Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 1/2019/VIII ze dne 30. 1. 2019
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Ing. Pavel Gálík, Mgr. Libor Sovadina, Bc. Ilona Staňková,
Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Mgr. Helena Uhříková, Jaroslav Hrbáček, Mgr.
Roman Lauterkranc, Alois Langer, Mgr. Pavel Nášel, Ing. Karel Zlámalík, Ing. Jan
Gőrig, Mgr. Sylva Knedlová, Pavel Ševčík, Libor Mikl (viz prezenční listina příloha č. 1)
Omluveni:
Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Marcela Klapilová
Hosté:
Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí Útvaru kanceláře starosty, Ing. Michal Jašek,
vedoucí ekonomicko – správního odboru, Ing. Pavel Dohnal, vedoucí odboru
technického hospodářství, Ing. Petra Kučerová, samostatná referentka ESO
Řízení schůze: Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatel: Jitka Nedělová, asistentka starosty
Ověřovatelé: Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Bc. Ilona Staňková
Místo:
obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.00 hodin
Konec:
19.10 hodin
Program:
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení ověřovatelů
zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze zasedání ZMF č. Z
02/2018/VIII ze dne 10.12.2018, informace o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na výpisy
z jednání rady)
2. Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 31. 12. 2018 a k 30. 1. 2019
3a) Návrh na schválení rozpočtu města Fryštáku na rok 2019
3b) Návrh investičních akcí pro rok 2019
4. Návrh na pověření Rady města Fryštáku schvalovat rozpočtová opatření do výše 250 tis Kč bez
DPH
5. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací mimo režim tzv. grantové podpory, jejichž výše
přesahuje 50 tis Kč:
a) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Fryštácké Javořině, z. s.
b) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Salesiánskému klubu mládeže, z. s.,
Dům Ignáce Stuchlého
c) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace FC Fryšták, z. s.
6. Návrh na jmenování členů tzv. grantové komise města Fryštáku za účelem zpracování návrhu
grantové podpory NNO pro rok 2019
7. Návrh na pověření zástupce města Fryštáku - zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace
8. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 383/30, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták
9. Věcná břemena:
a) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Jadrníček, Kab NN“
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b) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Vítová, Surý, Kab NN“
c) Žádost společnosti GasNet o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke
stavbě „Přeložka STL plynovodu Fryšták na pozemku parc.č. 323/31 v k.ú. Fryšták, obec Fryšták,
číslo stavby: 8800090911“
d) Žádost společnosti GasNet o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „STL
plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 759/2 v k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
číslo stavby:9900096764“
10. Různé:
a) Informace k převodu objektu Sokolovny do majetku města Fryštáku
b) Informace k převodu areálu FC Fryšták do majetku města Fryštáku
c) Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ul. Ke Skalce
d) Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu Sportoviště u ZŠ Fryšták
1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 1/2019/VIII dne 30. 1. 2019
Starosta v 16.00 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční listiny
- přítomno celkem 15 členů ZMF (Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Marcela Klapilová se omluvily) a
sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, a že je tudíž
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta konstatoval, že dnešní zasedání již bude administrováno
novým konferenčním a hlasovacím systémem Ministr – všichni si systém po krátké instruktáži
majitele systému vše vyzkoušeli nanečisto. Starosta konstatoval, že zasedání bylo svoláno a
vyhlášeno řádně v souladu se zákonem o obcích a nikdo z občanů ani zastupitelů nevznesl k
programu žádnou připomínku. Sdělil, že byly splněny všechny zákonné náležitosti pro to, aby
zahájené zasedání pokračovalo a jednalo – v návaznosti na schválení navrženého programu (viz
pozvánka ze dne 21. 1. 2019) - dle tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele zasedání ZMF č. Z 1/2019/VIII
Starosta navrhl jako zapisovatelku zasedání ZMF č. Z 1/2019/VIII dne 30. 1. 2019 pí Jitku
Nedělovou. Připomněl, že na zasedání ji aktuálně zastupuje pí Najmanová, která spolu s kolegy z fy
Minister administruje celé jednání v rámci v rámci nového konferenčního a hlasovacího systému,
přičemž pí Nedělová vše sepíše na základě pořízeného audio-záznamu.
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 1/2019/VIII dne
30. 1. 2019 pí Jitku Nedělovou.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 1/2019/VIII dne 30. 1. 2019
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 1/2019/VIII ze dne 30. 1. 2019 zastupitele Bc. Ilonu
Staňkovou a Ing. Stanislava Velikovského, CSc., navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli
připomínek.
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 1/2019/VIII, konaného dne 30. 1. 2019, zastupitele paní Bc. Ilonu Staňkovou a Ing.
Stanislava Velikovského, CSc.
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Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/1.3 bylo schváleno.
1.4. Schválení programu zasedání ZMF č. Z 1/2019/VIII dne 30. 1. 2019
Starosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 21. 1. 2019, přičemž
sdělil, že z důvodu časové naléhavosti navrhuje zařazení schválení podání žádostí o dotaci na
opravu místní komunikace ul. Ke Skalce a opravu sportoviště u ZŠ, kdy starosta navrhl tato
projednání jako podbody s označením č. 10c) a 10d).
Starosta: "Já tady jenom připomínám, před tím, než otevřu diskusi, to, že budu navrhovat, abychom
jednali o těch bodech, tak jak byly avizovány v té pozvánce, kterou jste všichni obdrželi s tím, že
byť to teda je požadavek ze strany poskytovatelů dotací nad rámec zákona, ale chtějí to, je to
podmínka dotačního titulu, tak prosím vás, dovolili jsme si ještě navrhnout, aby v rámci tohoto
zasedání byly projednány ještě 2 podbody u bodu 10, a to je podbod 10c) Návrh na schválení
podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ulice ke Skalce, to je nový titul, a druhý
podbod je, který navrhujeme tedy k doplnění bodu 10 - je návrh na schválení podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci povrchů sportoviště u Základní školy Fryšták. Tam máme na mysli, prosím
vás, sice jsme to původně plánovali až na ten příští rok, ale zase nechceme ztrácet čas, že by byla
možnost ještě se ucházet letos, tak toho chceme využít, ale taky je tam tento požadavek. Jednalo by
se o výměnu těch dvou původních povrchů, toho umělého trávníku na sportovišti při Základní škole
ve Fryštáku a i toho tartanu. Takže pracujeme ještě na zpracování žádosti i v tomto ohledu. Jenom
připomínám, že ten povrch je původní – v podstatě z roku 2004, vzpomínáte si, takže už cosi
odslouženo má. Takže já bych navrhl usnesení, ale ptám se, jestli se hlásí někdo do rozpravy k takto
navrženému a doplněném programu dnešního zasedání? Nikdo se nepřihlásil ani systém neukázal,
takže ukončuji tady ten prostor pro rozpravu a budeme hlasovat."
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 1/2019/VIII dne 30. 1. 2019 v souladu s obdrženou
pozvánkou ze dne 21. 1. 2019 a s odkazem na ust. § 94 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 94 odst. 2 téhož zákona
schvaluje doplnění tohoto programu zasedání zastupitelstva o podbody č. 10c) Návrh na
schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ul. Ke Skalce a č. 10d) Návrh
na schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchů Sportoviště u ZŠ Fryšták.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Starosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 1/2019/VIII dne 30. 1. 2019 – 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 1/2019/VIII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 2/2018/VIII ze dne 10. 12. 2018
Ověřovatelé pan Libor Mikl a Mgr. Pavel Nášel schválili zápis bez připomínek a svůj souhlas
stvrdili podpisem tohoto zápisu. Zastupitel Mgr. R. Lauterkranc vznesl dne 17. 1. 2019 připomínku
k zápisu č. Z 2/2018/VIII ze dne 10. 12. 2018 s tím, že v zápisu chybí podstatná část diskuze a
obsahuje dodatečné úpravy, které zahlazují obsah sdělení, které je aktuálně předmětem právní
analýzy, již zastupitel inicioval.
Připomínky:
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Starosta: "Takže já jenom konstatuji, že jste tedy obdrželi všichni v elektronické podobě tento zápis
ze dne 10. 12. 2018 a konstatuji, že byli určení dva ověřovatelé a ověřovatelé svým podpisem
stvrdili správnost toho zápisu, tzn. než otevřu rozpravu, tak potvrdili ten zápis jak pan Mikl, tak i
pan magistr Nášel, a tento zápis je autorizován také starostou a místostarostou. Takže to je první
věc, kterou konstatuji. Druhá věc je, že k tomuto zápisu podal námitku pan Mgr. Roman
Lauterkranc, takže otevírám tímto rozpravu a mohou se v rámci této rozpravy přihlásit do diskuse
všichni, jak ověřovatelé, tak další členové Zastupitelstva, a samozřejmě pan magistr Lauterkranc.
Takže prozatím je přihlášen pan Mgr. Lauterkranc, takže dávám slovo panu magistru." Mgr. R.
Lauterkranc: "Vážení kolegové, porovnal jsem dílčí část zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku z 10. 12. 2018 se zvukovým záznamem zasedání, který mi poskytlo Město proti
předávacímu protokolu 7. ledna 2019. Konstatuji, že v dílčí části zápisu chybí část diskuse a zápis
obsahuje i reinterpretaci jedné věty. Zápis považuji za zásadní věc, a proto jsem přistoupil k podání
námitky. Požaduji, aby zápisy byly psány kvalitně. Proto své konstatování uzavírám svým názorem,
že v dílčí části diskuse je zápis neshodný se zvukovou nahrávkou, respektive nepravdivý. Děkuji za
pozornost." Starosta: "Děkuji, očekávám ještě vyjádření ověřovatelů, tak bych poprosil, jestli se
přihlásí do diskuse pan Mikl a pan Nášel." L. Mikl: "Já budu mluvit, pokud je mi známo, podle
zákona o obcích je důležité usnesení Zastupitelstva, nikoliv diskuse. Diskuse, dle mého názoru,
která k bodům byla v minulém zápisu, tak jak byla zapsána podle toho, jak si já pamatuji, byla
zapsána paní zapisovatelkou relevantně k tomu, jak jsme diskutovali. Nemyslím si, že je třeba, aby
zápis, diskuse, usnesení, byl doslova. Myslím si, že to je spíše nadstandard k zápisům Zastupitelstva
města Fryštáku. To je můj názor, proto jsem také stvrdil svým podpisem pravost zápisu z minulého
Zastupitelstva." Starosta: "Já teď děkuji, je to všechno, pane Mikle? Dobře. Technická se nám tam
objevila od pana Mgr. Lauterkrance, to má přednost. Prosím, pane magistře." Mgr. R. Lauterkranc:
"Ze zápisu diskuse byla vypuštěna 1 a půl strana, A4 tj. 535 slov, souvislých slov, děkuji." Starosta:
"Dobře, děkuji." Mgr. P. Nášel: "Mě by zajímalo, jakým způsobem pan magistr Lauterkranc přišel k
tomu, že není zápis podle toho, co je ve zvukovém záznamu, protože, pokud vím, tak jeho námitka
byla ještě předtím, než vlastně dostal zvukový záznam od Zastupitelstva. Tak odkud vzal tento
záznam vlastně toho jednání Zastupitelstva, a pokud by mi mohl odpovědět." Mgr. R. Lauterkranc:
"Takže otázku jsem pochopil tak, že zní, kde jsem získal zvukový záznam jednání Zastupitelstva, je
tomu tak?" Mgr. P. Nášel: "Ale ještě předtím, než jste dostal tento zvukový záznam od radnice, tak
vy jste v té své žádosti uvedl, že máte informace o tom, že to tam není. Takže, kde jste vlastně ty
informace nabral, podle čeho jste posuzoval?" Mgr. R. Lauterkranc: "Odpovídám na upřesnění pana
magistra Nášela, takže ta časová posloupnost byla následující: Zastupitelstvo proběhlo 10. prosince,
20. prosince jsem požádal město Fryšták o poskytnutí zvukové nahrávky na základě toho, že jsem
zároveň přijal e-mailem návrh zápisu nebo respektive ne, budu přesný, získal jsem soubor Word se
jménem, a to nemám zde poznačený, prostě dostal jsem zápis, který jsem si přečetl, poté, co jsem si
ten zápis přečetl, tak jsem seznal, že je v části diskuse neúplný." Starota: "Ano, já do toho vstoupím,
ono to stačí, ta odpověď. Na té podstatě, na kterou se pan kolega Nášel ptal, to stejně nic nemění.
Dobře, děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuse? Pane magistře, já se ještě zeptám vás, tedy závěr
tady k tomu, jestli platí to, co jste řekl v podstatě hned v tom úvodním? Nic víc? Tím to končí?"
Mgr. R. Lauterkranc: "Jenom si zopakujeme, co jsem přesně řekl, takže jsem řekl, že považuju v
dílčí části diskuse zápis za neshodný se zvukovou s nahrávkou, respektive nepravdivý, a za tím si
stojím." Starosta: "Dobře, děkuji, takže ukončil jste svůj příspěvek, rozumím tomu, pane magistře?"
Mgr. R. Lauterkranc: "Ano, ukončil jsem svůj příspěvek." Starosta: "Dobře, děkuji. Jenom tady
možná technická poznámka, asi pan Mikl to udělal taky, podíval se do zákona o obcích. Ten zákon
jednoznačně hovoří o tom, co vlastně obsahuje zápis ze zasedání Zastupitelstva, jasně deklaruje, co
musí obsahovat, a to je rozpracováno v jednacím řádu. Takže z tohoto pohledu jako při sestavení
našeho zápisu zákon byl bezvýhradně naplněn. V podstatě nikde se nemluví, tak jak to řekl pan
Mikl, je nadstandard, že vlastně zaznamenáváme tu diskusi téměř autenticky, ale znovu říkám, je to
nadstandard, vůbec zákon nestanoví, že by byl ten zápis doslovný úplný. Dokonce, když se podíváte
na to, co zákon stanovuje, tak tam o diskusi se ani nemluví. Navíc toto byla, řekněme v uvozovkách
volná diskuse, která se nevztahovala k programu, který byl schválen na předmětném zasedání
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Zastupitelstva. Dobře, takže to jenom technická poznámka z pohledu zákona. Takže hlásí se někdo
než ukončím rozpravu? Ukončuji rozpravu."
U Z 1/2019/VIII/1.6
ZMF bere na vědomí námitku k předloženému zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Fryštáku číslo Z 2/2018/VIII ze dne 10. 12. 2018, předloženou Mgr. Romanem
Lauterkrancem, a bere na vědomí schválení předmětného zápisu v původním znění,
ověřeného ověřovateli Mgr. Pavlem Nášelem a p. Liborem Miklem.
Pro: 13
Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Zdržel se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 4/2018/VIII ze dne
7. 12. 2018, č. R 5/2018/VIII ze dne 13. 12. 2018, RMF č. R 6/2018/VIII ze dne 20. 12. 2018 a
RMF č. 1/2019/VIII ze dne 7. 1. 2019.
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 4/2018/VIII ze dne 7. 12. 2018, č. R 5/2018/VIII ze dne 13. 12. 2018,
RMF č. R 6/2018/VIII ze dne 20. 12. 2018 a RMF č. R 1/2019/VIII ze dne 7. 1. 2019 bez
připomínek.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/1.7 bylo schváleno.
2. Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 31. 12. 2018 a k 30. 1. 2019
Předložil a připravil Ing. M. Jašek, vedoucí ESO. Všichni obdrželi materiál tiskem.
Starosta: "K dnešnímu datu je předložena tabulka aktuálně, pochopitelně. Stavy města Fryštáku,
stavy finančních prostředků na účtech Města k dnešnímu dni je tabulka tiskem předložena, ano? To
jsou v podstatě věci, které jako dneska už neovlivníme, vycházejí z těch finanční operací
schválených v orgánech Města a sloužily vlastně jako mimo jiné i podklad pro zpracování
rozpočtu."
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/2
ZMF bere na vědomí stavy finančních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 31.12.2018
a k 30.1.2019 bez připomínek.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/2 bylo schváleno.
3. a) Návrh na schválení rozpočtu města Fryštáku na rok 2019
Předložil a připravil Ing. M. Jašek, vedoucí ESO. Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti
a tiskem.
Vedoucím ESO byl zpracován návrh rozpočtu města Fryštáku na rok 2019, který byl projednán na
zasedání RMF dne 7.1.2019 a ještě tentýž den zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce.
Zákonná lhůta zveřejnění minimálně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání
zastupitelstva byla tedy splněna.
Připomínky:
Starosta: "Já jenom připomenu, že tento rozpočet jsme projednali společně na pracovní poradě
Zastupitelstva, kde byl dostatečný prostor, abyste se s tím seznámili, a potom samozřejmě ten
rozpočet v souladu se zákonem byl zveřejněn na úřední desce, kde se k němu mohli vyjádřit i
občané, podobně, samozřejmě i každý z nás zastupitelů, a tento návrh rozpočtu projednala Rada,
doporučila ho schválit v předloženém znění samozřejmě, i když víme, že rozpočet je živý
organismus a v průběhu roku v návaznosti třeba přijaté nebo nepřijaté dotace nebo cokoliv jiného
můžeme s tím rozpočtem jaksi hýbat dle aktuálních potřeb. Takže já jenom také připomenu, že se
tím zabýval, tady tím návrhem rozpočtu, i finanční výbor, takže předpokládám, že se nám předseda
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přihlásí do té diskuse a tím také já otevírám k návrhu rozpočtu k podbodu 3a) diskusi, rozpravu tedy
oficiálně. Takže, prosím, hlaste se do rozpravy. První, kdo se přihlásil, je pan Sovadina." Mgr. L.
Sovadina: "Tak já jenom za finanční výbor. My jsme vlastně se měli za úkol sejít nad návrhem
rozpočtu a zaujmout stanovisko, zda doporučujeme ke schválení, či nikoliv. Takže finanční výbor se
sešel, z důvodu vlastně pracovního vytížení a zahraničních cest několika členů proběhlo toto
zasedání formou emailové komunikace, vznikl na základě toho zápis, který vlastně obsahuje i tady
tu emailovou komunikaci všech členů a všemi členy bylo doporučeno tento návrh rozpočtu schválit.
Takže za finanční výbor všemi členy doporučuje schválit návrh rozpočtu města Fryštáku na rok
2019 v předloženém znění. Děkuji." Starosta: "Děkuji panu Mgr. Sovadinovi. Hlasí se někdo do
rozpravy k podbodu a) tedy." Mgr. R. Lauterkranc: "Děkuji. Vážení kolegové, návrh rozpočtu města
Fryštáku na rok 2019 je řešen jako deficitní a zatím návrh investičních akcích pro rok 2019 mě
nepřesvědčil svým obsahem o tom, že bych tento deficit měl podpořit, jestli mi rozumíte. Připadá
mi ten návrh nedostatečný, nedostatečně obhajuje deficit, proto nebudu hlasovat pro schválení
rozpočtu. Děkuji." Starosta: "Dobře, děkuju panu Mgr. Lauterkrancovi. Dívám se, zda se někdo
přihlásil ještě do diskuse o tom rozpočtu. Já se k tomu nevracím, protože znovu říkám bylo
projednáno, zdůvodněno, vysvětleno, tak nerad bych se opakoval. Pan Langer, prosím." A. Langer:
"Já se jenom hlásím do diskuse. Bavíme se o 3a)?" Starosta: "Ano 3a), v podstatě schvalujeme
závazné parametry rozpočtu na rok 2019. Takže děkuji, nikdo jiný již se nehlásí, já ukončuji
rozpravu."
U Z 1/2019/VIII/3a)
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2019/VIII/2) ze dne 7. 1. 2019, kterým byl
projednán návrh rozpočtu města Fryštáku na rok 2019 a téhož dne zveřejněn, v souladu s ust.
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 4, 6 a 11 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet města Fryštáku na
rok 2019 jakožto rozpočet schodkový s předpokládanými příjmy ve výši 71.042,50 tis. Kč,
s předpokládanými výdaji ve výši 80.141,50 tis. Kč a deficitem rozpočtu ve výši 9.099 tis. Kč +
splátky 2.401 tis. Kč, které budou kryty v souladu s ust. § 4 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, finančními prostředky z minulých let
na bankovních účtech města, a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ekonomicko-správního
odboru, v souladu s ust. § 14 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, neprodleně
zajistit rozpis tohoto rozpočtu (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Zdržel se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/3a) bylo schváleno.
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
Termín:
28. 2. 2019
3. b) Návrh investičních akcí pro rok 2019
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravil Ing. Pavel Dohnal, vedoucí OTH. Všichni
obdrželi materiál na úložišti a tiskem.
Starosta: "Návrh investičních akcí pro rok 2019, který samozřejmě představuje i jakousi ještě
rezervu pro to, co bude v návaznosti na několik dotačních řízení s tím, že vy máte samozřejmě před
sebou tu tabulku, aktualizovanou, něco bylo na úložišti, a prosím vás je to něco, co opravdu, jak
tady kolega Langer naznačoval, je něco, co je opravdu teď k živé diskusi, a jsou tam naznačeny
opravdu ty věci, které, jak bych řekl, vyplývají z historické přípravy, z nějaké i nutnosti, a přitom se
tam vytváří ještě ta rezerva pro to, v jakém rozsahu budeme dělat ty věci, které čekají na schválení v
rámci dotačního řízení s tím, že, prosím vás, jenom jsme tam ubrali trošku investičních akcí v tom
posledním návrhu, protože si vám dovolujeme navrhnout to, abychom letos kromě, řekněme, už
těch definitivních nebo historicky schválených investic, zacílili především na zpracování
projektových dokumentací. V podstatě, aby tento rok byl ve znamení dokončení možná největšího
počtu těch projektových dokumentací tak, aby opravdu od příštího roku byly ty akce připraveny
potom k realizaci, abychom už nečekali na to, jestli něco doběhne nebo nedoběhne. My samozřejmě
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nikdy nevíme, jak to bude s těmi rozhodnutími, protože víte, že nám to teď zkomplikoval stát
trošku, když to řeknu v obecné rovině, víte, že tzv. koordinovaná stanoviska, na to si úřady
vyhradily až 3 měsíce, takže to je bez komentáře. To je jedna věc, a druhá věc je, že vyčleňujeme z
těch investičních akcí zcela záměrně tu akci komplexní, tedy de facto komplexní revitalizace toho
náměstí, kdy část rekonstrukce spadá pod dotační titul v rámci tzv. IPRU Zlín, kde by všechno to,
co se vztahuje k rekonstrukci toho dopravního terminálu, téměř všechno mšlo být v uznatelných
nákladech, takže očekáváme z té celkové investice asi 10 - 12 mil., to nevím, teď nedokážu
odhadnout, 10 - 12 milionovou dotaci. Připomínám, že předpokládáme z logických důvodů vysoutěžit jako celek, protože to nelze v podstatě rozdělit, snažili jsme se vše rozdělit do dvou etap,
tedy tento projekt, ale víceméně nelze ho rozdělit do dvou etap tak, aby třeba ta oprava terminálu,
na který speciálně teď donátor přispívá, aby to bylo funkčně samostatné a samostatně
zkolaudovatelné, takže potom se to bude řešit v rámci jedné platby. Prosím vás, v těchto dnech
finalizuje příprava té žádosti, de facto v těchto dnech už bude ta žádost podána a navazuje to na to,
že jsme schválili vlastně už to podání té projektové žádosti, z toho vyplývají i další kroky a
předpokládáme zahájení investice asi v polovině tohoto roku s tím, že nejzazší termín té stavební
části, tedy ukončení stavebních části, je září příštího roku. Víte, že my tam musíme pracovat s
trošku delší časovou rezervu, protože my budeme opravovat to náměstí za pochodu, my musíme
zajistit vlastně provozuschopnost tady toho náměstí, a víte, že nejenom zajištění fungování složek
integrovaného záchranného systému, ale i zajištění obslužnosti obchodu, služeb a dalších věcí,
prostě to je priorita, takže budeme soutěžit jako celek logicky s tím, že si musíme pohrát s tím
harmonogramem tak, abychom nikomu nezabránili s dostupností do svého bydlení či firmy, místa
podnikání a podobně. Takže to je informace k tady této velké investici, kterou vyčleňujeme
samostatně, zbytek bychom měli řešit z vlastních zdrojů plus dotační prostředky. Já jenom
připomenu, teď jsem to napsal i do Fryštackých listů, předpokládáme nebo v těchto hodinách,
doslova a do písmene, podáváme komplexní žádost o poskytnutí dotace na realizaci energeticky
úsporných opatření na veřejných budovách, tedy na budovách ve vlastnictví Města, v konkrétním
případě jedná se tedy o revitalizaci kinosálu, o tom se ještě zmíním, objektu Základní školy,
Mateřské školy a Domu s byty pro důchodce. Energeticky úsporná opatření by měla u toho kinosálu
korespondovat s komplexní revitalizací toho objektu, s níž jste se seznámili na pracovní poradě
Zastupitelstva již dříve, a ještě se samozřejmě k tomu vrátíme. Takže využijeme toho, že bychom
samozřejmě realizovali obé současně. Takže, co se týká toho kinosálu, tam by mělo dojít k obnově
nebo respektive výměně topné soustavy, tedy, řekněme zjednodušeně, kotel, potom bychom měli
tam zavádět i vzduchotechniku rekuperací, což je takový hit, řekl bych tedy ekologický hit, a je to
tam hlavně potřeba, protože sami víte, že ta budova je v zimě prochlazená a v létě zase přehrátá, že
další technická opatření, třeba i to osvětlení a tak, to všechno bude v rámci energetických opatření u
toho kinosálu. U Základní školy to bude výměna kotlů, zjednodušeně řečeno, u Mateřské školy to
bude výměna kotle, nový ohřev vody a vzduchotechnika. Vzduchotechniku ve škole neřešíme z
toho důvodu, že tam si musíme ještě pohrát ve školní jídelně - je tam odsávání problematické a
vlastně jakoby musíme ověřit a prověřit tu azbestovou zátěž, protože tam se to paní doktorce, která
dělala ten průzkum, nějak nepozdávalo, takže s tím jsme ještě posečkali, ale na to OPŽP taky
pamatuje. No a Dům s byty pro důchodce dlouhodobě připravujeme, protože v těch prvních
výzvách, před třemi čtyřmi lety dneska už to je, kdy jsme to podali jako celek, ta opatření, nám to
nepřijali, protože se jim to zdálo jako nákladově vysoké, protože to je opravdu komplexní
revitalizace, bych řekl energetická, a tam to představuje výměnu oken, včetně těch střešních,
zateplení té střechy, stropů, obvodové zdivo a okna. Je to tak, pane Dohnale, nezapomněl jsem na
nic, že? A výměna kotle, ano děkuju, samozřejmě výměna kotle. V návaznosti na to plánujeme
termíny - i s ekonomem jsme se domluvili, že bychom posunuli ta energetická opatření, my tam
máme čas do roku 2023, takže to bychom zahájili realizačně až počínaje tím rokem 21 a rozdělili
bychom to až do toho roku nebo postupně bychom to rozdělili na ty jednotlivé roky tak, abychom
po té velké vstupní investici do toho náměstí zrevitalizovali i ten rozpočet. To jsou možná základní
okamžiky toho rozpočtu nebo návrhů těch investic, prosím vás, říkáme obecně investic, pan Ing.
Jašek se trošku tam kroutí, protože jako ekonom ví, že to vnitřní členění by mělo být úplně jiné, měl
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bych tady používat trošku podrobnější terminologii, ale my potřebujeme vědět, potřebujeme znát to
základní rozdělení těch investic. Takže znovu říkám, dva takové okamžiky, že uvažujeme o úvěru
na to náměstí, pak jedna platba vrátí se nám cca až 80% uznatelných nákladů, zahájení letos, konec
příští rok, potom zpracování žádostí na ta energeticky úsporná opatření plus ještě jsem nezmínil
žádost, tedy to, co jsme schvalovali teď - vlastně ta komunikace ke Skalce a o revitalizaci těch
povrchů sportovišť při Základní škole, no a řekl bych, že ten zbytek v uvozovkách, co vidíte i v té
tabulce, tak to je ten, v uvozovkách v dobrém smyslu, ten zůstatek, to, k čemu jsme v těch minulých
letech směřovali, co se objevovalo v těch návrzích a co bychom postupně zrealizovat měli. Takže
děkuji za pochopení pro můj delší príhovor, jak říkají Slováci pěkně, a teď otevírám rozpravu, která
už nám tam běží, takže se nám hlásí kolegové a kolegyně, a první se přihlásil pan Mgr. Roman
Lauterkranc, předávám slovo, pane magistře." Mgr. R. Lauterkranc: "Děkuji. Vážení kolegové,
14. ledna 2019 proběhlo pracovní Zastupitelstvo, na kterém jsme získali tento arch s názvem
Navrhované investiční akce pro rok 2019, já to rychle projdu. První bod klimatizace pro budovu
radnice předpokládaná částka 1.000.000 Kč 14. ledna. Dnes jsem obdržel nový návrh, částka
1 100 000 klimatizace MÚ. Druhý bod demolice kotelny mezi ZŠ Fryšták a Sokolovnou 14. ledna
400 000, dnes akce vypuštěna. Za třetí parkovací místa u Horňanky 14. ledna 400 000, dnes
500 000. Rekonstrukce objektu č. p. 16 tvoří čtvrtý bod 4 000 000, pokud dobře čtu, tak tato akce
byla vypuštěna, dnes. Oprava mostu na ulici Korábová 1 100 000, pátý bod, oprava mostu na ulici
Korábová 1 100 000, to je první řádek, který je stejný, jak 14. ledna, tak dnes. Chodník ulice
Holešovská 700 000 není, ne, to je jinak, energetické úspory, nevím jestli má smysl pokračovat, ale
mě se tento způsob nelíbí. Mně se líbí určitě způsob takový, že obdržíme materiál, že ho
projednáme na pracovním Zastupitelstvu, otevřeme k němu diskusi, vyjasníme detaily a potom
můžeme schvalovat. Tady došlo k takovým změnám, že si myslím, že bysme měli diskusi k tomuto
bodu odložit, vy byste měli tedy připravit definitivní materiál, k němu by měla proběhnout diskuse,
nebo můžeme tu diskusi otevřít tady a pak by jsme se měli k tomu budu vyjadřovat. Ale teď jsme v
situaci, kdy si myslím, že nemůžeme rozhodovat, protože by jsme rozhodovali v časové tísni. Pokud
se vrátím na úroveň 14. ledna, měl jsem tady několik otázek, ale dneska těch otázek je daleko víc,
mluvím 2 minuty 29 vteřin." Starosta: "Klidně ještě hovořte, my nemáme limity nastaveny zatím
jako ..." Mgr. R. Lauterkranc: "Nechci vás zdržovat, chci být efektivní, ale skutečně bych
doporučoval, navrhuji tento bod přemístit na příští jednání Zastupitelstva a pořádně se na to
připravit. Opravdu těch změn je tady hodně, navíc si myslím, že tady ani nefungují nebo nesouhlasí
součty sloupců, nevím čeho je součet 9 944000." Starosta: "Samozřejmě od toho jsme tady,
abychom reagovali, abychom diskutovali, koneckonců ty záležitosti jsou už mnohokrát
diskutovány, komentovány, já určitě dodám dvě poznámky, určitě nejsme v časové tísni, a to, že se
to objevuje trošku jinak, to není nic záhadného, to je jenom ještě finalizace v návaznosti na to, že
pokud víte, byl razantní skok v navýšení cen za stavební práce, ale do toho bych se nepouštěl, takže
některé věci jsme si opravdu znovu nechali ověřit, prověřit, respektive na některé ty věci bych
zrovna tady s panem Gálíkem, který se přihlásil do diskuse, případně s panem Dohnalem, mohl
reagovat. Takže nejsou to nějaké záhadně se tvářící věci, ale spíš logická reakce na tu realitu, ale
několikrát už projednáváno, takže ale od toho tady sedíme, proto, abychom si to také okomentovali.
Takže já předávám slovo k tomu, k tady této problematice, panu ing. Gálíkovi." Ing. P. Gálík: "Já
bych teda zkusil to nějak shrnout, myslím si, že nejsou ty investiční akce až tak rozdílné oproti
tomu, co jsme navrhovali. Jediná investiční akce, která z tama vypadla, velká, je investice do čísla
popisného 16, kdy se po doplnění podkladů zjistilo, že prostě ta částka, která tam byla uvedená, v
žádném případě není správná. Proto jsme se snažili rozhodit, vlastně navrhnout, další investice,
které máte tam napsané. Klimatizace MÚ má 100 000 navíc kvůli tomu, že je tam potřeba nějaký
dozor a nějaké malířské práce po dokončení. Co se týká úpravy vstupu do objektu Mateřské školy,
tam si myslím, že cena je taky trošku jiná, protože v té původní nebylo uvažováno s dozorem a ještě
se tam vyskytly nějaké věci ohledně čipového systému. Ten chodník - Zemědělské družstvo Technické služby byl původně v návrzích, mám pocit, a proto jsme ho tam zařadili zpátky, oprava
havarijního stavu kanalizace, ta se vyskytla bohužel teď na jaře, takže to je aktuální stav, ten se řešit
musí, to nemůžeme čekat na to, až nám vznikne nějaký velký problém. A pak jsme se teda dohodli o
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tom, že než začínat nějaké drobné akce, tak zkusíme opravdu rozjet ty projekty tak, aby jsme si
nachystali do dalších let prostě nějaké akce a ty pak mohli zdárně v dalších letech realizovat. Takže
to by bylo z mé strany jako nějaké vysvětlení tady k těmto částkám. Pokud někdo máte dotaz přímo
k té částce, klidně se zeptejte. Ještě parkovací místa u Horňanky, jak mi pan starosta připomíná, tam
byla vysoutěžená částka nějaká, a nebyly k tomu ještě započítány dozory, proto je tam ten návrh o
těch 100 000 víc." Starosta: "Děkuji prozatím panu kolegovi Gálíkovi, přihlásil se nám tam pan
Langr do diskuse, takže připojuju." A. Langer: "Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně investičního
tady toho návrhu, jak je to směrodatné, to, když tady teď si řekneme, že to bude stát 1 000 000 a
bude se to nějak pohybovat, protože ceny se pohybují, bavím se, že máme nějakou sumu, nějaký
limit, protože když řeknu tak, objevilo se něco, co nebylo, teď se objevilo tady zničehonic
parkovací místa u domu Komenského, vím, jak to tam vypadá v té ulici, ale bavím se o tom, jestli
už tady to s parkování bude řešit centrálně s tím, jestli se bavíme, je to u bytovek, jestli je to o těch
místech, jak bude H+M stavit, ale já se bavím spíš tom, že máme tady nějakou položku, v celkovém
rozpočtu jsme si schválili, že tam bude investice 9 milionů, ano budget, a teď se bavíme o tom, že
ano, jasně, když prasklo potrubí, tak to musíme spravit, jak je dané to, že když se bavíme, že ty
položky se můžou měnit, a hlavně je to variabilní, jestli jsem správně pochopil. Takže je to otázka,
že by tady, když to řeknu, jestli tady schvalujeme rozpočet někdo řekne přesně to bylo 1 100 000, a
bude to 1 000 050, tady ty technické věci." Starosta: "Ano, zareaguju já, ale přednost má technická
pana Gálíka." Ing. P. Gálík: "Takže já bych k tomu doplnil, že to jsou částky projektantské, jo, takže
ty se budou soutěžit a budou se měnit samozřejmě během toho roku, ten rozpočet bude doznávat
nějakých změn i tady tyto částky budou doznávat změn. Je to jakoby návrhová část. Děkuji." A.
Langer: "Ta technická, když se bavíme, právě proto, že to není směrodatně dané, tak já vím, že
budou jiné ceny, že si nestavíme na tom, že když se cokoliv změní, že se jiná položka nemůže
vyměnit, tady se bavíme o chodníku JZD, ale můžeme udělat ho i pak do budoucna dozadu, když
bude, já se bavím, že jak jsme říkali, budget je daný, budem se bavit o tom budgetu a budem se
bavit, co se na něm bude dělat." Starosta: "Ještě se k tomu vrátíme, jo, pane kolego, a teď pan
magistr Lauterkranc, prosím." Mgr. R. Lauterkranc: "Vážení kolegové, takže jsem pochopil, že zde
není vůle tento bod přemístit na příští zasedání Zastupitelstva, chci teda opakovaně zdůraznit, že je
to postup, který považuji za nestandardní, protože standardní je podklady dodat dopředu. Já jsem
dnes tímto návrhem překvapen, neměl jsem čas se nad tím ani zamyslet, takže to bude z mé strany
trošku improvizace teď, ale chtěl bych se ještě dotázat k parkovacím místům u Horňanky.
Principielně nejsem člověk, který by byl proti takovýmto věcem, a chápu tuto akci, že vedena s
nějakým cílem bezpečnosti chodců, bezpečnosti dětí, a také jsem si zjistil, že problém Horňanky je
takový, že objekt je vlastnictvím podnikatele a pozemky kolem dokola toho objektu jsou
vlastnictvím Města. Přesto bych byl rád, kdybyste mi odpověděli na otázku, jak mám odpovědět
Fryštáckému podnikateli, který se mě zeptá, když Město vybudovalo parkovací místa u Horňanky,
proč je nevybuduje na městských pozemcích před mojí provozovnou, tzn. chtěl bych vědět to
odůvodnění v tomto konkrétním případě, proč bez participace podnikatele Město přistupuje k
investici za půl milionu korun." Starosta: "Dobře, tak můžu reagovat já. Já zareaguju nejprve na tu
vaši zmínku o improvizaci. Prosím vás, tady jsou akce, o kterých se bavíme už v podstatě ne jedno
Zastupitelstvo, takže informací je dostatek, a nikdo nemusí čekat až na to Zastupitelstvo, proto se
zveřejňuje 7 dní dopředu ta pozvánka, takže kdokoliv cokoliv si může tady přímo na úřadě
projednat a dotázat se na cokoliv, a to, co se objevuje v té tabulce, není nic, co by přišlo nově, co by
se neobjevilo i v těch starších seznamech, nic se tady neobjevilo z toho, o čem bychom kdysi už
nejednali. Skutečně to je výsledek v podstatě toho odpovědného přístupu ještě k revizi, je to
výsledek tvrdé revize toho, co vlastně nový rok z hlediska cen vlastně i těm samosprávám přináší,
takže proto vlastně jsme přistoupili k návrhu úpravy těch investičních priorit, nic víc v tom
nehledejte. Teď odpovím na druhou část vaší poznámky, co se týká parkovacího místa u Horňanky,
tak tam je 500 000 proto, že se mění ta technologie, tam byla dřív diskuse na sklonku minulého
roku o tom, že by to chtělo více průsakový povrch, takže to je k té technologii, a potom jsem
nerozuměl tomu, jak jste to myslel vzhledem k tomu podnikateli, prosím, jestli se přihlásíte, ano,
tak technická pan Lauterkranc, prosím." Mgr. R. Lauterkranc: "Ta otázka je obyčejná, když se mě
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zeptá kterýkoliv fryštáckých podnikatelů, jestli i jemu Město vybuduje parkovací místa na
městských pozemcích, které jsou před jeho provozovnu, tak jak tomu podnikateli mám odpovědět?
Rozumíte mi, tady Město vybuduje parkovací místa na svých městských pozemcích, které obklopují
provozovnu podnikatele. Já nezpochybňuji ten projekt, opravdu ne, já si myslím, že ten projekt je
správný, správný z hlediska bezpečnosti chodců, bezpečnosti dětí, ale chtěl bych objasnit tu
argumentaci. Ono to může být třeba na základě nějakého kolaudačního rozhodnutí nebo má to
určitě nějaký svůj racionální důvod, proč zrovna v tomto případě Město investuje půl milionu korun
na vybudování sedmi parkovacích míst. Nezpochybňuju ani počet parkovacích míst, to jsme
probrali na pracovním Zastupitelstvu, to je všechno v pořádku, ale ten důvod." Starosta: "Odpovím
jasně, ale já si myslím, že vy jste si přímo odpověděl, jako je to priorita té bezpečnosti silničního
provozu, tam jsou opakované stížnosti na to nesprávné parkování, ano? Jestliže se někdo obrátil na
Město opakovaně, dlouhodobě a chtěl řešit v podstatě dopravní závadu, tak jedna z možností
vzhledem k tomu, že jde o dopravní závadu na místní komunikaci, která je ve vlastnictví Města, tak
jedno z těch řešení je to, že to parkující auto dostaneme z té komunikace pryč, a abychom ho dostali
z té komunikace pryč, tak se nabízí vybudovat právě tadyto parkování. Samozřejmě vždycky bude
subjektivní to, jestli je to pro podnikatele nebo pro někoho jiného, asi tak. Já si myslím, že primární
je tam ta záležitost, tady přišel nějaký požadavek, dlouhodobě opakovaný, týkal se více občanů
Města, kteří si na tu nepřehlednost toho dopravního provozu tam stěžovali, někteří ústně, někteří
písemně, někteří na Zastupitelstvu, a Zastupitelstvo z tohoto důvodu zájmu odstranění tohoto
nešvaru - jako přistoupilo k rozhodnutí o vybudování tohoto stání, to asi v tomto okamžiku. Nebylo
to asi opatření směrem k podnikateli, bylo to opatření směrem k občanům a k provozu na místní
komunikaci." Ing. P. Gálík: "Pan starosta to podal vyčerpávajícím způsobem, opravdu se tam jedná
o řešení spíš ne pro podnikatele a pro technické řešení té komunikace, opravdu ten provoz je tam
velmi silný a v některých místech dosti nebezpečný. Takže to je jeden z důvodů a myslím, že hlavní
důvod, proč se to chce dělat." Ing. P. Dohnal: "Já bych jenom doplnil, tady ten problém parkování
ten nelze zevšeobecňovat ve smyslu tom tak, když tady to řešíme, budem to řešit všude, protože tam
je několik otázek, jestli ta potřeba toho parkování je nová, tzn. vznikla nějakou novou investicí,
nebo jestli ta potřeba parkování narůstala postupně. Samozřejmě o nových investičních akcích,
které představují novou parkovací zátěž, tak legislativa umožňuje vyžadování vybudování těchto
parkovacích míst. Tady v tomto případě je to zřejmé, tam se sešlo několik nešťastných technických
záležitostí, ať je to šířka vozovky, tak nárůst jakéhosi toho provozu v rámci té prodejny, a
jednoznačně není síla, která by dotyčného podnikatele donutila k tomu, aby parkování řešil. To
skutečně by bylo téměř neférové, protože on pořídil nemovitost, která z minula měla parkování
vyřešeno v návaznosti na nějaké intenzity dopravy. Pokud tam neproběhne v té nemovitosti nějaká
výrazná technická změna, nezmění se charakter, účel využívání, tak těžko toho podnikatele, ať je to
kdokoliv, donutíte k tomu, aby to parkování řešil." Starosta: "Děkuji. Dobře, já bych možná tu
tabulku, kterou máte před sebou, ještě co se týká těch investic, prošel a trošku okomentoval jedno.
Parkovací místa u Horňanky jsou motivována tím, co tady zaznělo z několika úst, a ta částka
vychází z toho, že měníme ten povrch za prosákavý s odkazem na reakce minulých Zastupitelstev,
kdy reakce v podstatě na ozelenění těch ploch, ztráta té zeleně, což samozřejmě, jako je
neoddiskutovatelné, ale hlavně nějaké hospodaření s vodou v krajině v zastavěném území. Prosím
vás, klimatizace MÚ, to je maximální částka podle projektu, jak tady říkal kolega Gálík, my
hledáme ještě alternativu k tomu. Toto je, řekli bychom velmi jednoduše a obrazně, jako centrál s
velkou klimatizační jednotkou, takže vlastně bych řekl maximalistické a moderní řešení. Otázka je,
jestli s podobným efektem neexistuje nebo nelze vyřešit ten problém třeba klimatizačními
jednotkami. My nevíme, jak to máte třeba ve škole nebo ZUŠce nebo obecně v Základní škole,
Mateřské škole, jak se to projevilo. Třeba v Mateřské škole je to zatepleno, takže tam se ta termika
jeví úplně jinak. Takže berme to tak, jakože tady je nějaký teďka v tomto případě nějaký problém a
bude to realizováno v návaznosti na to prověření té alternativy a budete s tím seznámeni. Oprava
mostu na ulici Korábová, to je v podstatě výsledek potřeby, která vzešla z toho průzkumu
odborného posouzení těch mostů na území Města. Tento most vyšel vlastně v té klasifikaci jako
nejhorší. Tak energetické úspory, prosím vás, to jsme věděli, že vlastně se podává do zítřka, takže se
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budu účtovat až letos, ale je to budoucí investice tak nám to do toho vstoupilo, přestože jsou to
vlastně náklady na zpracování žádostí. Prosím vás, úprava vstupu do objektu Mateřské školy, paní
ředitelka by potvrdila opakovaně, že v podstatě volají po tom maminky, zvlášť ty, které jsou na
mateřské dovolené, přicházejí třeba s tím kočárkem pro své starší dítko tam, jo, a nemají zázemí
hlavně v době nepřízně počasí, nemají zázemí, kde vlastně ten kočárek bezpečně, „protierozně,
proti klimaticky“ jako opatřit nebo zabezpečit, ještě když to řeknu takto. Takže paní kolegyně se
přihlásí k technické." Bc. I. Staňková: "Ono se nejedná tak ani o zaparkování kočárků, tam jde i o
to, že ten původní vstup zůstal v roce 2010 stejný, když jsme zateplovali školku. On je teda
plechový, už ho nemůžeme ani zamykat, protože ten vchod se vlastně vzpříčil, praská nám tam
sklo, takže už na jaře nám v loňském roce bezpečák prakticky doporučil určitě výměnu a měli jsme
to řešit už loni v létě, budeme to řeší letos v létě. Není to jen kvůli tomu parkování kočárků, ale
důležitý argument je ta bezpečnost." Starosta: "Děkuji. Pan kolega Langr měl technickou, připraví
se pan magistr Lauterkranc." A. Langer: "Tak kolegové, teď jsme se bavili o tom, že investice jsou
dané, rozstřel i rozpočet jsme svým způsobem schválili, já se bavím o tom, že nebudu tady rozebírat
detaily, určitě víme, že každá ta stavba má nějakou etapu výstavby. Není technický problém podle
mě dořešit to, že bude pokračovat, každá stejně ta akce se bude diskutovat, je to nad 250 000, takže
můj názor je, jestli teda můžeme k tomu přejít, nevím, jestli teď budeme hlasovat 3b), kdo je pro
rozpočet této ceny, protože stejně to bude ještě všechno variabilní. Já myslím, že toto není konečné,
že se bojíme, že čtrnáctého neudělali něco, třicátého jsou jiné postupy, což ničemu nevadí.
Projektové dokumentace, dobře vím, že nějak funguje, takže můj názor je, protože rozebíráme tady
určité detaily, které si myslím, že můžeme rozebírat nějak jinak, jestli to budeme hlasovat tu
celkovou sumu nebo jak se k tomu postavíme." Starosta: "Jako o té příloze bychom hlasovali." A.
Langer: "V té příloze jestli, protože podle mě, toto stejně asi to bude příloha, řekněme, k 30. 1. 2019
je toto směrodatné, asi to pravda nebude, já se bavím o té ceně - jakou sumu. Ty technické věci,
nevím." Starosta: "Já jsem tady reagoval na pana magistra, to co lehce se dalo jako doložit nebo
lehce, hlavně rychle operativně. Ale děkuji, já si myslím, že to je jaksi konstruktivní poznámka. Pan
Mgr. Lauterkranc s technickou." Mgr. R. Lauterkranc: "Děkuji. Já jsem chtěl konstatovat, že úprava
vstupu do objektu Mateřské školy, bavíme se o částce 14. ledna 2019 1 a půl milionu dnes 30. ledna
se bavíme o částce 1 800 000. Děkuji." Ing. P. Gálík: "Já jsem prověřoval projektovou dokumentaci,
ta projektová dokumentace byla zpracována řeknu na konci roku 2017, a od té doby je předpoklad
nárůstu stavebních prací 10 až 15 % a k tomu jsou připočítané ještě, jak jsem říkal, dozory na tu
akci. Takže ale opravdu berme - zase je to cena předběžná jo, ta se bude soutěžit, bude se s ní určitě
nějakým směrem hýbat. Takže to je vysvětlení tady té akce." Starosta: "Tolik k poznámce technické
pana Mgr. Lauterkrance, děkuji panu Gálíkovi. Ještě je tady nějaký dotaz, nevidím nikoho se hlásit.
Ano přihlásil se pan Mgr. Lauterkranc, prosím." Mgr. R. Lauterkranc: "Spisová služba Vera
14. ledna 101 000, spisová služba Vera 30. ledna 360 000, prosím o vysvětlení." Starosta: "Tak
dívám se tady do pléna, jestli je tady paní Plšková? Není, ale je tady Ing. Jašek, ekonom, takže
mluví vedoucí ekonomicko správního odboru, který zcela ozřejmí, prosím." Ing. M. Jašek:
"Původní částka zahrnovala pouze spisovou službu, ale jak jsme se teď dozvěděli, budeme muset
tady tu spisovou službu rozšířit o další moduly, které umožní komunikovat se základními registry.
Základní registry, to jsou evidence obyvatel registru osob a potom evidence územní identifikace
adres. Je to podmínka Ministerstva vnitra, a bohužel i tato částka v tom rozpočtu, probírali jsme to
ještě včera nebo předvčerejšky s panem místostarostou, je podsazena, protože aktuální nabídka
našeho dodavatele spisové služby zase to kvůli kompatibilitě je nějakých 320 000, včetně DPH.
Uvážíme-li, že je to spisová služba, tam může být uzavřená smlouva cirka na 101 000, takže
výsledná částka byla nějakých 425 000. Já jsem panu místostarostovi slíbil, že rozhodně budu na tu
firmu tlačit a udělám všechno pro to, aby se ta částka snížila, takže ona vlastně, co vy ji tam vidíte,
tak ona je naopak podle aktuální nabídky je ještě nižší." Starosta: "Děkuji panu Ing. Jaškovi a je to
tedy, pane magistře, jak bylo řečeno, vyvolaná potřeba, přišlo to tak říkajíc shora, v podstatě
naplnění těch zákonných povinností. Je to jakási modernizace a tak jak jste řekl, ano, my jsme s tím
nepočítali, že to bude tak razantní, že to bude potřeba. V podstatě, ale je to skokový nárůst, pan Ing.
Jašek by řekl, to je teď uzavřená zase na delší dobu určitá etapa - bych řekl té veřejné správy a její
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elektronizace, a to tady nemluvíte o celém tom systému, pane Ing. Jašku, takže v podstatě teď by
nás to mělo výrazně zase posunout někam a potom by mělo následovat snad pár let jakoby
relativního ekonomického klidu v této oblasti." Ing. Jašek: "Ono předjímat budoucnost je asi těžké,
ale protože vláda si to předsevzala, že ta elektronizace bude širší a širší, aby občan byl co nejméně
zatížen, ovšem tady ty kroky vlastně k nějakému zjednodušení těch procesů administrace ve veřejné
správě, o tom se hovoří, já si myslím, že minimálně dobře 10, 15 let. Takže zcela jistě souhlasím, že
tady tento krok momentální je nutný, pomůže občanovi, ale těžko říct vlastně, jaká bude situace za
pár let. V každém případě určitě toto nebudou poslední prostředky do elektronizace veřejné správy a
budou do této oblasti směřovat další a další prostředky." Starosta: "Ano, pane inženre, ale ještě zase
musíme říct, že delší dobu významnější investice nebyly, takže je to po delším časovém úseku."
Mgr. R. Lauterkranc: "Vážení kolegové, já jsem teď změnil technickou připomínku v diskusní
připomínku, pravděpodobně poslední v rozpočtu, který jste schválili pro 2019, jsou na účtu 64 09
investiční akce schváleny ve výši 9.944.000 Kč. Tady tato plachta, o které se teď hovoří, je na tutéž
částku 9.944.000 Kč, ale já bych byl rád, aby jsme si položkově vyjmenovali, které ty konkrétní
investice jsou součástí těchto 9.944.000 Kč. Protože součet prvního sloupce je 9 000 505 součet
druhého sloupce 10 000 532, já samozřejmě chápu, že něco přechází z roku 2018, ale abychom toto
znali přesně. Podle mého názoru je tady nepřesnost." Starosta: "To vysvětlíme, takže technicky to
hned vysvětlí Ing. Gálík." Ing. P. Gálík: "Opravdu, v té původní tabulce rozpočtové je těch 9
944 000, tady ta částka 9 505 000 je součet těch navrhovaných investic v té první tabulce v té horní
a je tam asi, já nevím, těch 400 000 rezerva. Nevíme opravdu, co se nám během roku může stát,
takže prostě to je rezerva, která není vyloženě zatím ničím na nic určena. To je vysvětlení tohoto
rozdílu." Starosta: "Takže děkuji. Dívám se ještě, jestli se nám někdo hlásí do technické nebo do
rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí tak přejdeme k hlasování."
U Z 1/2019/VIII/3b)
ZMF bere na vědomí přípravu investičních akcí pro rok 2019 a schvaluje realizaci
investičních akcí a dalších záměrů ve smyslu přílohy č. 3 tohoto zápisu.
Pro: 13
Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Zdržel se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/3b) bylo schváleno.
4. Návrh na pověření Rady města Fryštáku schvalovat rozpočtová opatření do výše 250 tis
Kč bez DPH
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením (§ 15 zákona č. 250/2000 Sb., rozp. pravidla,
v platném znění). Dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je
rada obce oprávněna provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem.
Starosta: "Já jenom tady připomenu, že je to opatření nebo nástroj, který má oporu v zákoně o
obcích v návaznosti na tu dvěstěpadesátku, tedy zákon o rozpočtových pravidlech územních
samosprávných celků, a je to nástroj, který se nám historicky vždycky oplatil, protože umožňuje,
jestliže Rada potom rozhoduje v rámci schváleného rozpočtu během celého roku, umožňuje
operativně reagovat na právě ty vyvstalé změny. Všimli jste si historicky, že tady tato možnost není
zneužívaná, ale že je s ní jaksi zacházeno velmi jemně a opatrně tak, aby eventuálně třeba, i když
vyvstanou nějaké ty problémové záležitosti, rychlé opravy, havarijní situace vesměs, tak reagujeme
právě tady tímto rozpočtovým opatřením. Takže pozor, není to povinnost, je to možnost, kterou
Zastupitelstvo může dát Radě města Fryštáku. My jsme na doporučení pana Ing. Jaška, ekonoma
Města, zvedli, to možná jste zaregistrovali částku původní, ta činila 200 000 bez DPH nyní je to 250
bez DPH, a to právě z důvodu té indexace, řekli bychom, těch cen, ano. Takže je to ryze na vašem
zvážení. Bavili jsme se o tom na Radě, bavili jsme se o tom i v rámci toho finančního výboru, takže,
jestli se k tomu další lidé ještě vyjádří, budu rád. Znovu říkám, je to nástroj, který může být využit,
který může být Radě svěřen, a nebo také ne. Ale samozřejmě potom se to může projevit v tom,
může se stát, že těch Zastupitelstev bude operativně daleko víc, takže asi tak. Otevírám tedy
rozpravu, kdo se nám hlásí pan, Langer, potom pan Sovadina." A. Langer: "Jestli jsem správně
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pochopil, bavíme se o tom, že to jsou naléhavé věci, které by se měly řešit, bude informované
Zastupitelstvo o tom, a pak Rada to vlastně jenom schvaluje. Je to urychlení, aby se kvůli
takovýmto větším investicím nemuselo zasedat zase znovu Zastupitelstvo." Starosta: "Ano pan
Sovadina se přihlásil." Mgr. L. Sovadina: "No já to jenom doplním, že je to opravdu praktická
záležitost. Jedná se vlastně o ty záležitosti, kdy přijde nějaká žádost, že je třeba zničený kanál v
ceně 30 000, než by se sešlo Zastupitelstvo a tuto akci, tento výdaj schválilo, tak v podstatě to může
trvat, že třeba několik týdnů, takže já bych to zase doporučil jako opravdu ryze praktickou věc a jak
tady zaznělo, ty částky opravdu nebývaly, neblížily se této maximální výšce. Takže jenom tolik za
mě." Starosta: "Děkuji panu kolegovi Sovadinovi, nevidím tam už nikoho, že by se přihlásil k
technické či do diskuse jako takové, do rozpravy. Dovolím si tedy nechat hlasovat o návrhu
usnesení."
U Z 1/2019/VIII/4
ZMF v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na ust. § 16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje Radu města Fryštáku v r.
2019 schvalovat změny rozpočtu města - rozpočtová opatření, a to každé vždy maximálně do
výše 250.000,-Kč bez DPH, a to aniž by se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné
ukazatele celkových příjmů a výdajů a současně aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/4 bylo schváleno.
5. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací mimo režim tzv. grantové podpory, jejichž
výše přesahuje 50 tis Kč města:
a) návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Fryštácké Javořině, z. s.
b) návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Salesiánskému klubu
mládeže, z. s., Dům Ignáce Stuchlého
c) návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace FC Fryšták, z. s.
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Na základě žádostí spolků činných v územním obvodu města Fryštáku a v návaznosti na návrh
rozpočtu města Fryštáku na rok 2019, vedoucí ESO předkládá smlouvy za účelem poskytnutí
dotací. Salesiánský klub mládeže, z. s., DIS, žádal o částku 200.000 Kč, v návrhu rozpočtu je však
zapracována částka 160.000 Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2018. U FC Fryšták, z. s., se žádost
dle účelu týká investic a neinvestic. Jelikož není známo přesné finanční rozčlenění, navrhuje se
uzavřít prostou veřejnoprávní smlouvu bez uvedení investičního nebo neinvestičního účelu. Věcný
záměr požadavku (účel) tohoto spolku je ve smlouvě dodržen.
Připomínky:
Ing. Jan Gőrig: "Ano mám technickou připomínku jenom ke smlouvě Domu Ignáce Stuchlého, je
tam špatný zástupce uvedený." Starosta: "Moment, pan inženýr Blaha tam není?" Ing. J. Gőrig: "Je
tam ještě František Bezděk, co jsem já viděl v podkladech." Starosta: "Já tady mám Blahu už, tak to
se omlouvám." Ing. J. Gőrig: "Takže v podkladech pro zastupitele to bylo špatně." Starosta: "Ano,
Janem Blahou jo, předseda spolku, tak to se omlouvám, na úložišti. Vidíte, že jsme to opravdu
prověřovali, kontrolovali, ale dobře, děkuji za technickou, skutečně statutárním zástupcem tady je
pan Blaha, který se zúčastnil i včerejšího setkání. Včera jsme se tady loučili ve 21 35 na společném
jednání kulturní komise, možná o tom pan kolega ještě bude mluvit v závěru Zastupitelstva. Takže
znovu říkám, jsou to ty tradiční podpory, dostávají se ale do systému nebo do hledáčku podpory i
další organizace i kapely, které jsou třeba těsně pod těch 50. Takže, jestli ale máte tady někdo návrh
na podporu, víte někomu, kdo si zaslouží tady tu částku 50 a vice, tak k tomu teď směřuje ta
rozprava. Jestli nechat v tomto rozsahu, tak jak je to navrženo nebo něco změnit, ať už znaménkem
minus nebo plus." Ing. J. Gőrig: "Ano já mám dotaz k tomu DISu, oni žádali o vyšší částku a byla
tam snížena, pokud se nepletu, bylo to napsané v podkladech taky." Ing. M. Jašek: "Mám-li být
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upřímný, tak nežádali vůbec. Až byl zpracovaný návrh rozpočtu, tak jsem vyzval nového pana
ředitele, jestli náhodou nechcou nějaké peníze, a tak on měl skluz, takže bohužel. Tak já o své vůli,
a protože přece jenom moje kompetence jsou omezené, tak jsem tam dal to, co bylo obvyklé v
minulých letech. Takže přišlo to v podstatě až ex post. Ale já jsem o tom hovořil na tom pracovním
Zastupitelstvu, pan starosta tu nebyl a zmínil jsem to tu, že pro DIS je tam částka navržena 160, byť
potom přišla oficiální žádost na 200 000." Starosta: "Což samozřejmě je jako zvykem u žádostí
podstatně vyšší požadavek, než co se potom poskytuje. Děkuji panu Ing. Jaškovi, děkuji za diskusní
příspěvek. Je tedy ještě nějaký dotaz k tomu? Pakliže ne, dovolil bych si a teď budeme o každém
podbodu hlasovat samostatně."
U Z 1/2019/VIII/5a)
ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 100.000,Kč Fryštácké Javořině, z. s., IČ68688181, a v souladu s ust. § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000,-Kč mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a Fryštáckou Javořinou, z. s., třída Tomáše Bati 204, 760 01 Zlín,
IČ68688181, zast. Mgr. Radkem Gajdošíkem, předsedou spolku, za účelem částečné úhrady
nákladů spojených s činností spolku a zajištění akce Valašské setkání – Fryšták 2019 (viz
příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/5a) bylo schváleno.
U Z 1/2019/VIII/5b)
ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši 160.000,Kč Salesiánskému klubu mládeže, z. s., Domu Ignáce Stuchlého, IČ67026346, a v souladu s
ust. § 10a) odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
160.000,-Kč mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a Salesiánským klubem mládeže, z. s., Domem Ignáce
Stuchlého, P. I. Stuchlého 26, 763 16 Fryšták, IČ67026346, zast. Mgr. Janem Blahou,
předsedou spolku, za účelem částečného krytí nákladů spojených se zajištěním činnosti
DISklubu - volnočasového zařízení pro děti a mládež (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. J. Gőrig)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/5b) bylo schváleno.
U Z 1/2019/VIII/5c)
ZMF v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí veřejnoprávní dotace ve výši 500.000 Kč FC
Fryšták, z. s., Zlínská 260, 763 16 Fryšták, a v souladu s ust. § 10a) odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500.000,-Kč mezi městem Fryšták, nám.
Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. L. Doleželem, starostou, a FC Fryšták, z. s.,
Zlínská 260, 763 16 Fryšták, IČ65792157, zast. p. V. Rudolfem, předsedou spolku, za účelem
částečného krytí nákladů spojených s rekonstrukcí šaten FC Fryšták, z. s. – 4.etapa
(dokončení zateplení fasády šaten, montáž zámkové dlažby před objektem šaten) a na
materiálně technické zabezpečení provozu areálu a činnosti spolku (viz příloha č. 6 tohoto
zápisu).
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/5c) bylo schváleno.
6. Návrh na jmenování členů tzv. grantové komise města Fryštáku za účelem zpracování
návrhu grantové podpory NNO pro rok 2019
Stránka číslo 14/25 Z 1/2019/VIII

Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS.
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
ZMF v souladu se zásadami grantové podpory rozhodne o složení grantové komise, která posoudí
jednotlivé žádosti o granty v souladu se zásadami a doporučí zastupitelstvu schválení přidělení
grantů či nikoliv. V roce 2018 byli do komise jmenováni i pracovníci města a zástupci neziskových
sektorů.
Připomínky:
Mgr. P. Nášel: "Já bych se jenom rád zeptal Ing. Jaška, která položka v tom rozpočtu to vlastně je,
abychom si to ujasnili. Je to záležitost volného času dětí a mládeže 34 21, je tam částka 1 028 000?"
Ing. M. Jašek: "Ano, je to tak." Starosta: "Děkuji panu Mgr. Nášelovi. Já bych teď poprosil o výkřik
do tmy paní Najmanovou. Kdy my máme plánované další zasedání Zastupitelstva? Vadilo by vám,
kolegyně kolegové, kdybychom se sešli právě z důvodů jaksi vyhodnocení těch grantů ještě i v
únoru? Můžu být tak troufalý a požádat vás o to, jestli se domluvíme třeba na tom třetím únorovém
týdnu, že bychom speciálně tady toto ošetřili? Středa dvacátého, podívejte se prosím do svých
poznámek. Pan Mikl se hlásí do technické, tak prosím." L. Mikl: "No pokud to bude středa
dvacátého, tak jenom upozorňuji, že od dvacátého pátého jsou jarní prázdniny, aby to nebylo v tom
týdnu." Starosta: "Tak dvacátého je nejvyšší čas. Výborně, takže já bych se za to přimlouval, ať ten
neziskový sektor ví, na čem bude, a já bych tam potom řekl víc i o té kultuře." L. Mikl: "Já už v této
souvislosti tedy chci říci, že včera kulturní komise měla rozšířené jednání, kdy jsme si dovolili
pozvat zástupce všech neziskovek v oblasti kultury a byl tady i Jarda Hrbáček jako zástupce
fotbalistů a toto setkání vlastně bylo velmi plodné, děkuji moc za to, a bude z toho učiněný zápis,
ale protože to bylo velice plodné jednání, dlouhé, my jsme začali v šest hodin, skončili jsme de
facto po deváté hodině, ten zápis bude tedy velmi rozsáhlý. Takže toto Zastupitelstvo samozřejmě
není možné na toto Zastupitelstvo ten zápis zpracovat, tak bych vás podrobně právě na toho
20. února seznámil s výstupy a předložil zápis tady z toho rozšířeného jednání kulturní komise."
Starosta: "Děkuju panu Miklovi. Pohledem to kontroluju v plénu a vidím spíše souhlas, ale ještě
technická pan Nášel." Mgr. P. Nášel: "Já jenom k tomu, vlastně předání těch žádostí, ty můžou
proběhnout možná už na začátku příštího týdne, ty materiály jsou připravené s tím, že měli bychom
ten termín potom tedy nějakým způsobem směřovat do toho týdne před tím jednáním
Zastupitelstva, takže ta grantová komise by měla proběhnout někdy v týdnu od jedenáctého do
15. února. Jenom pro vaši informaci." Starosta: "Já si myslím, že potom to zasedání Zastupitelstva
byste se, vy, kteří tady jste, pan Černý asi nebude vázaný, že, si myslím, že si zařídí program, takže
byste se mohli domluvit, kdy byste se sešli." Ing. K. Zlámalík: "Já jsem se chtěl vzhledem k tomu
termínu omluvit, protože v tom týdnu budu na pracovní cestě, tak jsem za sebe chtěl navrhnout
kolegu Göriga." Starosta: "Takže aby byl v komisi a potom na Zastupitelstvu, rozumíme si?" Ing. K.
Zlámalík: "Nebudu se moct zúčastnit té pracovní schůzky." Starosta: "Dobře, děkuji, takže
přepracujeme návrh usnesení v podobě toho jednoho jména. Já bych poprosil pana kolegu, aby
předložil ten návrh usnesení a vy do toho můžete teď zasáhnout za přítomnosti nás všech 15
zastupitelů a doporučuji tedy opravit usnesení tak, že jméno pana Ing. Zlámalíka bude nahrazeno
jménem pana inženýra Göriga."
U Z 1/2019/VIII/6
ZMF v souladu s ust. Čl. III bod č. 1 Zásad grantové podpory nestátních neziskových
subjektů města Fryštáku účinné ke dni 27. 11. 2017 jmenuje pro rok 2019 tzv. grantovou
komisi ve složení: tajemník komise: Mgr. Pavel Nášel, členové: Ing. Petra Kučerová, Gabriela
Najmanová, MBA, Libor Mikl, Ing. Pavel Gálík, Ing. Jan Görig, Jaroslav Černý.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. J. Gőrig)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/6 bylo schváleno.
7. Návrh na pověření zástupce města Fryštáku - zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS.
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
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Oddělení prostorového plánování Magistrátu města Zlína vyzvalo na základě proběhnutých
komunálních voleb město Fryšták ke schválení zástupce – zastupitele, který bude spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s magistrátem, odd. prostorového plánování,
střediskem územního plánování. Zastupitelstvo města Fryštáku, pro jehož území je územně
plánovací dokumentace pořizována, musí pověřit zastupitele, který s tímto odborem bude
spolupracovat.
Připomínky: žádné.
U Z 1/2019/VIII/7
ZMF ke dni 30. 1. 2019 ruší pověření Ing. Jana Košáka ke spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace a pověřuje zastupitele Ing. Pavla Gálíka ke spolupráci
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením
prostorového plánování, střediskem územního plánování, a to ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm.
f) ve spojení s § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 a § 67 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu
celého volebního období 2018 – 2022.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. P. Gálík) Nepřítomen: 1 (Mgr. P. Nášel)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/7 bylo schváleno.
8. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 383/30, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 7. 11. 2018, č.j. MUF-ESO-3008/2018-KUC. Žadatel požádal o prodej pozemku p. č.
383/30 – ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem
využití jako zahrada. Část shora uvedeného pozemku o výměře 500 m2 v současné době žadatel
užívá na základě smlouvy o výpůjčce, přičemž výpůjční doba je neurčitá. Pozemek je se souhlasem
města Fryšták oplocen snadno demontovatelným provizorním oplocením. Předmětný pozemek je
dle územního plánu zařazen jako plocha veřejného prostranství s konkrétním způsobem přípustného
využití (viz příloha), dále je zatížen věcnými břemeny zřizování a provozování vedení (viz příloha),
a to jak pro společnost E.ON, tak společnost GasNet, a na předmětné části pozemku se nachází jak
trafostanice, tak sloupy veřejného osvětlení. RMF usnesením č. U R 1/2019/VIII/11a) ze dne 7. 1.
2019 nedoporučila ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č. 383/30 – ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 500 m2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták.
Připomínky:
Mgr. R. Lauterkranc: "Děkuji. Vážení kolegové, chtěl bych se zeptat, jaké využití předjímá územní
plán pro tento pozemek? Protože pokud jsem pochopil správně, tak jedná se o takový cíp velký, v
místě, kde začíná ta rekreační oblast Žaby. To znamená otázka je, co předjímá územní plán."
Starosta: "Hned vám odpovím. Tím, jak je ten pozemek určen nebo klasifikován v rámci katastru a
v podstatě, když to řeknu z hlediska využití pro Město, vždycky to sloužilo jako plocha záložní,
třeba při parkování nebo pro parkování těch vozů, když se tam konala nějaká akce, což je ošetřeno
vlastně i ve stávající smlouvě. Což víte, v té důvodové zprávě je to napsáno, že pan žadatel
poskytuje součinnost v této oblasti, ta spolupráce je opravdu nastandardní. Takže v podstatě jakoby
rezerva, zadní vrátka pro tady to zázemí případné při těch akcích, které určitě úplně nevymizí z této
lokality, a současně spíš jako vyvstává problém jakožto soukromého majitele, jo, právě z důvodu
zatížení těch sítí jo. Ono na první pohled se to jeví, jako že opravdu pro Město jakoby nepotřebný je
tento pozemek, přičemž jemu by to asi pomohlo, ale k tomu, jak to má vyhrazeno, co tam slouží,
tak jako tu funkci to doplní ten pozemek, jako že si vzájemně vypomáháme. Ale změna vlastníka by
mohla přinést komplikaci, jak v podobě ztráty zázemí pro pořádání těch akcí, tak potom v tom
jednání s provozovateli nebo s majiteli těch sítí atd. Velice zjednodušeně tedy řečeno. Prosím, ještě
nějaká technická? Ještě, pane magistře, něco, ještě nějaký dotaz nebo připomínka? Určitě se
nebráníme tomu, ať to využívá dál. Takže v podstatě ten titul k tomu, to zmocnění díky té aktuální
platné smlouvě je. A opravdu ta součinnost tam je, spolupráce, takže se žadatelem nejsou problémy,
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naopak musíme partnera pochválit za Město, bych řekl."
U Z 1/2019/VIII/8
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2019/VIII/11a) ze dne 7. 1. 2019 neschvaluje
prodej části městského pozemku p. č. 383/30 – ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře cca 500 m2, z důvodu jeho přesně specifikovaného
využití dle schváleného Územního plánu města Fryšták, zatížení věcnými břemeny zřizování a
provozování vedení a umístění trafostanice a sloupů veřejného osvětlení.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/8 bylo schváleno.
9. Věcná břemena:
a) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Fryšták, p. Jadrníček, Kab. NN“
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 3. 12. 2018, č.j. MUF-ESO-3282/2018-KUC. V návaznosti na usnesení RMF č. U R
1/2019/VIII/12 ze dne 7. 1. 2019 bylo ZMF doporučeno schválit smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je stavba E.ON, energetické zařízení zemní kabelové
vedení NN v délce trasy 12 m z důvodu požadavku na připojení do nového přípojkového pilíře.
Dotčen bude městský pozemek – p. č. 955/3, k. ú. Fryšták, obec Fryšták. Ze sloupu č. 207 bude
proveden svod kabelem NAVY 4x25 mm2 do skříně SP100/NS na tomto sloupu, odtud dále
protlakem pod komunikací a směrem do nového přípojkového pilíře se skříní SS200/NK. Kabel NN
bude v celé délce uložen v chrániči. Doporučujeme uzavřít předložený návrh smlouvy, jakož i
udělení souhlasu do situačního výkresu. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není
třeba zveřejňovat záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné
U Z 1/2019/VIII/9a)
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2019/VIII/12 ze dne 7. 1. 2019 schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047269/002 mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a společností 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 „Fryšták, p. Jadrníček, Kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 955/3 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu
věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů, a současně udělení souhlasu do situačního výkresu (viz příloha č. 7 tohoto
zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: 1 (Ing. K. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/9a) bylo schváleno.
b) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Vítová, Surý, Kab NN“
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 17. 12. 2018, č.j. MUF-ESO-3451/2018-KUC. V návaznosti na usnesení RMF č. U R
1/2019/VIII/13 ze dne 7. 1. 2019 bylo ZMF doporučeno schválit smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je stavba E.ON, výstavba nové přípojky zemním
kabelem přes parc. č. 113/1 a 113/3. Přípojka bude zřízena zemním kabelem NAVY 4x25 mm2 ze
stávajícího podpěrného bodu přes plastovou pojistkovou skříň SP100 umístěnou ve výši 2,5 – 3 m,
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do skříně SS100/NK – umístěné v rohu parcely č. 93 těsně u hranice s parcelami č. 95 a 113/1.
Délka projektované trasy cca 20 m. Uložení, jakož i souběh a křížení s ostatními podzemními
rozvody bude provedeno dle platných ČSN. Doporučujeme uzavřít předložený návrh smlouvy,
jakož i udělení souhlasu do situačního výkresu. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016
Sb., není třeba zveřejňovat záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné
U Z 1/2019/VIII/9b)
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2019/VIII/13 ze dne 7. 1. 2019 schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1030047923/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a společností 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 inženýrských sítí s názvem „Vítová, Surý, Kab. NN“, umístěné na městských
pozemcích p. č. 113/3 – ostatní plocha, jiná plocha a 113/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, oba k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a současně udělení
souhlasu do situačního výkresu (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/9b) bylo schváleno.
c) Žádost společnosti GasNet, s. r. o., o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ke stavbě plynárenského zařízení s názvem „Přeložka STL
plynovodu Fryšták na poz. parc.č. 323/31 v k.ú. Fryšták, obec Fryšták, číslo stavby:
8800090911“
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 28.11.2018, č.j. MUF-ESO-3218/2018-KUC. V návaznosti na usnesení RMF č. U R
1/2019/VIII/14 ze dne 7. 1. 2019 bylo ZMF doporučeno schválit smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je stavba plynárenského zařízení „Přeložka STL
plynovodu Fryšták, areál Kovotrend, stavba číslo 8800090911“. Dotčen bude městský pozemek p.č.
323/31 – ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Fryšták, obci Fryšták, a to v rozsahu cca 23m. Žadatel
jako budoucí oprávněný hradí náklady spojené s katastrálním řízením. Doporučujeme uzavřít
předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. V souladu s novelou zákona o obcích č.
106/2016 Sb. není třeba zveřejňovat záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné
U Z 1/2019/VIII/9c)
ZMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 1/2019/VIII/14 ze dne 7. 1. 2019 schvaluje
uzavření Smlouvy č. 8800090911_4/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem, IČ27295567, zast. na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se
sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ27935311, zast. na základě plných mocí Davidem
Novákem, vedoucím připojování a rozvoje PZ-Morava jih 2 a p. Zdeňkem Řezáčem,
specialistou připojování a rozvoje PZ -Morava jih 2, jejímž předmětem je „Přeložka STL
plynovodu ve Fryštáku, areál Kovotrend, stavba číslo 8800090911“, umístěné na městském
pozemku p. č. 323/31 – ost. plocha, jiná plocha, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 1.150,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/9c) bylo schváleno.
d) Žádost společnosti GasNet o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě
„STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 759/2 v k.ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, číslo stavby: 9900096764“
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 9.1.2019, č.j. MUF-ESO-69/2019-KUC. Jedná se o stavbu plynárenského zařízení
„STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Dolní Ves, Fryšták,
číslo stavby:9900096764“. Dotčen bude městský pozemek p. č. 648/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, v celkové délce 3,20 m. Investor, vlastník nemovitosti –
rodinného domu, k němuž bude plynovodní přípojka vybudována, hradí stavbu samotnou, náklady
na zřízení věcného břemene, jakož i náklady spojené s katastrálním řízením. Doporučujeme uzavřít
předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. V souladu s novelou zákona o obcích č.
106/2016 Sb., není třeba zveřejňovat záměr u věcných břemen.
Připomínky: žádné
U Z 1/2019/VIII/9d)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě plynárenského
zařízení s názvem „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 759/2 v
k.ú. Dolní Ves, Fryšták, číslo stavby:9900096764“, umístěného na části městského pozemku p.
č. 648/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou, společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
IČ27295567, zast. na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ27935311, zast. na základě plných mocí Ing. Zdeňkem
Chudým, vedoucím připojování a rozvoje PZ-Morava jih a p. Jiřím Navrátilem, seniorem
specialistou plynových zařízení - Morava jih, a panem Ing. Zdeňkem Konečným, bytem
Žabárna 247, Dolní Ves, 763 16 Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,- Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů (viz příloha č. 10 tohoto
zápisu).
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nepřítomen: 1 (Mgr. R. Lauterkranc)
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/9d) bylo schváleno.
10. Různé:
a) Informace k převodu objektu Sokolovny do majetku města Fryštáku
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS.
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Zastupitelstvo i rada schválili na svých zasedáních převod objektu Sokolovny do majetku města a
výpůjčku částí objektu Sokolovny do užívání TJ Fryšták, z. s. K převodu objektu prozatím nedošlo,
a to nejprve z důvodu přípravy podkladů a zajištění technických náležitostí po převzetí objektu do
majetku města a hladký přechod. Dále byly zjištěny informací ze strany zástupců TJ Fryšták, z. s.,
kdy jsou v budově uloženy volně movité věci, jako jsou stoly na pin-ponk, míče, sítě, podložky,
pomůcky pro cvičení apod. a dále zjištění užívání další místnosti oproti schválení v ZMF (posilovna
na galerii). ÚKS požádala o posouzení JUDr. Březovjáka, který uvedený stav zhodnotil (osobní
účast na místním šetření) a doporučil opatření. RMF v návaznosti na sdělení AK JUDr. Bc. Michala
Březovjáka ze dne 29. 11. 2018 ve věci shrnutí stavu vnitřních prostor objektu Sokolovny a
doporučení postupu před nabytím vlastnického práva k tomuto objektu souhlasila s odložením
podpisu příslušných smluv mezi Městem Fryšták a TJ Fryšták, z.s., a uložila ÚKS zasláním výzvy
majiteli objektu Sokolovny:
a) ve věci předložení veřejnoprávních povolení k objektu včetně povolení stavebních úprav a
povolení užívání,
b) ve věci předložení soupisu movitého majetku, který je ve vlastnictví TJ Fryšták, z. s., včetně
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umístění tohoto majetku,
c) ve věci předložení protokolů o provedení kontrol všech prostor objektu Sokolovny z pohledu
splnění požadavků na bezpečnost v objektu (s ohledem na osoby, které prostory užívají),
a to s termínem předložení požadovaných dokladů do pátku dne 21. 12. 2018.
Zástupce TJ Fryšták, z. s., Ing. Hrabík se ozval telefonicky a sdělil, že termín předložení podkladů
nejsou schopni splnit a následně dne 9. 1. 2019 zaslal e-mail, ve kterém sdělil, že by již měli mít
hotovou zprávu o „bezpečnosti“ a že se následně ozve. Dne 23. 1. 2019 zaslal elektronicky zprávu o
BOZP, soupis majetku spolku a podklady k rekonstrukcím objektu.
Připomínky:
A. Langer: "Já jsem měl jenom dotaz, protože vím, že Zastupitelstvo schválilo převod, byla tam
ještě jedna technická o tom převodu a smlouvy o tom věcném břemenu nebo prostě ty jejich služby,
to by bylo až potom, co se se řešilo. To zatím není, bylo tam rozdělené to, že se Sokolovna
převezme a Sokol chtěl nějaké užívání, a to se řeklo, že proto, aby tam nebylo věcné břemeno, že to
bude samostatná smlouva. Ta se bude podepisovat, až se toto všechno uzavře, tak pak bude
následně, tedy následně tato smlouva podepsaná?" Starosta: "Tělovýchovná jednota přistoupila k
tomu, že dokonce ustoupila od věcného břemene po jednání s právníkem, kdy jsme si jaksi
potvrdili, že naše jednání je postaveno především na vzájemné důvěře, jinak by to asi nemělo cenu,
takže určitě nejsme ti, kteří by chtěli jednotlivé oddíly fungující pod tělovýchovnou jednotou
Fryšták vyhodit, když to řeknu vulgárně, takže je to opravdu technikálie, já tedy naopak
tělovýchovnou jednotu musím pochválit za vstřícný přístup. Je to opravdu, řekněme, soubor dvou
smluv, jedna řeší jak tu transakci majetkoprávní, ta druhá potom na to navazuje tou procedurální
stránkou." Mgr. R. Lauterkranc: "Vážení kolegové, chtěl bych do veřejné diskuse přenést informaci,
která zazněla na pracovním zasedání Zastupitelstva, že Město připraví variantní stavebně
technickou analýzu na otázku, co se Sokolovnou bude, co je nejlepší se Sokolovnou udělat, a
poprosil bych pana inženýra Gálíka, jestli by mohl potvrdit, že je to záměr, který je živý, protože
nám vypadl z té plachty schvalovaných investic, a to proto, protože si myslím, že je to záměr velice
dobrý." Ing. P. Gálík: "Tato oblast je v té položce projektové dokumentace bez specifikace. Určitě
plánujeme nebo prostě bavili jsme se o tom několikrát, s tou Sokolovnou opravdu chceme něco
udělat, aby byla k jedenadvacátému století, aby byla funkční, jak pro školu, tak pro veškerou
veřejnost." L. Mikl: "Já v této souvislosti možná řeknu něco, co zde úplně nesouvisí s tím, ale do
budoucna určitě souviset bude. Včera jsme na rozšířené kulturní komisi diskutovali o zázemí pro
rozvoj a stabilizaci neziskových složek na poli kultury ve městě Fryštáku. Bavili jsme se o kině,
bavili jsme se pochopitelně o Hrubé hospodě, ale taky jsme zjistili, že pro větší akce je možno
použít pouze jenom tady sál, které má ve vlastnictví Zemědělské družstvo vlastníků. Víme to, a
řekněme si to otevřeně, sál tohoto typu je časovaná bomba, o boletickém panelu se ani nebavím a
podobně. Jestli by nestálo za diskusi, pokud budeme rekonstruovat Sokolovnu, pamatuji si velmi
dobře, kdy tam probíhaly v minulosti zábavy, kdy tam probíhaly kulturní aktivity, jestli by s tímto
nebylo dobré počítat. Jestli existuje povrch, který by snesl to i to." Starosta: "Popřípadě mobilní, že?
Jako v dnešní době asi že, že se dá natáhnout „plachta speciální“, tedy v uvozovkách. Já si myslím,
že to je předmětem právě požadavků na zpracování příslušné projektové dokumentace, že chceme
tu multifunkci toho povrchu. Dobře, děkuji za technickou poznámku, velice důležitá výhledově.
Prosím vás, v radě máte, že odkládá rozhodnutí o převodu objektu, možná to zní surově, ale jedná
se o ten akt podpisu pochopitelně. Znovu říkám, chci tady podotknout, že jsme zajedno v tom, že
Sokolovnu chceme, a co nejrychleji, a chceme na ní vyšívat, co se týká té projekční činnosti tak,
aby se mohla, a to přejde asi do dalšího nebo zcela určitě do dalšího volebního období, aby potom
tady vznikl opravdu moderní sportovní stánek pro to vnitřní využití."
U Z 1/2019/VIII/10a)
ZMF bere na vědomí informace k průběhu jednání s TJ Fryšták, z. s., ve věci doplnění
podkladů (zpráva o BOZP, soupis majetku TJ Fryšták umístěný v objektu Sokolovny a
podklady týkající se provedených stavebních úprav objektu) v návaznosti na nově zjištěné
informace ze strany města Fryštáku a odkládá rozhodnutí o převodu objektu Sokolovny do
dodání stanoviska právníka.
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Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/10a) bylo schváleno.
b) Informace k převodu areálu FC Fryšták do majetku města Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS.
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Zastupitelstvo jednalo v předchozím volebním období o možnosti převodu areálu FC Fryšták, z. s.
do vlastnictví města Fryštáku. Hlavním důvodem byla možnost získání dotací na obnovy ploch,
budování přidružených staveb a také finanční příspěvky vynaložené na budování tohoto areálu ze
strany města (dětské hřiště, dokončení rekonstrukce kabin atd.) Dalším důvodem pro převod je plán
na výstavbu kulturně-společenského areálu. Při řešení otázky převodu areálu vyvstal problém
s legalizací objektu restaurace. Tento objekt je již v katastru nemovitostí zapsán jako stavba
občanského vybavení bez čp., pozemek p. č. 987/13, k. ú. Fryšták, obec Fryšták a vlastnictví FC
Fryšták, z. s.
Připomínky:
L. Mikl: "Ohledně toho vlastně jakéhosi večera, totiž na tom rozšířeném zasedání s těmi vedoucími
těch neziskovek, těch kulturních neziskovek, se diskutovalo samozřejmě i Žaba versus sportovní
areál právě na hřišti. Vyplynulo nakonec z toho to, začíná se to čeřit teda, že opravdu Žaba je spíš
klidová zóna, opravdu sportovně klidová zóna, a že kulturní akce by měly podle toho na Žabě
vypadat. Ale hřiště dle včerejších včerejší diskuse by opravdu mohla být, když to řeknu - ten název
by mohl být sportovně festivalová zóna právě pro ty velké kulturní aktivity, mohly by být v rámci
toho celého areálu. Nic nového by to nebylo, protože tady se můžeme jít klidně podívat na takový
podobný areál, například v Horním Lidči nebo něco podobného jev Liptále, bezvadně to funguje a
myslím, že bychom se tam vyhnuli i těm komplikacím ze strany občanů. Určitě by bylo dobré se
touto cestou ubírat a my jako kulturní komise to budeme určitě takto to podporovat, tzn. Žaba spíše
klidová zóna pro menší kulturní aktivity nebo sportovně kulturní aktivity vyhovující té oblasti,
tomu území, a tyto velké festivaly, které je nutné ve Fryštáku dělat, pochopitelně situovat právě do
tohoto sportovního areálu, kde by mohla na té jižní zóně, na té jižní části toho sportoviště vzniknou
i tato kulturní festivalová zóna. Jenom pro informaci." Starosta: "Ano, já do toho vstoupím, ještě
než pan magistr dostane slovo, technickou, a to v tom smyslu, že předmětem pracovní porady
Zastupitelstva bude opětovné projednání toho investičního záměru, tedy v podstatě podoby, jak by
ten venkovní amfiteátr mohl vypadat, protože potřebujeme rozhodnutí Zastupitelstva k tomu, jak
zadat tu projektovou dokumentaci tak, aby to odpovídalo těm požadavkům, jak naznačoval kolega
Mikl. Předávám slovo panu magistru Lauterkrancovi." Mgr. R. Lauterkranc: "Vážení kolegové,
návrh usnesení nechápu, zní: ZMF bere na vědomí informace o narovnání majetkoprávních vztahů
ve věci vlastnictví objektu bez čp., stavba občanské vybavenosti umístěné na pozemku p. č. 987/13,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, mezi vlastníkem objektu a FC Fryšták, z. s.. Vlastníkem objektu,
respektive parc. 987/13 i stavby podle výpisu z Katastru nemovitostí je FC Fryšták z.s." Starosta:
"Nerozumím." Mgr. R. Lauterkranc: "Vlastníkem toho objektu, vlastníkem parcely i objektu je FC
Fryšták z.s." Starosta: "Takže už zápis proběhl?" Ing. P. Gálík: "Zápis teda proběhl, a dobíhá
dolaďování smlouvy mezi vlastníkem, který tu restauraci zbudoval, a FC. Soukromý vlastník."
Starosta: "My jsme připravovali usnesení v době, kdy to nedoběhlo." Ing. P. Gálík: "Takže čeká se
jenom na právní ujednání." L. Mikl: "Já bych chtěl jenom poprosit, pokud budeme jednat o tom
areálu, o tom kulturním areálu, jestli bychom ten návrh, jak by to mělo vypadat, mohli
prodiskutovat i v rámci kulturní komise nebo při té rozšířené komisi, byl bych hrozně rád, kdybych
znal názor těch kolegů ostatních, kteří jsou na tomto poli aktivní." Starosta: "Domnívám se, Libore,
že není žádný problém v tom, aby se kulturní komise zúčastnila společného jednání se
Zastupitelstvem, jako pracovní orgán pomocný, takže tím lépe, úspora času."
U Z 1/2019/VIII/10b)
ZMF bere na vědomí informace o narovnání majetkoprávních vztahů ve věci vlastnictví
objektu bez čp., stavba občanské vybavenosti umístěné na pozemku p. č. 987/13, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, mezi vlastníkem objektu a FC Fryšták, z. s., se sídlem Zlínská 260, 763
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16 Fryšták, IČ65792157 a ukládá Ing. P. Gálíkovi zajistit návrh parametrů možného převodu
areálu FC Fryšták do vlastnictví města.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/10b) bylo schváleno.
c) Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ul. Ke
Skalce
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS.
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rada schválila usnesením č. U R 1/2018/VIII/24 ze dne 15. 11. 2018 uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo na opravu povrchu komunikace ul. Ke Skalce, kterým byl schválen posun termínu
realizace do 30. 4. 2019 z důvodu možnosti čerpání dotace z MMR ČR. Žádost zpracovává pro
město Fryšták Rozvojová agentura Zlínského kraje. Požadavkem ministerstva je schválení podání
žádosti o dotaci zastupitelstvem.
Připomínky:
L. Mikl: "My Vítovjané, bychom byli nejraději, aby se to udělalo po tu druhou odbočku,
samozřejmě tzv. Zbořilovou cestu. Předpokládám ale, že to nepůjde, že, protože to není na našem
pozemku. Předpokládám správně? Škoda." Starosta: "Podmínka dotačního titulu je zřejmá. Děkuji,
pan Langer se hlásí do diskuse." A. Langer: "No já jsem právě chtěl navázat, jak říkal pan Mikl, ta
věc, ta horní cesta, to se někde řeší, není to stále dořešené, směrem k Elišce, když řeknu, jak ta
Skalka končí." Starosta: "Tak, pane kolego, jak víme - problém veřejně přístupné účelové
komunikace. Věříme, čekají nás jednání s majiteli, opakovaná, protože ten problém u veřejně
přístupné účelové komunikace s opravou je právně jiný než opravy místní komunikace, takže víte,
že jsme se dokázali domluvit na ulici nebo na té účelové komunikaci k Lukovskému, teď tam
finišují přípravy projekční ohledně toho chodníku, to byla druhá část tenkrát té žádosti, budeme
hledat model, jak opravdu tu komunikaci opravit, ano, a to bych řekl, jak v maximalistické verzi,
tak aspoň v té nezbytně nutné minimální, a samozřejmě, že naše představa je opravit ještě tu
komunikaci, když to řeknu od Vítové od Křížku nahoru, vlastně ke Skalce. Takže to bude, já věřím,
v tom budgetu věnovanému projektovým dokumentacím. Takže to jenom na to doplnění a pan Mikl
má technickou." L. Mikl: "Taková prosba možná naivistická, ty díry alespoň po tu odbočku na
Vítovou, provizorně. Myslíte, že to je úplně science fiction?" Starosta: "Zeptám se, máme na mysli
tu druhou opravenou odbočku na Vítovou?" L. Mikl: "Já myslím tu za Skalkou hned směrem k té
druhé odbočce. Tam jsou velké díry poměrně, jezdí tam hodně Vítovjanů, používají tu druhou
přístupovou komunikaci, ale tam jsou velké, opravdu velké výmoly, jestli by to nešlo přece jenom.
Není to sice na našem, ale jezdí tam spousta občanů." Starosta: "Je to tak opravdu, že ti lidé, ti
soukromí vlastníci, jako plánujeme to, že proto je tam i ta rezerva v rámci té údržby, že ty úseky,
které jsou na městském pozemku samozřejmě opravíme, ale to, co se týká pozemků soukromého,
tam bez toho písemného souhlasu ohledně zhodnocení atd. to bez toho to nepůjde jo, protože
dneska ta právní situace je tak vážná, že dobrý skutek se potom obrátí proti nám. Ale lze to v
uvozovkách, teď to řeknu blbě, obejít ve smyslu domluvit se. Tam vlastně byl investor na té
Lukovské cestě vlastně ZDV, vzpomeňme si, takže budeme hledat jako příklad i tento model,
protože je to opravdu někde až frustrující stav technicky. A je pravda, ale musím říct, pan Dohnal by
to potvrdil, když jsme oslovili opakovaně některé majitele pozemku tak, řekněme, požadavky, které
se staly podmínkou udělení souhlasu, byly dneska - moderní slovo - spekulativního charakteru,
kterému podle zákona o obcích určitě nelze vyhovět. Takže s tím je potřeba počítat. Takže snaha
Města je, záměr tady je, opakovaný, myslíme na to takto, sám bych byl rád. Vím, že když objíždím
to město pravidelně, tak vím, že když tam projíždím, že otloukám to auto taky. Teď si dovolím dát
slovo v rámci technické poznámky panu Zlámalíkovi." Ing. K. Zlámalík: "Ano, děkuji za slovo, já
jsem chtěl tady k tomuto bodu jen doplnit jednu takovou žádost ze strany občanů, ono se to
nevztahuje přímo tady k té oblasti Skalky. Je to oblast Horní Vsi nad bytovkami, tam je úsek cesty,
který je, ta slepá cesta je v značně dezolátním stavu. Je to vlastně při přechodu z chodníku chodník
a chtěl jsem tlumočit žádost o to, aby Město se postaralo o nápravu." Starosta: "Teď nevím, jestli
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myslíme stejný úsek, prosím tě." Ing. K. Zlámalík: "Je to ta slepá cesta nad bytovkami v Horní Vsi,
tam je betonový povrch, který je silně už narušený." Starosta: "My jsme tam ale něco opravovali,
tak budeme specifikovat. Máme to v záznamu, takže budeme se tím zaobírat. Dobře, ještě tady k
této žádosti nějaký dotaz? Samozřejmě víme jediné, co je, že obrovský převis žadatelů, a nevíme
jaká zase kritéria najdou, na základě kterých vyčlení, nechci říct vyhodí větší města, protože
směřuje se samozřejmě výrazné podpoře především malých obcí. Nikde to tam nenajdete, ale je to
tak, každý vám to řekne."
U Z 1/2019/VIII/10c)
ZMF schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul „117D8210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova – podprogram DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací“ pro
stavbu s názvem „Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/10c) bylo schváleno.
d) Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu Sportoviště u ZŠ
Fryšták
Předložil Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a připravila Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí ÚKS.
Všichni obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Z důvodu možnosti čerpání dotace z MMR ČR na rekonstrukci povrchu sportoviště u ZŠ Fryšták je
třeba schválit podání žádosti o dotaci zastupitelstvem.
Připomínky:
Mgr. R. Lauterkranc: "Vážení kolegové, děkuji, žádám Ing. Gálíka, aby řekl jednou dvěma větami,
o co konkrétně se jedná." Ing. P. Gálík: "Jedná se vlastně o výměnu umělé trávy, která se nachází na
školním hřišti, a plus asi vyčištění toho tartanu nebo nějakou celkovou opravu, to ještě dořešíme s
tím zpracovatelem toho rozpočtu." Starosta: "Já si myslím, že by se tam mělo sáhnout i do té
drenáže, protože za ta léta přece jenom už je asi zanesená, takže asi dojde k ověření i tady tohoto.“
Mgr. S. Knedlová: "Ale já bych chtěla říct, že tam je velice důležité ten tartan upravit, protože jak
uletěla ta střecha ze Sokolovny, tak rozsekala ten tartan, a je velice nebezpečné, když děti běhají,
aby nezakoply o ty utrhané kousky." Starosta: "Děkuji."
U Z 1/2019/VIII/10d)
ZMF schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+, dotační titul „117D8220 - Podpora obcí s 3001 –
10000 obyvateli – podprogram DT 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury“
pro stavbu s názvem „Rekonstrukce sportoviště Základní školy Fryšták“.
Pro: 15
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2019/VIII/10d) bylo schváleno.
Diskuse:
Mgr. S. Knedlová: "Přátelé, velmi mě překvapila tady ta technická vymoženost jo, bylo nám řečeno,
že schůze tím se velice urychlí, já vím, že je to poprvé, že nejsme na to zvyklí, například mě to činí
potíže, ale musím říct, že někdo se asi hrozně rád poslouchá, tak hrozně moc diskutuje a myslím si,
že to máme všichni prostudované, takže by ani se nemusely číst tady ty usnesení, každý už to ví, a
hlavně jenom diskutovat ke každému tomu bodu, to je teda můj návrh." A. Langer: "Já bych jenom
od veřejnosti i od sebe i pan Bob Komín chtěl poděkovat technickým službám za údržbu, zimní
údržbu komunikací, takže opravdu nevím, jak jim můžu ještě poděkovat, ale dneska mi Bob volal a
říkal, že Vylanta jsou tak vyčistěné, že to ani sám nečekal. Děkujem všem z technických služeb,
díky." Starosta: "Děkuji za příspěvek." J. Hrbáček: "Já bych měl ještě dotaz, dneska tady padlo
mockrát opravy chodníků, opravy cest, různé rekonstrukce. Já bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký
plán těchto oprav tady ve Fryštáku a zda by jsme se nemohli podívat na chodník u mostu
Barikádníků, tam od Skalky dolů, je ten most poměrně v dezolátním stavu. A potom bych chtěl ještě
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se zeptat, jestli je nějak v plánu dokončit tady chodník na ulici Osvobození, tady, jak jsou ty
dřevěné sochy, nevím přesně, jak je ten mosteček, protože tam parkují auta, jsou tam kostky jako
podloží, které ve spoustě místech propadlý, auta tam parkují, když ti občané chodí tam tou trasou,
tak můžou zavadit o některé auto, které tam zaparkovalo, a urvat zrcátko, jestli by ten chodník nešel
prodloužit až k tomu mostu." Starosta: "No, na to zareaguji. Tam ten chodník, konkrétně, my víme,
že tam probíhala výstavba vedle a měla tam jezdit těžká vozidla, takže to je, tak říkajíc, v pořadí,
určitě tam ten kostkovaný úsek budeme řešit. Ale to není zas tak významný investiční projekt,
doufejme, že po tom zdražení teďka, který by zamotal s tím rozpočtem, takže víceméně je to
součást investic, které tady potom na Radě budeme řešit - konkrétní drobné větší opravy úpravy.
Takže opravdu já vím, mám tam permanentní stížnost, vysvětloval jsem tam tu situaci, že to nemá
cenu tam teď opravovat chodník, jestliže tam ještě párkrát pojedou těžká vozidla, která budou
obsluhovat tam ten rekonstruovaný objekt, to přece všichni víme. Ale opravdu teď nám to vadí, s
majitelem jsme se bavili, jestliže vše ukončí nebo budeme vědět, že se tam objeví maximálně
sporadicky ta těžká vozidla, tak můžeme řešit tady tu rekonstrukci. A stavební komisi určitě
pošleme na ten chodník, který jsi avizoval jako první." Ing. K. Zlámalík: "Děkuji za slovo. Já bych
měl měl dotaz na Radu města. Rada jmenovala pracovní skupinu, když to přečtu pro zhodnocení
aktuální dopravní situace na místních komunikacích. Je to takový hodně, takové velmi obecné
zadání, chtěl jsem poprosit o nějakou bližší specifikaci, co se očekává od pracovní skupiny, protože
jsem jmenován vedoucím skupiny." Starosta: "My to specifikuje velice jednoduše. Myslíme si, že
byste si měli pozvat na své zasedání šéfa místního oddělení PČR, pana vedoucího pana nadporučíka
Dudu, říct mu, jaký problém tady řešíme jak individuálně i jako každý zastupitel, protože se nás
občané obracejí, tak jako, co řešíme i jako oficiálně, protože se Zastupitelstvo něčemu přihlásilo na
minulém zasedání, měli byste ho požádat o stanovisko z hlediska legislativního. Myslím si, že by to
mělo být o společném jednání s projektantem na dopravní stavby, který by řekl, že takové situace se
řeší tím a tím způsobem, například, ano? A myslím si, že budete mít i nějakou odezvu ohledně těch
opatření, která teď policie řeší, protože lidé měli opravdu takové - bych řekl otevřené - jednání
skoro před týdnem, v úterý to bylo minulý týden, kde jsem si dovolil svolat zástupce obcí, které
spadají do správního obvodu místního oddělení policejního, abychom se pobavili o dvou věcech.
Zejména o možnosti podpory města Fryštáku, tedy o možnosti třeba jednorázového příspěvku
finančního městu Fryšták, které by podpořily naši stavební investici do toho objektu 386, když jsme
na požadavek krajského ředitele zřídili v tom objektu tzv. režimové pracoviště. Takže to byla jedna
oblast, kterou jsme řešili, a pak jsme řešili oblast fungování obvodního oddělení, kde se na mě
občané mnohdy obracejí s požadavkem, jak funguje obvodní oddělení, že mnohdy se stane - volám
policii, potřebuju policii, není policie. Prosím vás, režimové pracoviště by mělo mít 13 až 15 možná
více tedy tabulek, tzn. jako policistů. Reálný stav v tomto roce bude, to jsem i já byl trošku nemile
překvapen, slovy osm. Takže nedivme se, že se nedovoláte mnohdy. Takže já jsem jako opravdu
důrazně řekl, že několik let už slýchám, že je nedostatek policistů. Ať si to každý přebere, jak chce.
Nedá se nic dělat. Na nás se valí taky povinnosti, nikdo se nás neptá, jak to uděláme, musíme. Já
vím, že toto je specifikum, je to specifikum. Ale jestliže jako, myslím si, že stále trvá náš zájem o to
aby tady státní policie fungovala, je to asi to ideální řešení, ale zdůrazňuju slovo - fungovala. Teď se
blíží víceméně svým personálním obsazením k tzv. policejní stanici, což je úřadovna. Je to prostě
pro nás výzva, abychom s panem vedoucím jednali dál a pobavili se o tom, že prostě, vy když
zavoláte, musíte nebo měli byste se dovolat, každý z nás by se měl dovolat. Vždycky tady ta
spolupráce s Městem byla i při organizaci těch kulturních akcí, takže já potom tu polii, když byla ta
či konkrétní akce, musím pochválit, ale jsou tady některé nešvary, se kterými se musíme porvat.
Jedna věc je i to zbytečné stání aut na ulicích, já jsem to psal i do slova starosty, opravdu jako
podpořil jsem to usnesení naše, jako zvlášť v době zimní údržby, to je nešťastná situace, velmi
nešťastná situace. Kromě toho, že samozřejmě víme, že jde o porušování předpisů. To ale nechci
tady rozebírat. Já jsem naznačil a v podstatě já si myslím, že oni by měli vědět, že tady ten tým,
který je obohacen o ty odborníky, a myslím si, že by tam měl být dopravák i pan Ing. Dohnal, že by
mělo být řečeno, co nám vadí, a oni ať řeknou, jaká je praxe, jak se ta praxe třeba v jiných městech
řeší, variantně. Ať jsou to ty, co nemám rád, absolutní zákazy všeho nebo zjednosměrnění silnic.
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Víte, že je to aktuální a spousta měst to řeší právě zjednosměrněním vozů na komunikacích. Ale ono
to má zase odvrácenou tvář, že zase ti lidé najezdí víc kilometrů atd. atd. Takže já si myslím, že ta
samotná diskuse vám přinese ta témata a ještě co vás napadne jakoby za běhu, ale myslím si, že
tady můžete začít. Víme, co nás pálí." Ing. K. Zlámalík: "Já jsem chtěl ještě doplnit takovou
drobnou informaci. Právě před tím jednáním jsem chtěl iniciovat nějaké vyjádření názoru občanů
města Fryštáku, takže je možno se vyjádřit, já to přečtu, jsou to dvě věty, které se právě vztahují
tady k tomu současnému stavu. Není mi lhostejné, že se v současnosti s dopravní situaci ve
Fryštáku porušuje zákon o silničním provozu, teď je tady ta citace toho daného zákona, žádám, aby
daná situace byla řešena dotčenými orgány. Takže není to, prosím vás, žádná petice, je to prostě
jenom čistě zapojení občanů k danému tématu, aby se vyjádřili, jestli chtějí aktivně, aby se tady tato
problematika řešila." Starosta: "Já to vnímám pozitivně, ale myslím si, že by to chtělo ještě něco
jako. Dejme tu anketu do domácností, na internet, jako zkusíme teďka, když máme ty výdobytky
hlasovat elektronicky, to si myslím, že bude mít efekt, protože už minule při zpracování toho
rozvojového dokumentu posledního mohli občané hlasovat v rámci elektronické aplikace, takže toto
je taková iniciace, ano, ale já si myslím, že když už je budeme oslovovat, že bychom mohli chtít
konkrétní vyjádření. Dvě možná tři otázky - ano, ne. Takže já bych byl rád, kdybychom to
dopracovali, třeba ve spolupráci s Radou. Anebo přímo s těmi odborníky, třeba s tím policistou,
takže toto bych nechal otevřené. Aby opravdu i ti, kteří porušují ta pravidla, tak ať vědí, jak se na to
dívá obyvatelstvo. Jestli se můžeme teď takto na tomto se shodnout? Dobře, jestli je to, Karle,
všechno, dovolil bych si vyzvat pana Mikla, který je přihlášen." L. Mikl: "Já chci poděkovat za
pohřební kapelu, za nové prostory, paní Ing. Kučerové a paní Najmanové a Městu obecně.
Děkujeme. Je to tam pro nás takové, jak bych to řekl, daleko kulturnější než v tom vlhkém sklepě.
Děkujeme mockrát." Starosta: "Děkujeme za spolupráci."
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočet na rok 2019
3. Návrh investičních akcí pro rok 2019
4. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – Fryštácká javořina, z. s.
5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – DIS
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – FC Fryšták, z. s.
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030047269/002
8. Smlouva č. 1030047923/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
9. Smlouva č. 8800090911_4/BVB/P o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
10. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 2. 2019
Zapisovatel: Jitka Nedělová
Ověřovatelé: Ing. Stanislav Velikovský, CSc.
Bc. Ilona Staňková
Mgr. Lubomír Doležel
starosta

Ing. Pavel Gálík
místostarosta
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