Mikl: „Na to
jak byl ze začátku akční kontrolní výbor, tak teď mohu konstatovat, že je to přesný opak. A to
právě díky tomu, že členové pan Gyuricsko, pan Komín, pan Adamík nechodili řádně a bez
omluvy na řádně svolané schůze KV. Mnohdy se stalo, že jsem svolal schůzi, sešli jsme se ve
třech a KV byl neusnášeníschopný. Byl bych velmi nerad, kdyby se situace do budoucnosti
opakovala.“ Pan L. Mikl navrhl dvě varianty řešení. Pan V. Filák: „Já bych měl takové
doporučení. Když se tady dívám na bod b) a do FV se nám hlásí paní Ing. Knedlová, tak bych
byl pro, abychom FV už nerozšiřovali a ona aby podala žádost do KV. To by bylo nejlepší.
Tam by zapadla perfektně.“ Starosta: „Ona požádala o FV, protože je ekonomka.“ Ing. P.
Gálík: „Máme pro vás kandidáta.“ Pan L. Mikl: „Máte ho hned k dispozici?“ Ing. P. Gálík:
„Souhlas máme. Pan Hrbáček, souhlasí s nominací.“ Starosta: „Pan Hrbáček je ve FV, on
bude tam i tam, jo? Libore, navrhuješ, aby vás bylo 7 členů a prozatím abyste byli
usnášeníschopní tak dovolíme toho pátého.“ Pan L. Mikl: „Já požádám pana starostu,
abychom zvolili pana Hrbáčka a kontaktoval bych ho, ať zase můžeme pracovat.“ Starosta:
„Dobře, s tím, že na lednovém ZMF budeš mít dvě jména členů, pokud ne, stáhneme počet na
pět.“
U Z 09/2017/VII/18a.a)
ZMF bere na vědomí rezignaci Mgr. B. Komína, K. Gyuricseka a Ing. J. Adamíka na
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členství v Kontrolním výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku bez připomínek.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18a.a) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/18a.b)
ZMF volí jako 5. člena Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku p.
Jaroslava Hrbáčka, bytem Osvobození 376, 763 16 Fryšták ke dni schválení.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18a.b) bylo schváleno.
b) Žádost o členství ve Finančním výboru při ZMF Ing. K. Knedlové
Předložil starosta. Připravila Ing. K. Knedlová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Připomínky:
Ing. S. Velikovský, CSc.: „Přestal jsem být přínosem KV kvůli pracovnímu vytížení. A když
vidím, že podala žádost o členství ekonomka, Ing. Knedlová, k 30. 11. 2017 budu rezignovat
na práci ve FV.“ Starosta: „Dobře, takže já zítra obdržím písemně rezignaci a od 1. 12. 2017
můžeme jmenovat novou členku.“ Ing. T. Černý okomentoval variantní řešení členů ve FV.
U Z 09/2017/VII/18b.a)
ZMF bere na vědomí žádost Ing. K. Knedlové o členství ve Finančním výboru při
Zastupitelstvu města Fryštáku.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18b.a) bylo schváleno.

U Z 09/2017/VII/18b.b)
ZMF bere na vědomí rezignaci Ing. S. Velikovského, CSc. na členství ve Finančním
výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku ke dni 30. 11. 2017.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18b.b) bylo schváleno.
U Z 09/2017/VII/18b.c)
ZMF volí členem Finančního výboru při Zastupitelstvu města Fryštáku Ing. K.
Knedlovou.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18b.c) bylo schváleno.
c) Informace k možnosti přemístění lidských pozůstatků z kostelní krypty
v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku
Předložila a připravila Bc. Veronika Kalafutová. Všichni obdrželi materiál elektronicky na
úložišti.
Byla prověřena možnost exhumace lidských ostatků uložených v kryptě pod kostelem.
Zjištění je následující:
 Krajská hygienická stanice se k manipulaci s lidskými ostatky po uplynutí tlecí doby
již nevyjadřuje.
 Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že pohřebiště nejsou zřizována jako
dočasná uložiště lidských ostatků! Exhumace lidských ostatků může být realizována v
minimálním rozsahu a vždy s písemným souhlasem osoby blízké k pohřbenému podle
§ 114 občanského zákoníku, který upravuje právo na rozhodnutí o pohřbu. Exhumaci
tedy nedoporučují.
 Ve výpisech z knihy Ludvíka Jadrníčka – Městečko Fryšták je uvedeno, že v kryptě
byli pochováni mimo jiné také páni z Lukova, vyšší úředníci, jejich kněží a faráři,
rytíři, fryštačtí faráři apod. Krypta se druhotně využívala jako kostnice pro uložení
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kostí ze starého hřbitova.
 Arcibiskupství Olomoucké poskytlo analýzu nakažlivých chorob, na které lidé dříve
umírali a také jména zemřelých zde pochovaných, o jejichž původu se ví, upozorňuje
ovšem na neznalost původu všech ostatků.
 Národní památkový ústav z hlediska památkové péče doporučuje ponechat druhotně
uložené ostatky v kryptě, neboť dotvářejí památkové hodnoty objektu a nemají
negativní vliv na stavebně-technický stav objektu.
Závěr zjištění je, že manipulovat s lidskými ostatky není doporučeno. Vzhledem k tomu, že
kostel je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Fryšták, je tato záležitost v jejich režii. My
jim můžeme pouze poskytnout naše zjištěné informace.
Připomínky:
Pí G. Najmanová: „Epidemioložka ZK sdělila, že nemusí být žádné obavy z nákaz. Je to
běžný systém, který v té době fungoval. Takto se dříve pohřbívali.“ Ing. J. Košák: „Děkuji za
vynaložené úsilí.“
U Z 09/2017/VII/18c)
ZMF bere na vědomí informace k exhumaci lidských ostatků uložených v kryptě pod
kostelem sv. Mikuláše ve Fryštáku (z Krajské hygienické stanice, Ministerstva pro
místní rozvoj, knihy Ludvíka Jadrníčka – Městečko Fryšták, Arcibiskupství
Olomouckého a Národního památkového ústavu) a doporučuje Římskokatolické
farnosti Fryšták řídit se zjištěnými pokyny.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18c) bylo schváleno.

d) Organizace dopravy – návrh dopravního značení na místní komunikaci Vítová
Předložil a připravil Ing. P. Dohnal. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Na základě úkolu ZMF č.usn. U Z 08/2017/VII/16d, zabezpečil OTH zpracování projektové
dokumentace jako podkladu pro případnou realizaci dopravního opatření za účelem vymezení
jízdního pásu a krajnic na opravené vozovce v místní části Vítová. Byla zpracována
dokumentace – situace, technická zpráva a vzorový řez.
Smyslem zadání bylo vymezení krajnic a vytvoření prostoru pro pohyb chodců a tím
segregovat chodce a motorová vozidla.
Uplatněním minimální šířky jízdního pruhu 2,75 m a vyznačením podélné vodící čáry na
vozovce vzniká krajnice o šířce 0,38 m a včetně vodící čáry pruh šířky cca 0,5 m.
Toto opatření lze s ohledem na šířku vozovky realizovat jen v úseku od začátku úprav po
točnu (km 0,000 – 1,040).
Připomínky:
Pan L. Mikl: „Já jen připomenu, abychom pracovali s tou variantou – chodník jen po kříž.“
Starosta: „Ano, na základě toho jsme se bavili na minulém ZMF o hledání rychlého
operativního dílčího řešení. Na základě toho bylo zadáno zpracování PD, která by řešila
vodorovné dopravní značení, o tom kolega Dohnal na minulém zasedání hovořil. Měli jste
tuto PD na úložišti.“ Ing. P. Dohnal upřesnil parametry, jak by se zrekonstruovanou
komunikací, co se týká organizace dopravy, dalo nakládat. Mgr. P. Nášel: „Takže čára na
silnici?“ Ing. P. Dohnal: „Dvě, z každé strany jedna.“ Ing. J. Košák: „Obrubníky tam musí být
všude? Jedná se o to, že ta bílá čára tam za chvíli nebude.“ Ing. P. Dohnal: „Toto je příčný řež,
ne všude se vyměňují obrubníky. Ta bílá čára bude vždy vymezovat pouze tu šířku 4,5 m.“
Pan L. Mikl: „Ta cesta nebude širší, než je teď, není kam.“ Ing. P: Dohnal: „Ta cesta po
rekonstrukci bude mít tu šířku minimálně 5,5 m.“ Pan L. Mikl: „Dopravní vodorovné značení
je dobrá věc, to ano, ale považoval bych to za dočasné a opravdu bych se přimlouval,
abychom pouvažovali o chodníku minimálně po ten kříž, já chápu, že tam byl nějaký
průzkum, který určoval, kolik aut tam jede, ale jezdí tam těžkotonážní auta, kuka vozy, je tam
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veřejná doprava, je potřeba s tím počítat. A další věc, která tam je, která tady opět možná
vyvolá diskuzi je parkování na komunikaci a co s tím. Parkuje se tam tak, že autobus má
problém tam projet. Jsou tam kolem komunikace výsadby stromů a zasahují do komunikace a
zužuje provoz komunikace.“ Starosta: „Obě věci se dají řešit. To je nešvar, který si musíte
vyřešit na Vítové, že někdo stojí tam, kde nemá. A stromy se dají ořezat.“
U Z 09/2017/VII/18d)
ZMF bere na vědomí zpracovanou projektovou dokumentaci „Stavební úpravy MK
Fryšták – Vítová, Větev A - vodorovné dopravní značení“ a ukládá Ing. P. Dohnalovi
zajistit realizaci tohoto dopravního značení v návaznosti na ukončení realizace opravy
komunikace na Vítové v roce 2018.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18d) bylo schváleno.
e) Informace k dopravním značkám „Zpomalovací práh“ na ul. Komenského
Předložil a připravil Ing. P. Dohnal. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Při rekonstrukci vozovky na ulici Komenského došlo k odstranění dopravních zpomalovacích
prahů. Na základě úkolu ze ZMF OTH kontaktoval DI PČR dotazem, zda se v minulých
letech vyjadřoval k instalaci tohoto dopravního opatření. Po úvodní negativní informaci byl
po dalším hledání zjištěn záznam z roku 2001, ze kterého se dá usuzovat, že na DI PČR byl
v tehdejší době tento požadavek vznesen a pravděpodobně byl projednán.
Přestože z dnešní metodiky osazování dopravních prahů je toto opatření vzhledem
k existujícím chodníkům nadbytečné, OTH na základě zjištění DI PČR doporučuje dopravní,
prahy v počtu 2 ks instalovat a to s použitím méně hlukově agresivních prvků.

Připomínky:
Ing. P. Dohnal: „Dopravní prahy se instalují tam, kde hrozí kolize chodce a motorových
vozidel ve smyslu, že chodec nemá svůj prostor. Tady je chodník, ten chodec by se měl
pohybovat po chodníku. Snižování rychlosti motorových vozidel to má úplně jiný systém, to
by měla být ta policie, kontroly atd. Dopravní práh sám o sobě je charakterizován jako
dopravní závora na komunikaci. Co se týká funkčnosti snížení rychlosti, tak tu rychlost to
snižuje pouze v těch dvou místech, kde ty prahy kdysi byly.“ Starosta: „Otázka je, jestli je
reálně potřeba regulace nebo ne?“ Ing. K. Zlámalík: „Je to kontroverzní záležitost, polovina
lidí bude nazlobena, když se tam ty prahy nevrátí a opačně. Těžko říct, co převažuje. Já jako
obyvatel této místní části, jako rodič dvou malých dětí, bych byl sám proti sobě, kdybych tam
ty prahy nechtěl. Myslím si, že aspoň nějaká psychologická záležitost pro řidiče to určitě je.“
Ing. P. Dohnal: „Ten práh pro slušného řidiče nemá žádný význam, slušný řidič se v celém
úseku bude pohybovat 50 km/h. Ale ten gauner, který tam pojede 80 km/h zabrzdí a 30 m za
tím prahem stejně těch 80 km/h pojede. Dopravní práh je určitá komplikace při zimní
údržbě.“ Starosta: „Já bych se těch lidí zeptal.“ Ing. P. Gálík: „Já bych je tam nedával, je
potřeba říct další aspekt – to auto když tam přijede, tak zabrzdí a potom se bude rozjíždět, tak
ty exhalace, které se dostávají v tom místě na ty obyvatele.“ Ing. J. Košák: „Anketa stejně nic
nevyřeší.“ Ing. K. Zlámalík: „A proč se tam původně montovali?“ Ing. P. Dohnal: „To já
nevím, nemám to rozhodnutí. Byla to spíš v 90 letech módní záležitost a bouchali se tam, kde
neměly být.“ Pan V. Filák: „My jsme začali instalovat v poslední době radary ve městě
Fryštáku, samozřejmě jsou nefunkční, dneska už to všichni řidiči vědí, já bych se přikláněl
k tomu ty radary zapojit, dát to na policii a tyto lidi pokutovat a vybírat, jinak se to nevyřeší.“
Ing. P. Dohnal: „To nejde, nemají legislativní oporu v důkazním prostředku pro sankcionování
řidiče.“ Pan V. Filák: „Proč jsme je tedy instalovali?“ Starosta: „Jako preventivní opatření.“
Ing. K Zlámalík: „Chtěl bych poděkovat jmenovitě panu Dohnalovi a všem, kteří se podíleli
na realizaci přesunu radaru. Výsledek je velmi dobrý.“ Pan Mikl: „Je to komunikace
průjezdní, napojuje se tam dalších několik komunikací, má to tam určitý režim, má se jezdit
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max. 50 km/h, každý šofér by to měl vědět a co je důležité je tam chodník, nevidím důvod,
proč by se tam retardéry měly instalovat a komplikovat život slušným řidičům.“ Starosta: „Je
k tomu nějaký protinávrh?“ Pan L. Mikl: „Nebudeme to zdržovat, buď ano, nebo ne.“
U Z 09/2017/VII/18e)
ZMF bere na vědomí informaci k dopravním značkám ,,A7b Dopravní práh“ na ulici
Komenského a ukládá OTH zabezpečit obnovu zpomalovacích prahů na ulici
Komenského.
Pro: 2 (V. Filák, Ing. T. Černý) Proti: 12
Zdržel se: 1 (Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18e) nebylo schváleno.
f) Stanovisko ZO ČZS Fryšták – Vítová ve věci prodloužení vodovodního a
kanalizačního řadu
Předložil a připravil Ing. P. Dohnal. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
U Z 09/2017/VII/18f)
Připomínky: žádné.
ZMF bere na vědomí stanovisko ZO ČZS Fryšták – Vítová ve věci prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu, zpracované Ing. Janem Netušilem, předsedou
organizace, bez připomínek.
Pro: 15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/18f) bylo schváleno.

Diskuze:
Ing. T. Černý: „Mně se před tímto ZMF stala taková věc, že jsem hledal na uložišti podklady a
z nějakého důvodu jsem je nenašel a napsal jsem paní Eliášové takový škaredý mail a chtěl
bych se za něho teď omluvit.“ Mgr. P. Nášel: „Všem zastupitelům si to poslal, ne, že paní
Eliášové.“ Ing. T. Černý: „Byla to výtka paní Eliášové a tak nějak jsem usoudil, že je to na
kytku, tak se tímto omlouvám.“ L. Eliášová: „Děkuju, pane inženýre. Omluvu přijímám.“
Mgr. P. Nášel: „Já bych všechny rád pozval na adventní koncert 3. 12. v 15.30 hod., následně
můžete přejít do školní jídelny, kde vám fryštácký divadelní soubor zahraje od 17 hod. nové
divadelní představení. A samozřejmě všechny zvu na slavnostní rozvícení nejen vánočního
stromu. Věřím, že se vám to všem bude líbit a těším se, že vás tam všechny uvidím.“
Ing. J. Košák: „K panu Dohnalovi, na Komenského rozkopaný chodník, musí se to obcházet a
vynáší se bláto ven.“ Ing. P: Dohnal: „Na to se podívám.“
Pan V. Filák: „Minule tady Tomáš nahodil něco ohledně programu eJednání a eÚkoly. My
máme zakoupený nějaký program od Atlas Consulting, jak to s tím vypadá, jestli se to zavede,
protože jestli už je to koupené, nebyla to určitě levná záležitost, myslím, že se tím usnadní
práce.“ Starosta: „Bude předmětem jednání rady, a pracuje se s ještě vyspělejším modelem.
Jedna aplikace Vera a program Smlouvy od Atlasu Consulting. Cekají nás aktuální jednání s
Verou. A dáme i informaci zastupitelstvu.“
Ing. J. Košák: „Zvažoval jsem ještě jednu věc. Chtěl bych poprosit o vyhlášení 5 minutového
dohodovacího řízení ve smyslu dotace pro fotbalový klub na to dětské hřiště. Jestli je ještě
možné to probrat.“ Starosta: „Proč jste toho nevyužili hned. Jednací řád dohodovací řízení
zná, pakliže vznikne patová situace, že není to usnesení přijato.“ Starosta citoval § 9 bod č. 5
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Jednacího řádu zastupitelstva. Pan L. Mikl: „Ty se chceš dohodovat. Ty jsi říkal, že to nejde,
že se to udělá na jaře a teď se máme dohodovat. Výborně. Super. To jste se domluvili na
chodbě a z nás dělat blbce.“ Starosta: „Libore, s čím máš problém, ZMF se dohoduje a
hlasuje. Někteří za našimi zády, někteří normálně. Zdrž se, prosím, emocionálních výjevů.“
Pan L. Mikl: „Nevíš, co je emocionální.“ Starosta: „Můžeš mi to zopakovat, prosím tě.“ Pan
L. Mikl: „Nevíš, co je emocionální.“ Starosta: „Prosím tě, přednes mi tu definici –
emocionální.“ Pan L. Mikl: „Nepřednesu, jsi dostatečně chytrý na to, aby věděl, co to
znamená emocionální.“ Starosta: „Ale já si to vysvětluju v tvém podání. Proč se tady nad tím
pohoršuješ?“ Pan L. Mikl: „Velmi se pohoršuju, něco tady vyvolal a teď vyvolává akci
k protiakci. Tak si za tím má stát. To jste se dohodli tam za dveřmi. Tak to řekni. Řekni, jak to
bylo.“ Pan V. Filák: „Hledí a neřekne nic. My jsme zastupitelé, nejsme blbci.“ Starosta:
„Uklidni se, laskavě. Tady na tomto poli to může kde kdo navrhnout v souladu se zákonem a
jednacím řádem. Ano, jsme se dohodli. Tak to tady předkládáme. Vy píšete anonymy, my se
zase domlouváme.“
Starosta: „Nechávám hlasovat, zda přerušíme ZMF na 10 minut a zahájíme dohodovací řízení.
ZMF s odkazem na ust. článku 9 bod č. 5, 6 schvaluje realizaci dohodovacího řízení ve
věci návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Realizace dětského
hřiště a tribun v areálu FC Fryšták.“
Pro: 11
proti: 2 (P. Ševčík, V. Filák)
Zdržel se: 2 (Ing. T. Černý, L. Mikl)
Starosta: „Domluvme se na to, že zástupce každého subjektu se odebere poradit, přerušuju
jednání na 10 minut, odmítám toto dohodovací řízení řídit vzhledem k tomu předcházejícímu
hlasování. Takže si mezi sebou vyberete předsedu, který to povede a sdělí zastupitelstvu návrh
této záležitosti.“
Starosta přerušil zasedání na 10 minut v čase od 21.06 hod do 21.16 hod.
K času zahájení pokračování zasedání ZMF se počet všech přítomných zastupitelů snížil na
celkových 14, po odchodu p. V. Filáka.
Ing. J. Košák: „Předseda jsem byl já. Závěr našeho jednání je: zvážili jsme všechny aspekty,
které jsou kolem té zakázky, všechny procesy, které byly prováděny, tak byly v souladu se
zákonem, v souladu se všemi podmínkami, které si klade město při VŘ. To je jedna věc, druhá
věc – zvažovali jsme, pokud jim to neschválíme, budeme po nich požadovat nové výběrové
řízení, může se to protáhnout do pozdních jarních měsíců, kdy nemusí stihnout začátek
sezóny. Jde nám o to, aby to bylo funkční. Takže navrhujeme znovu hlasovat o usnesení
v původním znění, které už bylo předneseno na ZMF.“
U Z 09/2017/VII/02l)
ZMF v návaznosti na usnesení U Z 03/2017/VII/06c) schvaluje v souladu s ust. § 85 písm.
c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí
veřejnoprávní investiční dotace FC Fryšták, z.s., Zlínská 260, 763 16 Fryšták, a to ve
výši 2.352.000 Kč (původní částka 2.300.000 Kč) na výstavbu dětského hřiště a tribun
v areálu FC Fryšták, a schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Fryšták, nám. Míru 43,
763 16 Fryšták, IČ 00283916, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou, a FC Fryšták, z.s.,
Zlínská 260, 763 16 Fryšták, IČ 65792157, zast. p. V. Rudolfem, předsedou spolku, a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 2 (P. Ševčík, L. Mikl)
Usnesení č. U Z 09/2017/VII/02l) bylo schváleno - s odkazem na jednací řád a
dohodovací řízení.
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Pan Manďák popsal, co vše pro město v minulosti udělal. A dodal, že doposud mu nebylo
odpovězeno na jeho žádost. Starosta: „Vaší žádostí se orgány města zabývají a Ing. P. Gálík to
projedná ve stavební komisi, jakožto poradní orgán.“

Zapisovatelka: Ing. Markéta Mynaříková

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Gálík

Mgr. Lubomír Doležel
starosta
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Ing. Stanislav Velikovský, CSc.

Mgr. Libor Sovadina
místostarosta

