Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 7/2019/VIII ze dne 11. 12. 2019
Přítomni:

Ing. Pavel Gálík, Ing. Stanislav Velikovský, CSc. (příchod v 16.26 hod.), Jaroslav
Hrbáček, Mgr. Roman Lauterkranc, Mgr. Pavel Nášel, Ing. Karel Zlámalík, Ing. Jan
Gőrig, Pavel Ševčík, Michaela Nutilová, DiS., Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Sylva
Knedlová, Bc. Ilona Staňková, Alois Langer (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni:
Mgr. Lubomír Doležel, Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Helena Uhříková, Libor Mikl.
Hosté:
Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí Útvaru kanceláře starosty, Ing. Michal Jašek,
vedoucí ekonomicko – správního odboru, Ing. Petra Kučerová, referentka
ekonomicko – správního odboru
Řízení schůze: Ing. Pavel Gálík, místostarosta
Zapisovatelka: Jitka Nedělová, asistentka ÚKS
Ověřovatelé: Ing. Karel Zlámalík, Mgr. Libor Sovadina
Místo:
obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.08 hodin
Konec:
17.27 hodin
Program:
1. Zahájení, organizační záležitosti (usnášeníschopnost, určení zapisovatele, určení ověřovatelů
zápisu, schválení programu jednání, způsob rozpravy, potvrzení zápisu ze zasedání ZMF č.
Z 6/2019/VIII ze dne 13. 11. 2019, informace o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na
výpisy z jednání rady)
2. Rozpočtové záležitosti města Fryštáku
a) Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 11. 12. 2019
b) Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 6. 12. 2019
3. Návrh na vyhlášení rozpočtového provizória do doby schválení rozpočtu města Fryštáku na rok
2020
4. Rozpočtová opatření města Fryštáku
a) RO č. 33/2019 - neinvestiční dotace (podpora vybavení dílen v zákl. školách) ve výši 80.100 Kč
b) RO č. 34/2019 - provozní záležitosti
c) RO č. 35/2019 - neinvestiční dotace (oprava ulice Ke Skalce) ve výši 2.104 300 Kč
d) RO č. 36/2019 - neinvestiční dotace (Úřad práce ČR) ve výši 16.400 Kč
5. Návrh OZV č. 4/2019 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Návrh OZV č. 5/2019 – O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7. Návrh OZV č. 6/2019 – O místním poplatku ze vstupného
8. Návrh OZV č. 7/2019 – O místním poplatku ze psů
9. Návrh OZV č. 8/2019 – O místním poplatku z pobytu
10. Návrh na vydání Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZMF na r. 2020
11. Informace ke smlouvě o zápůjčce Základní škole Fryšták, okres Zlín, p. o., na částku ve výši
3.442 537 Kč
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12. Návrh na udělení odměn členům výborů při ZMF, kteří nejsou členy zastupitelstva za r. 2019
13. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták
14. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 295, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták
15. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 201, k. ú. Vítová, obec Fryšták
16. Věcná břemena:
a) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ke stavbě „Vítová, Khalus, Příp. NN“obec Fryšták
b) Žádost společnosti CETIN, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ke stavbě „16010046893 RVDSL1904_M_Z_FTAK26-FTAK1HR_MET“
17. Návrh na přeschválení převodu objektu Sokolovny do vlastnictví města Fryšták
18. Návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedy a členy
komisí při RMF a výborů při ZMF s účinností od 1. 1. 2020.

1. Zahájení, organizační záležitosti – starosta
1.1 Usnášeníschopnost Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019
Místostarosta v 16.08 hod. přítomné zastupitele i hosty přivítal a konstatoval, že je – dle prezenční
listiny – přítomno celkem 12 členů ZMF (Mgr. Lubomír Doležel, starosta, a Mgr. Marcela
Klapilová se omluvili z důvodu slavnostního aktu, Mgr. Helena Uhříková se omluvila ze
zdravotních důvodů, Libor Mikl se omluvil z pracovních důvodů, Ing. Stanislav Velikovský, CSc.,
nesdělil důvod své nepřítomnosti) a sdělil, že je tedy přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva, a že je tudíž zastupitelstvo usnášeníschopné. Místostarosta 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 29. 11. 2019) - dle tohoto navrženého programu.
1.2 Určení zapisovatele zasedání ZMF č. Z 7/2019/VIII
Místostarosta navrhl jako zapisovatelku zasedání ZMF č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019 pí Jitku
Nedělovou, bez připomínek zastupitelů.
U Z 7/2019/VIII/1.2
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 7/2019/VIII dne
11. 12. 2019 pí Jitku Nedělovou.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/1.2 bylo schváleno.
1.3. Určení ověřovatelů zápisu č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019
Místostarosta navrhl jako ověřovatele zápisu č. Z 7/2019/VIII ze dne 11. 12. 2019 zastupitele Ing.
Karla Zlámalíka a Mgr. Libora Sovadinu, navržení souhlasili, ostatní zastupitelé neměli připomínek.
U Z 7/2019/VIII/1.3
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu pořízeného ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 7/2019/VIII, konaného dne 11. 12. 2019, zastupitele pana Ing. Karla Zlámalíka a pana Mgr.
Libora Sovadinu.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/1.3 bylo schváleno.
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1.4. Schválení programu zasedání ZMF č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019
Místostarosta navrhl jednat o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 29. 11. 2019.
Z důvodu přijetí dotace z Úřadu práce na krytí částečných mzdových výdajů na zaměstnance města
dočasně přijatého na dobu určitou na částečný pracovní úvazek, doporučil schválit zařazení bodu č.
4d) RO č. 36/2019 a z důvodu schválení novely NV ČR č. 318/2017 Sb. (dne 9. 12. 2019) i bod č.
18) Návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedy a členy
komisí při RMF a výborů při ZMF s účinností od 1. 1. 2020 do programu zasedání ZMF č.
7/2019/VIII ze dne 11. 12. 2019.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/1.4
ZMF schvaluje program jednání ZMF č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019 v souladu
s obdrženou pozvánkou ze dne 29. 11. 2019 a v souladu s ustanovením § 94 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zařazení na program zasedání
ZMF č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019 bod č. 4d) – RO č. 36/2019 - neinvestiční dotace (Úřad
práce ČR) ve výši 16.400 Kč a bod č. 18) Návrh na Návrh na poskytování odměn
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedy a členy komisí při RMF a výborů při
ZMF s účinností od 1. 1. 2020.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/1.4 bylo schváleno.
1.5 Způsob rozpravy
Místostarosta navrhl vést diskusi a hlasovat ke každému bodu ihned.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/1.5
ZMF schvaluje způsob rozpravy jednání ZMF č. Z 7/2019/VIII dne 11. 12. 2019 – v souladu
s Jednacím řádem ZMF – po přednesení důvodové zprávy – diskuse, hlasování a přijetí
usnesení ke každému bodu ihned.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/1.5 bylo schváleno.
1.6 Námitky k zápisu a usnesení ZMF č. Z 6/2019/VIII ze dne 13. 11. 2019
Ověřovatelé paní Michaela Nutilová, DiS., a pan Jaroslav Hrbáček schválili zápis bez připomínek a
svůj souhlas stvrdili podpisem tohoto zápisu.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/1.6
ZMF bere na vědomí schválení zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku číslo
Z 6/2019/VIII ze dne 13. 11. 2019.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/1.6 bylo schváleno.
1.7 Informace o jednání RMF v návaznosti na výpisy z jednání RMF č. R 27/2019/VIII ze dne
30. 10. 2019, RMF č. R 28/2019/VIII ze dne 5. 11. 2019, RMF č. R 29/2019/VIII ze dne 25. 11.
2019 a RMF č. 30/2019/VIII ze dne 5. 12. 2019
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/1.7
ZMF bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Fryštáku v návaznosti na předložené
výpisy z jednání RMF č. R 27/2019/VIII ze dne 30. 10. 2019, RMF č. R 28/2019/VIII ze dne
5. 11. 2019, RMF č. R 29/2019/VIII ze dne 25. 11. 2019 a RMF č. 30/2019/VIII ze dne 5. 12.
2019 bez připomínek.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/1.7 bylo schváleno.
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2. Rozpočtové záležitosti
a) Stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 11. 12. 2019
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál tiskem.
Připomínky: žádné
U Z 7/2019/VIII/2a)
ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni
11. 12. 2019 bez připomínek.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/2a) bylo schváleno.
b) Plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 6. 12. 2019
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti a tiskem.
Připomínky: Mgr. Lauterkranc – já bych se chtěl zeptat Ing. Jaška, jaká je prognóza v současné
chvíli rozdílu příjmů a výdajů města za rok? Ing. Jašek – dobrý den, co se týká příjmů, vidíte tam,
že se vyvíjí velmi dobře. V současné době, k tomu 6. 12. 2019, jsme v celkovém plnění na 94 %,
takže se ukazuje, že příjmy byly projektovány velmi dobře. Na straně výdajů naopak, tam jsme
pouze na 69 %. Ono je to způsobeno v podstatě dvěma faktory. Za a) jsou to úspory napříč celým
rozpočtem, to znamená v podstatě dobrá platební morálka jednotlivých odpovědných vedoucích,
neutrácí se zbytečně peníze, můžu pochválit, já nevím, pana Mgr. Nášela, coby vedoucího knihovny
i pana Lubomíra Richtera, coby vlastně velitele jednotky SDH. Ale samozřejmě u té výdajové
stránky, to je ten druhý faktor, tam došlo vlastně k tomu, že některé investiční akce nebudou
naplněné v té 100 % výši. To potom uvidíte částečně i v těch rozpočtových opatřeních. Nebude
třeba v takovém objemu profinancována ta adaptace na ul. P. I. Stuchlého čp. 16, i tuto konkrétní
akci neuvidíte v rozpočtovém opatření, ale další snad ano, nebo myslím si, že všechny ostatní by
tam být měly. Takže něco z toho se vlastně přesune samozřejmě do toho dalšího roku, s tím, že
město na rozdíl třeba od příspěvkových organizací, nebavím se o našich, ale vím, že třeba Krajský
úřad to tak měl nastavené i město Zlín, vlastně když se nevyčerpalo, tak obvykle zřizovatel nařídil
odvod do svého rozpočtu. Tady je to v podstatě opravdu, pokud se teď nevyčerpá v jednom roce,
přejde to do dalšího rozpočtu. Pokud jste si všimli u toho předchozího bodu, který jste odsouhlasili,
tak tam máme aktuálně cca 24 mil. na účtech. Takže i když nás teď čekají ještě velké výdaje,
konkrétně pravděpodobně už zítra budeme platit velkou fakturu asi za 3,5 mil. Kč Ke Skalce plus
ještě další nějaké velké, tak stále v podstatě ty výdaje nebudou rozhodně naplněny. To znamená, že
ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji bude poměrně velký.
U Z 7/2019/VIII/2b)
ZMF bere na vědomí plnění rozpočtu města Fryštáku ke dni 6. 12. 2019 bez připomínek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (Mgr. Lauterkranc, A. Langer. M. Nutilová)
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/2b) bylo schváleno.
3. Návrh na vyhlášení rozpočtového provizória do doby schválení rozpočtu města
Fryštáku na rok 2020
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky: Mgr. Lauterkranc – mojí připomínkou je nesouhlas s tím, že schodek ve výši 9 mil. Kč
se v podstatě prolonguje do tohoto rozpočtového opatření ve výši 750 tis. na měsíc. Pochopil jsem
správně tu logiku? Že když se bere dvanáctina plánovaných měsíčních výdajů, tak i ten schodek se
v té dvanáctině prolonguje do toho rozpočtového opatření. Ing. Jašek – víte co, ten zákon neřeší,
jestli je to strana příjmová nebo výdajová. Nemáme k tomu žádný výklad, ale vždycky se snažím
tak, abychom nepřesáhli, protože toto pravidlo vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech a tam
je uvedeno, že nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu toho minulého roku. A teď se neuvádí, jestli těch
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příjmů nebo výdajů. V případě, že ten rozpočet není vyrovnaný, to znamená, je tam buď přebytkový
rozpočet, to znamená příjmy jsou větší, anebo naopak může být schodkový, kdy výdaje jsou větší.
Znova opakuji, ten rozpočet to neřeší. Proto já se snažím vždycky o tu platební disciplínu, abychom
nepřešvihli ani příjmy ani výdaje toho předchozího roku, té jedné dvanáctiny. Místostarosta – jedna
dvanáctina ze 75 mil. není 750 tisíc. Mgr. Lauterkranc – ne, z 9 mil. Místostarosta – proč z 9? Mgr.
Lauterkranc – protože ten schodek roční je 9 mil. Místostarosta – plánovaných výdajů. Když se
podíváme do rozpočtu, plánované výdaje na rok 2019 jsou … Mgr. Lauterkranc – já jsem to rozdělil
jakoby na dvě části. Na částku, která je vyrovnaná, bezchodková, o té nehovořím, a druhou část,
která je schodková. A schodková část výdajů z roku 2019 je 9 mil. 99 tis. A 9 mil. 99 tis. je zhruba
750 tis., tak jenom vysvětluju, jak jsem dospěl k 750 tis., to je jakoby ta schodková část výdajů.
Místostarosta – ale pořád mluvíme o tom, že můžeme vydat jednu dvanáctinu výdajů do
schváleného rozpočtu. Takže tam se nemluví ani o nějakém schodku a tak dále. Jedna dvanáctina je
podle mě jedna dvanáctina. Mgr. Lauterkranc – jasně, je to jedna dvanáctina z 84 mil., ale ta právě
zahrnuje tu schodkovou část. Místostarosta – ale podle mě to na tom nic nemění, je to započítané
v té celkové částce. Mgr. Lauterkranc – jasně, ale zase ta příjmová část neporoste oproti roku 2019,
logicky neporoste, ona bude stabilní, že je to tak? Ing. Jašek – víceméně.
U Z 7/2019/VIII/3
ZMF schvaluje v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová
pravidla ÚSC, v platném znění, s platností od 1. ledna 2020 do data schválení rozpočtu města
Fryštáku na rok 2020, rozpočtová pravidla s tím, že měsíční výdaje nesmí překročit jednu
dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2019.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 3 (Mgr. Lauterkranc, A. Langer. M, Nutilová)
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/3 bylo schváleno.
V čase 16.26 hodin se dostavil zastupitel Ing. Stanislav Velikovský, CSc., čímž se počet zastupitelů
zvýšil na 13.
4. Rozpočtová opatření města Fryštáku
a) RO č. 33/2019 - neinvestiční dotace (podpora vybavení dílen v základních školách)
ve výši 80.100 Kč
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtová změna představuje převod neinvestiční dotace z prostředků Fondu Zlínského kraje na
realizaci projektu Vybavení dílny v ZŠ Fryšták.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 80.100,- Kč
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/4a)
ZMF schvaluje RO č. 33/2019
Příjmy
pol. 4122
4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů

+ 80.100 Kč

Výdaje
pol. 3113
3113– základní školství

+ 80.100 Kč

Příjem i výdej finančních prostředků bude sledován UZ 00150.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/4a) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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b) RO č. 34/2019 - provozní záležitosti
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtová změna se týká běžných provozních záležitostí, především však financování opravy MK
ul. Ke Skalce v celkové výši 3.507.025,27. Rozp. opatřením č. 35/2019 je navrženo přijetí dotace ve
výši 2.104.300 Kč, což je již skutečně přijatá dotace. S úhradou této akce bylo původně počítáno až
v roce 2020. Částečně budou prostředky použity (přesunuty) z akce „vybudování parkovacích míst
ul. Komenského“. Vlastní podíl by měl činit 1.402.810 Kč, přesto je ještě zaokrouhlen na částku
vyšší, kdy nevyužité prostředky na tuto konkrétní akci mohou být použity např. na zvýšené náklady
spojené se zimní údržbou.
Dále se řeší zvýšené výdaje zejména na těžbu dřeva a navýšení výdajů v oblasti odpadového
hospodářství.
Změna rozpočtu v celkové výši
2. 658.500 Kč
Příjmy (zvýšení)
+ 195.000 Kč
Výdaje (snížení)
- 2.463.500 Kč
Výdaje (zvýšení)
- 2.658.500 Kč
Připomínky: žádné.
U Z 6/2019/VIII/4b)
ZMF schvaluje RO č. 34/2019
Příjmy
1032 – podpora ost. produkčních činností (les)
(zvýšení) vyšší příjmy z těžby dřeva
Výdaje
(snížení)

+ 195.000 Kč

2219-- ost. záležitosti poz. komunikací
- 1.061.000 Kč
snížení výdajů na akci „park. místa Komenského“ cca 600.000 Kč
NELL Projekt – nedodržení termínu zhotovení PD chodník Ke Skalce
244.420 Kč
NELL Projekt – nedodržení termínu zhotovení PD chodník ul. Přehradní
217.800 Kč
1019 – ost. zemědělská a potrav. činnost.
- 20.000 Kč
nekonání včelařské akademie
2143 – cestovní ruch
úspora v odvětví
2223 – bezpečnost sil. provozu
úspora v odvětví

- 60.000 Kč

3311- divadelní činnost
úspora v odvětví

- 40.000 Kč

3312 - hudební činnost
úspora v odvětví

- 70.000 Kč

3399 – ost. záležitosti kultury
úspora v odvětví

- 30.000 Kč

- 100.000 Kč

3421 – využití volného času dětí a mládeže
- 399.500 Kč
přesun jednotlivých grantů z celk. rozpočtu na konkrétní odvětví
3612 – bytové hospodářství - 370.000 Kč
rozpuštění rezervy 300 tis. Kč na nutné opravy DBD + další úspory
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3613 – nebytové hospodářství
úspora v odvětví

-100.000 Kč

6171 – místní správa
rozpuštění rezervy
Výdaje 2212 – silnice
(zvýšení) Oprava komunikace - ul . Ke Skalce
1032 – podpora ost. produkčních činností (les)
zvýšení výdajů na těžbu a přibližování dřeva

- 213.000 Kč
+ 1.500.000 Kč
+ 150.000 Kč

2310 – vodovody
+ 26.000 Kč
PROKO – PD prodloužení vodovodu v ul. Osvobození
2321 – kanalizace
+ 61.000 Kč
Ing. Soudilová – PD a IČ na akci prodloužení kanalizace Dolní Ves
36.100 Kč
PROKO – TDI odkanalizování ul. Potoky 24.200 Kč
3316 – vydavatelská činnost
Oprava chyby. Navýšení do nulového stavu.
3392 – zájmová činnost v kultuře
Přesun z balíku grantů do odvětví kultury:
FoS Prameny
Valašský soubor Kašava/Fryštáček
Společnost přátel ZUŠ Morava
Z kola ven
Fryštácký ochotnický soubor

+ 2.000 Kč
+ 197.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
40.000 Kč
75.000 Kč
12.000 Kč

3419 – ostatní sportovní činnosti
+ 202.500 Kč
Mimograntová dotace: sl. Knedlová aerobic
26.500 Kč
Přesun z balíku grantů do odvětví kultury:
FC Fryšták
80.000 Kč
Januška (motokáry)
15.000 Kč
Sedlář (motokáry)
10.000 Kč
Oddíl tai-či Fryšták
24.000 Kč
Automobilový sport Nášel
25.000 Kč
Karpatský kynologický klub
10.000 Kč
Speedbike Team
12.000 Kč
(pozor! v RO č. 31/2019 řešen dar schválený radou), zde se jedná o grant
3722 – sběr a svoz komunálních odpadů
+ 520.000 Kč
zvýšené výdaje za sběr, svoz, třídění, pomoc společnosti ISNO IT v oblasti
komunálního hospodářství
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/4b) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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c) RO č. 35/2019 - (oprava ulice Ke Skalce) ve výši 2.104 300 Kč
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtová změna znamená očekávané přijetí neinvestiční dotace z prostředků MMR ČR na akci
Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce. Přesná částka dotace činí v souladu s vydaným
rozhodnutím 2.104.215 Kč. Částka níže je v rozp. opatření zaokrouhlena na stokoruny nahoru.
Jelikož dle posledního rozhodnutí nebyla akce plánována k profinancování rozpočtem města
Fryštáku v roce 2019, bylo nutné rozpočtově ošetřit i vlastní podíl akce (RO č. 34/2019).
Tímto rozpočtovým opatřením je schváleno přijetí zde uváděné dotace z prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 2.104.300,- Kč
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/4c)
ZMF schvaluje RO č. 35/2019
Příjmy
4116
+ 2.104.300 Kč
(zvýšení) 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Výdaje
2212
(zvýšení) 2212 - silnice

+ 2.104.300 Kč

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/4c) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
d) RO č. 36/2019 - neinvestiční dotace (Úřad práce ČR) ve výši 16.400 Kč
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Městu byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na krytí částečných mzdových výdajů na
zaměstnance města dočasně přijatého na dobu určitou na částečný pracovní úvazek. Přesná částka
již přijaté dotace činí 6.533 Kč a týká se mzdových výdajů za měsíc říjen 2019. Žádost o další
měsíční dotaci, tentokrát za měsíc listopad 2019, bude podána do 13.12.2019. Dotace tedy bude
přijata na účet města nejdříve v týdnu od 16.12.2019. Předpokládaná částka dotace za listopad činí
9.861 Kč. Celkem by tedy měly přijaté dotace za měsíce říjen a listopad 2019 dosáhnout 16.394 Kč
(v rozpočtovém opatření je částka zaokrouhlena nahoru na desetikoruny). Tímto rozpočtovým
opatřením je schváleno přijetí zde uváděné dotace z prostředků Úřadu práce ČR.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 16.400,- Kč
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/4d)
ZMF schvaluje RO č. 36/2019
Příjmy
(zvýšení)

pol. 4116
+ 16.400 Kč
4116 – ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Výdaje
(zvýšení)

6171 – místní správa

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/4d) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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+ 16.400 Kč

5. Návrh OZV č. 4/2019 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
ESO předkládá návrh OZV s účinností na rok 2020 (dochází k přepočtu nákladů na odpad), ale také
s ohledem na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Skutečné náklady na
netříděný odpad města z odpadových nádob u domů činí celkem 1.466.016 Kč, tj. 380
Kč/osobu/nemovitost a druhá částka je paušál, který může být max. 250 Kč/osobu, tj. max. 630
Kč/osobu poplatek v roce 2020. Skutečné náklady na netříděný i tříděný odpad činí za období 1–
10/2019 celkem 3,1 mil Kč.
Připomínky: Mgr. Nášel – mě by jenom zajímalo, jakým způsobem budou řešeny ty slevy, jestli
nějakým způsobem zůstávají v té výši? Místostarosta – ty slevy budou vlastně, teďka byl uzavřený
rok, my odsouhlasíme nějakou částku poplatku na příští rok a pro ty občany, kteří se do toho
systému zapojili a mají nějaké slevy, tak se jim odečtou z tohoto poplatku, což bude probíhat
v únoru nebo březnu příštího roku. A. Langer – já jsem měl stejný dotaz, jak bude fungovat to, když
jsme někomu řekli, že budeme zlevňovat a teď najednou řekneme, že všichni budou platit 550,- Kč.
Takže to budeme v tom březnu odúčtovávat? Místostarosta – každý dostane opět složenku, jak byl
zvyklý, domů, kde už bude vlastně započítaná ta odečitatelná částka. A. Langer – já rozumím, ale
tady došlo k dalším věcem, že se pak počítaly ty plasty a někteří nebyli s tím spokojení, protože
vím, že někteří mají míň odpadu, než dá se říct ti co „soutěží“ a vypadá to, že to trošku bude
vypadat jinak, ale dobře. 550,- Kč je teď na hlavu? Místostarosta – 550,- Kč je můj návrh,
samozřejmě můžete navrhnout jiné sumy. M. Nutilová – 550,- Kč za dospělého i dítě teda?
Nebudeme uvažovat o tom, že by třeba byl rozdíl ve výši poplatku? Místostarosta – pokud se
podíváte do té vyhlášky, tak jsou tam započítány slevy na děti, na důchodce. Je potřeba si to přečíst.
Takže všechno zůstává tak, jak bylo loni v té vyhlášce, jenom by se zvedla ta částka. To znamená
slevy, všechna osvobození, úlevy a takové věci zůstávají, dokonce jsme teď v této fázi to probíhalo
tak, že tato OZV byla poslána na ministerstvo na kontrolu a nebyly shledány žádné problémy. Mgr.
Lauterkranc – já bych se chtěl zeptat, jestli ta částka 550,- Kč je psychologická nebo jestli to má
nějakou logiku, kterou někdo spočítal, protože je tady několik věcí. Za prvé – ta sleva se dá
dosáhnout až do výše 250,- Kč na osobu, to znamená, že když se někdo trošku snaží, tak si může
dosáhnout na slevu 100,- Kč, 150,- Kč a kdo se nesnaží, ten se nesnaží. A těch 550,- Kč, když
vezmu v únoru inflaci, tak prostě těch 550,- Kč je pod úrovní inflace, to znamená jako nejméně
možná částka na zvýšení, když už vůbec o zvýšení mluvíme. Místostarosta – máte na tom úložišti,
že vlastně my můžeme v dnešní době tu cenu stanovit maximálně na 630,- Kč. To je maximální
cena, kterou můžeme stanovit pro rok 2020, která se počítá samozřejmě z objemu odpadů, které
město vyprodukuje. A opravdu jsme si říkali, že 10 let, dá se říct, téměř s tou cenou nebylo hýbáno
a víte sami, že ty ceny za odpady jdou nahoru. Určitě jste zaslechli během tohoto týdne, že se
schválil zákon, kde ty ceny odpadů na skládkách půjdou skokově, řekl bych, nahoru. Mgr.
Lauterkranc – já jsem to myslel tak, jestli třeba nedáme víc než 550,- Kč. Místostarosta – můžete
dát návrh pane Lauterkranci. Mgr. Lauterkranc – a dám. 570,- Kč. Místostarosta – určitě ten
poplatek není něco, na čem by město vydělávalo, to je opravdu minimální částka. Ing. Jašek –
aktuálně, protože plnění rozpočtu vznikalo, i když je tam datum 6. 12. 2019, tak se na něm
pracovalo až do dnešního dne, takže já tu mám před sebou čerstvá data. Co se týká výdajů, tak jsme
v současné době na 3.447.000 z 3.482.000. V tom rozpočtovém opatření, tuším ve 36., tam se
navyšovaly odpady o cca 500 000,- Kč. Je to teda nadnesená částka, ale zase chci, abychom se do
toho vlezli, protože máme velké množství objednaných pytlů, z důvodu implementace MESOHu.
Takže my tam máme aktuálně pytle za 54 000 z 240 000,- Kč. Takže ty pytle opravdu odpovídají
realitě, objednávkám. Takže jenom za ty pytle by měly být ještě faktury za cca 190 000,- Kč, plus
faktury, které se nám objeví v prosinci za měsíc listopad. Berte to tak, že jenom za ten měsíc,
obvykle vývoz jenom popelnic, bez sběrného dvora, se pohybuje ve výši cca 100 000,- Kč. Ono to
samozřejmě závisí na tom, jaké jsou klimatické podmínky. Já osobně jsem se díval na loňský
listopad, byl ve výši 113 000,- Kč. Jelikož jsme teď měli krásný teplý podzim, listopad byl úžasný,
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předpokládám, že lidé do poslední chvíle v podstatě skákali po svých zahradách, prořezávali,
zvelebovali a tak dále. Takže minimálně 190 000,- Kč bude ještě za pytle a samozřejmě jsem
nezmínil to, co je ještě na sběrném dvoře, proto se to zvyšuje ještě o dalších 500 000,- Kč. Takže
může nastat ještě i ta situace, že se dostaneme s výdaji až na 4 mil. za letošní rok. Když se
zaměříme na tu příjmovou stránku, ta je v podstatě, jak mluvil pan místostarosta, víceméně stabilní,
takže tam se to pohybuje kolem 1 600 000,- Kč od občanů a potom máme za vytřízený odpad, tam
nám to samozřejmě každý rok lítá, ale to je plus mínus 10-15 %, pro představu kolem 400-450 tis.
Takže jinými slovy, roční příjmy za odpadové hospodářství jsou na úrovni cca 2 mil., výdaje teď
k dnešnímu dni jsou 3,5 a určitě to bude vyšší. Nevedeme manažerské účetnictví, nevím, komu
z vás ten termín něco říká, to znamená, nemáme spočítané ještě další vnitropodnikové náklady,
kterými jsou vlastně ti chlapi ve mzdách vlastně za ty soboty a středy. Tím by se ty výdaje ještě
zvýšily. Nevím, kolik by to bylo za rok, možná dalších 100 000,- Kč. Ale já si v podstatě myslím,
můžeme se tu bavit o cca 4 mil. za tento rok. Ale tento rok zase byl výjimečný tím MESOHem, tou
implementací. Měsíčně platíme cca 11 000,- Kč firmě, která se o to stará, nějakým způsobem to
rozjížděla, takže to máme ročně zhruba cca 130 000,- Kč, plus vlastně nárust v těch pytlech. Takže
to je vlastně obrovský skok přesahující 300 tis. jenom kvůli tomu MESOHu. Místostarosta – no já
bych ty pytle moc nezmiňoval, protože ty řešíme vždycky. Ing. Jašek – ale ne v takovém objemu.
Místostarosta – no ale my je máme teďka jednorázově v tom objemu, to třeba během toho roku
bereme víckrát ty pytle. Ing. Jašek – nedokážu to teď vysvětlit, Katka Večeřová mi to sice
zdůvodňovala, já jsem to zapomněl, proč je tam takový velký nárust. Ano, pytle se kupují, ale nikdy
nepřesáhly 100 tis. za rok. Že prý je to z toho důvodu právě toho třízení, že je tam velký nárust
pytlů. Místostarosta – dobře, děkuji. Mgr. Lauterkranc – já bych si dovolil pouze zdůraznit, že můj
návrh zvýšení poplatků je nejvyšší a je založen na víře, že každý, kdo třídí a lepí nálepky s kódy, si
může sáhnout na slevu. Ano, je to navýšení, a to bylo od počátku zamýšleno, tak ten projekt má
fungovat, že má motivovat ty lidi, kteří třídí a lepí ty nálepky, jak se má.
Místostarosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Lauterkrance.
U Z 7/2019/VIII/5
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 4/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s částkou ve výši 570 Kč za kalendářní
rok (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 10
Proti: 2 (Mgr. Nášel, P. Ševčík)
Zdrželo se: 1 (Ing. Zlámalík)
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/5 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
6. Návrh OZV č. 5/2019 – O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
S ohledem na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (viz samostatný přípis
Ministerstva vnitra ČR ze dne 6. listopadu 2019) bylo nutné novelizovat vyhlášky obcí s účinností
od 1. 1. 2020.
Připomínky: Ing. Jašek okomentoval legislativu nově schváleného zákona o místních poplatcích
včetně změn.
U Z 7/2019/VIII/6
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 5/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha č. 3
tohoto zápisu).
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Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/6 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
7. Návrh OZV č. 6/2019 – O místním poplatku ze vstupného
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
S ohledem na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (viz samostatný přípis
Ministerstva vnitra ČR ze dne 6. listopadu 2019) bylo nutné novelizovat vyhlášky obcí s účinností
od 1. 1. 2020.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/7
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 6/2019 O místním poplatku ze vstupného (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/7 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
8. Návrh OZV č. 7/2019 – O místním poplatku ze psů
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
S ohledem na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (viz samostatný přípis
Ministerstva vnitra ČR ze dne 6. listopadu 2019) bylo nutné novelizovat vyhlášky obcí s účinností
od 1. 1. 2020.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/8
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 7/2019 O místním poplatku ze psů (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/8 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
9. Návrh OZV č. 8/2019 – O místním poplatku z pobytu
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
S ohledem na novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (viz samostatný přípis
Ministerstva vnitra ČR ze dne 6. listopadu 2019) bylo nutné novelizovat vyhlášky obcí s účinností
od 1. 1. 2020.
Připomínky: Ing. Gőrig – já mám jenom technickou. Když se to schvaluje znova, ta vyhláška, tak
jestli by bylo možné ji upravit. Je tam osvobození od poplatků v turistických ubytovnách
tělovýchovné jednoty a Junáka, tak jestli by bylo možné tam dát místo Junáka Svazu skautů a
skautek, protože to je oficiální název organizace. Místostarosta – určitě jsme schopni to
implementovat do té OZV. Jestli můžu potom poprosit, můžete Ing. Jaškovi nahlásit přesný název té
organizace? Ing. Görig – ano. Místostarosta – děkuji.
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U Z 7/2019/VIII/9
ZMF v návaznosti na ustanovení § 10 písm. a) a b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky č. 8/2019 O místním poplatku z pobytu (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/9 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
10. Návrh na vydání Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZMF na r. 2020
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/10
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v návaznosti na ustanovení § 78 téhož zákona a v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a v souladu
s platnou prováděcí vyhláškou schvaluje dokument Zásady pro poskytování cestovních
náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku pro rok 2020 (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
11. a) Informace ke smlouvě o zápůjčce Základní škole Fryšták, okres Zlín, p. o., na částku
3.442.537 Kč
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Základní škola Fryšták, okres Zlín, p.o., zažádala z dotčeného dotačního programu o dotaci na
modernizaci učeben fyziky a chemie. Dle rozhodnutí měla dotace dosáhnout 2.589.645,60 Kč. Dále
měl být vybudován jako nedílná součást učeben výtah. Celkové náklady akce měly původně
dosáhnout 3.825.041 Kč, nakonec dosáhly 4.167.944 Kč. Zřizovatel (město) poskytlo příspěvkové
organizaci na akci zápůjčku ve výši 3.442.537 Kč s tím, že za vrácenou částku se považuje i částka
nižší než poskytnutá, a to z důvodu předjímání případného krácení dotace (avšak musí být ve výši
100 % dosažené dotace), což by konsekventně způsobilo růst vlastního podílu finančních
prostředků. Mimo zápůjčku byl škole poskytnut investiční příspěvek bez vyúčtování ve výši
383.000 Kč. Podle Pokynu k platbě vystaveného poskytovatelem dotace MMR částka dotace činí
2.524.000,13 Kč. Tato částka bude deponována na dotační účet zřizovatele-města Fryšták, což
telefonicky potvrdil zaměstnanec MMR, Ing. P. Esteřák. Jmenovaný současně uvedl, že je lhostejno,
zda dotaci skutečně přijme na bankovní účet zřizovatel, kterému musí být dotace poukázána, jak je
uvedeno výše, na dotační účet, nebo bude dále poukázána žadateli o dotaci – základní škole. S
ohledem na preferenci zásady opatrnosti navrhuje vedoucí ESO vrácení celé zápůjčky včetně dotace
Základní školou Fryšták, okres Zlín, p. o. Dodatek ke smlouvě o zápůjčce není nutné měnit, neboť
je koncipována tak, že pokud bude dotace nižší (a ve skutečnosti bude) škola vrátí tuto nižší částku.
Původně bylo záměrem vedoucího ESO ponechat zbytek zápůjčky přímo škole (samozřejmě po
řadě schvalovacích, administrativních kroků), ale matematické operace v podobě dopočtů by mohly
být pro nezasvěcené osoby komplikované, navíc je nutné (oproti plánu) dofinancovat škole zvýšení
podílu vlastních prostředků z důvodu navýšení celkových nákladů akce. Smlouva o zápůjčce tedy
zůstává neměnná.
Ze zde uváděného tedy vyplývá nutnost dalších administrativních, ale i finančních kroků.
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Konkrétně je nutné:
1. rozpočtovým opatřením (RO č. 37/2019) přijmout dotaci městem a poskytnout ji základní škole,
2. škola vrátí celou částku finanční zápůjčky (kvůli přehlednosti),
3. město navýší provozní a investiční příspěvek základní školy (RO č. 38/2019) z důvodu
finančního pokrytí vlastních nákladů dotace vynaložené základní školou. Jedná se o:
a) částku, která bude vrácena zápůjčkou (918.536,87 Kč)
b) částku celkových nákladů 3.825.041 Kč dodatečně zvýšenou na celkových 4.167.944 Kč.
Rekapitulace fin. operací:
Investiční
Neinvestiční Celkem
celkové náklady
2 976 898,00 1 191 046,00 4 167 944,00
příspěvek zřizovatele (před akcí)
383 000,00
383 000,00
zápůjčka
3 442 537,00
dotace MMR
1 524 454,20 999 545,93 2 524 000,13
zvýšený příspěvek od zřizovatele 1 069 443,80 191 500,07 1 260 943,87
splátka zápůjčky
-3 442 537,00
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/11a)
ZMF bere na vědomí informace o průběhu investiční akce s názvem „Modernizace učebny
fyzicky a chemie ZŠ Fryšták“.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/11a) bylo schváleno.
b) RO č. 37/2019
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtová změna znamená přijetí dotace (v členění na investiční a neinvestiční část) z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci ZŠ Fryšták – modernizace učebny fyziky a chemie ve
výši 2.524.000,13 Kč. Investiční část dotace dosahuje 1.524.454,20 Kč a neinvestiční 999.545,93
Kč. Dotace níže je v rozp. opatření zaokrouhlena na stokoruny nahoru.
Tímto rozpočtovým opatřením je schváleno přijetí zde uváděné dotace z prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
Změna rozpočtu v celkové výši +/+ 2. 524.100,- Kč
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/11b)
ZMF schvaluje RO č. 37/2019
Příjmy
4116
+ 999.600 Kč
(zvýšení)
4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4216
+ 1.524.500 Kč
4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Výdaje
(zvýšení)

3113 - 5336
+ 999.600 Kč
3113 - základní škola, 5336- neinv. transfery zřízeným PO
3113- 6356
+ 1.524.500 Kč
3113 - základní škola, 6356- jiné investiční transfery zřízeným PO

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/11b) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
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c) RO č. 38/2019
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Rozpočtová změna představuje přijetí celé částky finanční zápůjčky od Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p.o., s tím, že část těchto prostředků bude zpět poskytnuta základní škole. Původní
částka vratky zápůjčky kalkulovala se splátkou zápůjčky pouze ve výši dotace. Ta navíc nebyla
poskytnuta MMR v předpokládané výši (2.589.000 Kč). Nyní by měla být schválena celá zápůjčka,
tj. včetně vlastního podílu příspěvkové organizace (918.536,87 Kč). Bohužel však došlo k
překročení celkových nákladů a aby tyto zvýšené náklady nenesla základní škola navyšují se
prostředky ještě o toto zvýšení (o 342.407 Kč). Celkově se poskytuje základní škole 1.260.943,87
Kč (v RO zaokrouhleno na tisícikoruny nahoru). Částka se dále dělí na neinvestiční (191.500,07
Kč) a investiční (1.069.443,80 Kč).
Navýšením se tedy zvyšuje provozní (neinvestiční) příspěvek o 191.500,07 Kč.
Navýšením se tedy zvyšuje investiční příspěvek (bez vyúčtování) o 1.069.443,80 Kč.
Příjmy (zvýšení)
+ 853.000 Kč
Výdaje (snížení)
408.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
+ 1.261.000 Kč
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/11c)
ZMF schvaluje RO č. 38/2019
Příjmy
(zvýšení)

2451 – splátky půjčených prostředků od PO
+ 853.000 Kč
navýšení příjmů ze zápůjčky (původně mělo zůstat škole)

Výdaje
(snížení)

3326 – pořízení, zachování a obnova hist. hodnod
- 58.000 Kč
úspora z důvodu nerealizování zvonění, klekátka kapličky Vítová

Výdaje
(zvýšení)

3639 – komunální služby
úspory na úseku tech. služeb

- 150.000 Kč

5512 – požární ochrana
úspory jednotky SDH

- 200.000 Kč

3113 – základní škola
navýšení provoz a inv. příspěvku

+ 1.261.000 Kč

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/11c) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
12. Návrh na udělení odměn členům výborů při ZMF, kteří nejsou členy zastupitelstva za
rok 2019
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Starosta předložil návrh na schválení odměn členům výborů při ZMF, kteří nejsou členy
zastupitelstva města Fryšták za rok 2019. V tabulce, která je přílohou tohoto návrhu, jsou uvedeny
účasti jednotlivých členů výborů a navržené částky z a jejich účasti na jednáních v roce 2019. Údaje
vychází z originálů zápisů z jednání výborů, které byly předány na podatelně MF včetně
prezenčních listin a podpisů zúčastněných, a které zpracovali předsedové výborů. Navrhovaná
částka za jednu účast na jednání komise je 250 Kč (celková částka za členy výborů činí 9.750 Kč).
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Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/12a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena Finančního výboru v r. 2019 v celkové výši
250 Kč za úkon na osobu (viz příloha č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/12a) bylo schváleno.
U Z 7/2019/VIII/12b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena Kontrolního výboru v r. 2019 v celkové výši
250 Kč za úkon na osobu (viz příloha č. 9 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/12b) bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
13. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 22. 7. 2019, č.j. MUF-ESO-1827/2019-KUC.
Žadatel p. *** požádal o prodej části městského pozemku p. č. 256/1 – trvalý travní porost, způsob
ochrany zemědělský půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 120 m2, za účelem
sjednocení svých dvou pozemků, které sousedí s předmětným městským pozemkem. Dle návrhu
ESO (prodej menší výměry než požadované, tj. do 90 m2, a to z důvodu bezproblémového zajištění
přístupu a příjezdu vlastníka pozemku paní *** ke svému pozemku p. č. 248, k. ú. Vítová, obec
Fryšták), RMF svým usnesením č. U R 19/2019/VIII/13 ze dne 12. 8. 2019 doporučila ZMF
schválit prodej části měst. pozemku jen ve výměře do 90 m2 s tím, že náklady související s
prodejem (geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí
kupující. V návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 5/2019/VIII/7 ze dne 19. 8. 2019 si žadatel na
vlastní náklady zajistil znalecký posudek a geometrický plán, dle nichž byla stanovena výměra nově
vzniklého prodávaného pozemku p. č. 256/6, k. ú. Vítová, obec Vítová, odděleného z pozemku p. č.
256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a to 81 m2, za cenu v místě a čase obvyklou, dle vyhotoveného
znaleckého posudku ve výši 10,16 Kč/m2, tj. celkem za částku ve výši 820 Kč. Dle aktuální
majetkové evidence vlastníka pozemku, tj. Města Fryštáku, je dle výpočtu cena za m2 pozemku p. č.
256/1, k. ú. Vítová, z něhož je oddělen nově vzniklý pozemek p. č. 256/6, k. ú. Vítová, 2,80 Kč/ m2,
prodejní cena by tedy byla téměř čtyřnásobkem ceny vedené v evidenci majetku města.
S ohledem na usnesení ZMF č. U Z 6/2019/VIII/9 ze dne 13. 11. 2019 byl zajištěn prostřednictvím
ESO znalecký posudek na určení ceny v místě a čase obvyklé, a to od Ing. Mlčocha, který určil
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 300 Kč/m2, což při výměře pozemku 81 m2 činí částku ve
výši 24.300 Kč. Částka byla předložena žadateli, který ji odsouhlasil. S ohledem na výše uvedené
ESO navrhuje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku odděleného z městského
pozemku p. č. 256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a to pozemku p. č. 256/6 – trvalý travní porost, o
výměře 81 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 300
Kč/m2, tj. za částku ve výši 24.300 Kč bez připočtení DPH.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/13
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 6/2019/VIII/9 ze dne 13. 11. 2019 a v souladu s
ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku p. č. 256/6 – trvalý
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travní porost, o výměře 81 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, odd. z městského pozemku p. č.
256/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadateli panu ***, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem, č. 8137-231/19, ze dne 28. 11. 2019, vyhotoveným Ing.
Jaroslavem Mlčochem, znalcem, ve výši 300 Kč/m2, tj. za kupní cenu ve výši 24.300 Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku ze strany
žadatele, a uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (A. Langer) Nehlasoval: 1 (Bc. I. Staňková)
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/13 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
14. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 295, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 2. 9. 2019, č.j. MUF-ESO-2100/2019-KUC.
Žadatel p. *** požádal opakovaně v rámci narovnání majetkoprávních vztahů o prodej části
městského pozemku p. č. 295 – ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku o výměře 70 m2, kterou dlouhodobě užívá v rámci
užívání vlastních pozemků p. č. 293 a 294, k. ú. Dolní Ves. Žadatel předmětnou část pozemku
dlouhodobě užívá bez právního titulu – jde o zaplocenou část městského pozemku, která není
zatížena žádným vedení. Původní žádost žadatele z roku 2017 byla žadatelem vzata zpět, neboť byl
žadatel poučen o nápravě stavu staveb u stavebního úřadu. Tato záležitost byla vyřešena v rámci
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby č. 06/2019 vydaném MěÚ Fryšták, Odborem výstavby –
Stavební úřad Fryšták dne 15. 4. 2019 pod č. j. MUF-OV-944/2019-MAL, kterým byla stavba –
rodinný dům č.p. 61, Fryšták – Dolní Ves, Vylanta, č.p. 61, dodatečně povolena za podmínek
stanovených ve shora uvedeném rozhodnutí s tím, že stavba bude dokončena do 30. 6. 2021.
Záležitost stavby (plotu) – na cizím (městském) pozemku v rozhodnutí stavebního úřadu řešena
není. Řízení o odstranění stavby bylo z důvodu výše uvedeného vydaného rozhodnutí následně
zastaveno.
S ohledem na usnesení ZMF č. U Z 6/2019/VIII/12 ze dne 13. 11. 2019 byl zajištěn prostřednictvím
ESO znalecký posudek na určení ceny v místě a čase obvyklé, a to od Ing. Mlčocha, který určil
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200 Kč/m2. Částka byla předložena žadateli, který ji
odsouhlasil. ESO navrhuje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku odděleného z
městského pozemku p. č. 295, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a to pozemku p. č. 295/5 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 70 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 200 Kč/m2, tj. za částku ve výši 14.000 Kč bez připočtení DPH s podmínkou
úhrady nákladů spojených s převodem ze strany žadatele.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/14
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 6/2019/VIII/12 ze dne 13. 11. 2019 a v souladu s
ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklého pozemku p. č. 295/5 – ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 70 m2, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, odd. z městského pozemku
p. č. 295, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli panu ***, za cenu v místě a čase obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem, č. 8136-230/19, ze dne 28. 11. 2019, vyhotoveným Ing.
Jaroslavem Mlčochem, znalcem, ve výši 200 Kč/m2, tj. za kupní cenu ve výši 14.000 Kč bez
připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku ze strany
žadatele a uzavření příslušné kupní smlouvy.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/14 bylo schváleno.
Termín:
12. 12. 2019
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Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
15. Žádost o prodej části městského pozemku p. č. 201, k. ú. Vítová, obec Fryšták
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 2. 9. 2019, č.j. MUF-ESO-2092/2019-KUC.
Žadatelé jsou mj. vlastníky pozemku p. č. 218/1, k. ú. Vítová, obec Fryšták, kde bydlí, a který
sousedí s požadovaným městským pozemkem. Zájem o prodej části městského pozemku p. č. 201,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 90 m2, mají zejména z důvodu zvelebení části obce, v níž
bydlí, a taktéž proto, že o požadovanou část pozemku dlouhodobě a pravidelně pečují (sečení).
Vyznačená část požadovaného městského pozemku je prostá jakéhokoliv vedení, vyjma sdělovacího
vedení (vzdušné telefonické vedení). Žadatelé požádali o zohlednění ceny z důvodu účelu prodeje
části městského pozemku, tj. zvelebení části obce. ESO nemá námitek k prodeji části městského
pozemku p. č. 201, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za podmínky, že náklady související s prodejem, tj.
geometrický plán, znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. V
návaznosti na usnesení RMF č. U R 22/2019/VIII/10 ze dne 16. 9. 2019 záležitost projednala
stavební komise, která se seznámila se situací na místě samém a po konzultaci s žadatelem,
doporučuje prodej části uvedeného pozemku o výměře do 90 m2 tak, aby hranice nově vzniklého
pozemku, který bude předmětem převodu, byla alespoň 1,5 m od obou komunikací, tj. od hlavní
cesty a od vedlejší přístupové cesty.
Jedná se o pozemek, který je veden v územním plánu jako veřejné prostranství. U takto vedené
plochy orgán územního plánování ve Zlíně vydal zamítavé stanovisko k rozdělení pozemku při
předchozím schváleném prodeji; město v návaznosti na judikát Krajského soudu v Hradci Králové
č.j. 30 A 79/2013-61 podá odvolání k tomuto zamítavému stanovisku. Z tohoto důvodu doporučuje
ESO odložit rozhodnutí o prodeji do doby vyřešení dané situace.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/15
ZMF bere na vědomí žádost manželů ***, oba bytem ***, o prodej části městského pozemku
p. č. 201 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták a
odkládá své rozhodnutí do doby vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování při
Magistrátu města Zlína k dělení pozemku vedeného v Územním plánu města Fryštáku jako
veřejné prostranství.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (A. Langer)
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
16. Věcná břemena
a) Žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene ke stavbě „Vítová, Khalus, Příp. NN“obec Fryšták
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 7. 11. 2019, č.j. MUF-ESO-2651/2019-KUC.
Jedná se o nově podanou žádost již jednou schválenou RMF i ZMF, a to z důvodu změny trasy
stavby inženýrských sítí E.ON (z důvodu odmítnutí udělení souhlasu vlastníkem pozemku p.č. 89/4,
k.ú. Vítová, obec Fryšták, paní Kosovou), kdy bude zřízena přípojka zemním kabelem NAYY 4x25
mm2 ze stávajícího podpěrného bodu č. 98 přes plastovou pojistkovou skříň SP100/NK umístěnou
ve výši 2,5 - 3m, do pilíře SS 200/NK – umístěného parcele č. 113/1, na hranici s p.č. 89/6, 89/4.
Délka projektované trasy cca 50m. Trasa je situována po parcele č.85/3 a dále po parcele č.89/6
podél hranice s parcelami č.85/3 a 89/4 v travnatém povrchu. Vzhledem k již uzavřené smlouvě o
smlouvě budoucí č. 1030050655/002, a usnesení RMF č. U R 29/2019/VIII/18a),b),c) ze dne 25. 11.
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2019 doporučujeme nejprve zrušit usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/14e) ze dne 19. 6. 2019,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy č. 1030050655/002. Dále doporučujeme uzavřít nový
návrh smlouvy a udělit souhlas do situačního plánu.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/16a.a)
ZMF ruší usnesení ZMF č. U Z 4/2019/VIII/14e) ze dne 19. 6. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/16a.a) bylo schváleno.
U Z 7/2019/VIII/16a.b)
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č. 1030050655/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol. E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400, zast. Ing. Jiřím Přívarou, Technik
výstavby a obnovy DS, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Vítová, Khalus, Příp. NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 113/1 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle
platných právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu Y (viz příloha č. 10 tohoto
zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/16a.b) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
b) Žádost společnosti CETIN, a. s., o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ke stavbě
„16010-046893 RVDSL1904_M_Z_FTAK26-FTAK1HR_MET“
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravila Ing. Petra Kučerová, referentka ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Žádost ze dne 28. 11. 2019, č.j. MUF-ESO-2844/2019-KUC.
V návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 02/2018/VIII/20g) ze dne 10. 12. 2018, na základě něhož
byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, byla předložena žádost o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti. Jde o stavbu společnosti CETIN – výstavbu 2 rozvaděčů, resp.
výměny stávajícího rozvaděče a postavení nového rozvaděče pro ukončení NN přípojky. Skutečně
dotčen stavbou je městský pozemek p. č. 915/1 v k. ú. Fryšták, obec Fryšták. Doporučujeme uzavřít
předložený návrh smlouvy. V souladu s novelou zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není třeba
zveřejňovat záměr u věcných břemen,
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/16b)
ZMF v návaznosti na usnesení ZMF č. U Z 02/2018/VIII/20g) ze dne 10. 12. 2018 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol. Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00,
IČ04084063, zast. na základě pověření paní Danou Soukupovou, ke stavbě podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděče mDSLAM450 a ER112,
umístěné na měst. pozemku p. č. 915/1, v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů (viz příloha č. 11 tohoto zápisu).
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/16b) bylo schváleno.
Termín:
13. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
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17. Návrh na přeschválení převodu objektu Sokolovny do vlastnictví města Fryšták
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Mgr. Lubomír Doležel, starosta. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo usnesením č. U Z 07/2018/VII/11a) a U Z 07/2018/VII/11b)
ze dne 17. 9. 2018 bezúplatný převod nemovitosti – objektu občanské vybavenosti, čp. 78
(Sokolovny) a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce s předávajícím TJ Fryšták, z. s.
Vzhledem k tomu, že v roce 2019 vyvstalo několik problémů s přípravou převodu (zjištěné závady
na objektu, nově využívané prostory, movitý majetek umístěný v objektu, zajištění provozu objektu
apod.), byl převod objektu i v návaznosti na usnesení rady pozastaven. Na doporučení advokátky
Mgr. Hamplové je vzhledem k časové prodlevě vhodné přeschválit záměr města převzít objekt
Sokolovny do svého majetku k určitému datu tak, aby přechod vlastnictví byl plynulý a
bezproblémový.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/17
ZMF s odkazem na časovou prodlevu od původního schválení bezúplatného převodu objektu
Sokolovny způsobenou nutností řešit provozně legislativní záležitosti, potvrzuje schválení
bezúplatného převodu nemovitosti – objektu občanské vybavenosti, čp. 78 (Sokolovna), a to
plně v rozsahu usnesení č. U Z 07/2018/VII/11a) až 11c) ze dne 17. 9. 2019.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/17 bylo schváleno.
18. Návrh na poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou předsedy
a členy komisí při RMF a výborů při ZMF s účinností od 1. 1. 2020
Předložil Ing. Pavel Gálík, místostarosta a připravil Ing. Michal Jašek, vedoucí ESO. Všichni
obdrželi materiál elektronicky na úložišti.
Na základě dosavadních doporučujících usnesení RMF a schválené novely (9. 12. 2019) nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, s účinností od 1. 1. 2020 se
předkládá tento materiál.
Připomínky: žádné.
U Z 7/2019/VIII/18
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 77 téhož zákona a v souladu s
připravovanou novelou NV ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC:
a) bere na vědomí poskytování odměn starostovi s účinností od 1. 1. 2020,
b) schvaluje poskytování odměny místostarostovi v pevné výši 18.000 Kč,
c) schvaluje poskytování odměn všem neuvolněným členům zastupitelstva, a to s
účinností od 1. 1. 2020,
d) schvaluje při souběhu více funkcí odměnu ve výši součtu dvou nejvýše honorovaných
funkcí (vyjma místostarosty), přičemž odměna za neuvolněného člena zastupitelstva se
do tohoto výpočtu nezapočítává,
e) schvaluje poskytování odměn v maximálních výších stanovených připravovanou
novelou NV č. 318/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2020, a to dle přílohy č. 12 tohoto
zápisu taxativní rozpis vytvořené dle tohoto NV.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. U Z 7/2019/VIII/18 bylo schváleno.
Diskuse:
Mgr. Lauterkranc – na Vítové probíhal průzkum Policie ČR, co se týká dodržování rychlosti a jsou
tam stížnosti ze strany občanů. Jedna občanka se obrátila i na mě se žádostí, abych se touto věcí
zabýval. Zabývala se jí rada a já bych se chtěl zeptat, k čemu rada dospěla, nebo lépe řečeno, jestli
dospěla ještě k něčemu jinému, než je předmětem jejího usnesení, které vlastně říká, že se bude
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hledat řešení formou realizace chodníků. Místostarosta – tak my jsme o tom mluvili už minule na
minulém zastupitelstvu, mám pocit. Opravdu tam ta situace je taková zvláštní. Jezdí tam vlastně
lidi, kteří tam bydlí, nedodržují rychlost. Jak bylo řečeno panem Lauterkrancem, proběhlo měření,
nebylo to přímo na ulici Vítovská, ale bylo to na té spojovačce s ulicí Ke skalce, tam nezjistili žádné
extrémní překračování rychlosti. Bylo nám přislíbeno od Policie ČR, že se budou touto situací
zabývat, mělo tam okamžitě následovat nějaké měření rychlosti, zatím si myslím, že nemáme
žádnou zprávu o tom. Probíhalo tam zároveň i týdenní měření rychlosti, kdy jsme objednali firmu,
která vlastně měřila tu rychlost v tom daném úseku. To očekáváme, že by mělo být zpracováno
během příštího týdne. Určitě se tím zabýváme, řešili jsme to, že vlastně jsme zadali panu Dohnalovi
vypracovat studii nebo pokračovat na studii toho chodníku, který by se na té ulici Vítovská měl
realizovat. Jestli takto stačí? Paní Najmanová by doplnila. G. Najmanová – já bych ještě doplnila,
že ta studie toho měření té rychlosti pohybu chodců, aut v tom místě, se zpracovává, výstup z toho
bude, ale není nikde řečeno, že tento podklad bude pozitivní pro vydání rozhodnutí o
zpomalovacích retardérech, nějaké dopravní značky a tak dále. Takže to nám policisté při tom
setkání na radě jasně řekli, že oni udělají všechno, co budou moci, ale že důležité opravdu bude, co
se objeví v tom měření. Takže bez toho to prostě nepůjde.
A. Langer – já bych chtěl všem poděkovat za spolupráci, jak zastupitelům, tak zaměstnancům
města. Mám takové tři dotazy. Osada Lukovské, akce vodovod, když se dělala Žabárna, tak se o
tom nějak diskutovalo a jestli se vůbec nějak řeší projekt a tady ty technické věci? Místostarosta –
dokončuje se projekce pro Lukovské i Suché. Počítáme, že by se mohlo v blízké době realizovat,
čeká se na nějaké podpisy sousedů a takové věci, ale probíhá to. Proběhla tam změna trasy kvůli
singularidním společnostem, ale řešíme to. A. Langer – čili je to v řešení. Můžu očekávat, že vodu
tam budou mít. A akce PENNY, že tady nic k tomu není, ale jelikož pracuji pro město Zlín, tak jsem
dostal pár nějakých informací a bylo mi řečeno, jak se k tomu prý budeme stavit my. Já jsem říkal,
že tady k tomu žádné závazky nemáme. Chci se zeptat, jestli se k tomu budeme moct nějak vyjádřit
nebo nebudeme a jaký je nějaký horizont? Místostarosta – určitě budeme účastníky stavebního
řízení, ale v této chvíli nemáme žádný požadavek od investora, není ani podaná žádost, zatím se pro
nás nic neděje. A. Langer – protože tam byli vyzváni sousedé a ti řekli, že s ničím nesouhlasí, ale že
neměli taky žádnou zpětnou vazbu. Dobře, děkuji.
M. Nutilová – já bych se chtěla zeptat, co se tedy týče výsadby. Bude to teda plánované v příštím
roce, jsem pochopila. Pochopila jsem taky, že by se chtěla navázat ta spolupráce s Mendelovou
univerzitou. Tak v jaké fázi to je nebo jak se bude postupovat, jaké bude zadání té univerzitě, jestli
se na tom můžeme nějak podílet, prostě bližší informace. Místostarosta – paní Najmanová má
přesné informace, jednala s univerzitou. G. Najmanová – jednáme s univerzitou, jednáme přímo
s děkankou univerzity, té zahradnické v Lednici. Zařadí nás do květnového briefingu, kdy vlastně
žáci té školy nebo studenti provádějí právě přímo v terénech tady toto prozkoumávání terénu pro
projednávání s orgány, zda je to vhodné, prohlížením těch dokumentů, které veškeré ty obce, města,
mají. My máme zpracován vlastně plán té zeleně nebo vlastně zhodnocení té naší zeleně
v intravilánu, takže to bude jedním z podkladů. Druhým z podkladů bude určitě územní plán, tak,
aby to bylo správně a prozatím jsme ve fázi, že jednám s paní děkankou o termínu, kdy by mohlo
proběhnout tady to jednání přímo na místě, kdy oni by tady týden nějakým způsobem působili,
zhodnotili by ten terén, navrhli by v rámci vlastních prací, jak by to mohlo vypadat a samozřejmě
potom je navrženo nějaké veřejné projednávání. Takže určitě to nebude o tom, že zpracují nějakou
studii a ta se tu předloží na zastupitelstvu a bude se vysazovat. Je to určitě bráno tak, že by se tam
do toho měla zapojit veřejnost. Je to i proto, že kolikrát my, obyčejní smrtelníci, nevíme, jestli
zasazujeme stromy tak, aby posléze neškodili nejenom majetku, ale i zdraví, takže je nejlepší se
opravdu globálně komplexně obrátit na někoho, kdo to třeba posoudí a řekne ano, myslíte si to
správně, my takto souhlasíme, ale ať to máme z úst někoho, kdo se tím opravdu zabývá. Takže
v příštím roce se počítá, v těch jarních měsících, že by tady měli působit. Určitě nějakou informaci
dáme potom i na web, aby lidé věděli, a to veřejné jednání bude v návaznosti na to, až vyhotoví ty
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jednotlivé práce. M. Nutilová – děkuji.
A. Langer – já mám ještě jednu diskusní. Už tady pořád řešíme ohledně těch developerů, přišli tady
NWT, teď je tady Stenella. Už jsme zaujali nějaké stanovisko, jak se k tomu budeme vyjadřovat
nebo máme nějaký termín, jestli se k tomu nějak vyjádříme a budeme do budoucna přispívat nebo
nepřispívat, budeme tu infrastrukturu kolektivně nějak řešit? Protože i ta cesta za tím Suzuki je
otázka, ano, je to možná dobrý nápad, je otázka, když se podívám na ty cesty, tak jelikož to bude asi
dělnická čtvrť, tak tuším, že ty cesty, když se podívám na projektovou dokumentaci, budou tak
akorát, že se tam bude dát projet. Takže pro město to bude pak určitě asi náklad, protože to asi
dostaneme předané, jak to dopadlo ve městě Zlíně, akce Mladcová a spol., kde prostě technické
služby a popeláři mají s tím technické problémy se tam dostat a obsluhovat to. Protože určitě
budeme mít nějaké smlouvy, tak jak jsme teď s H+M něco dělali, jestli to dáme do nějaké škatulky
a dáme si nějaké podmínky, jak bysme to chtěli řešit. G. Najmanová – k té žádosti z firmy Stenella a
NWT, tady samozřejmě jsou, rada o nich předjednávala. Co se týká H+M, tam je to odsouhlasené
na komunikace a chodníky pouze a bude to samozřejmě o tom, jakmile bude stavba dokončena, tak
pokud budou splňovat parametry, tak je město převezme. To bylo avizované i v tom usnesení. Co se
týká těch ostatních firem, které tady chtějí provádět výstavbu, tak finanční výbor byl pověřený, aby
doplnil to svoje vyjádření o ty dva body, teď si už přesně nepamatuju, co to bylo, ale myslím, že to
byly ty podmínky, parametry, jak by se mělo k tomu přistupovat. Takže je to pořád otázka na vás, na
zastupitele, jakmile finanční výbor něco předloží, už potom budete hlasovat. A k tomu, jestli tam
vznikne komunikace, kterou město převezme. Město k tomu samozřejmě musí dát nějakou vůli a
pokud ta komunikace je už dopředu v projektu, já se přiznám, že projekt jsem neviděla, viděla jsem
pouze zákres do mapy, nevím, pokud ty jsi měl možnost vidět projekt, viděls něco úplně jiného, než
jsme viděli my, a i ta rada nedala souhlas s tou výpůjčkou ani s tím, že převezme tu stavbu do svého
majetku a ani, že přispěje. Takže pořád je to otevřená otázka, oni jsou investory, oni nějakým
způsobem pracují, jednají, je to otevřené. Místostarosta – já bych k tomu jen doplnil, že opravdu si
myslím, že během ledna by měl finanční výbor a já nevím třeba i stavební komise dohromady
sednout a zkusit něco vymyslet tady v této věci. Myslím si, že to otázka úplně jednoduchá není a
určitě to chce nějaký čas. M. Nutilová – já bych chtěla zrovna navrhnout, protože minule pan
Sovadina navrhoval, že by proběhlo nějaké to setkání, že by se toho mohl účastnit ten, kdo by chtěl
ze zastupitelů, že by to bylo fajn dát nějaký termín a určitě budeme rádi, zúčastníme se.
Místostarosta – určitě jsme pro. Mgr. Sovadina – já si myslím, že během ledna bysme měli
k dispozici nějaký návrh. Samozřejmě, jak jsem říkal minule, obešlu lídry všech volebních subjektů
a jestli už se zúčastní oni sami nebo pošlou zástupce, není to nic, že by nemohli přijít, v podstatě
možná čím víc nás bude, tím snazší vymýšlení a tak dál. Takže dám na vědomí, kdy bysme se sešli
a můžete se zúčastnit. Místostarosta – děkuji.
Místostarosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.27 hod.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 O místním poplatku ze vstupného
5. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 O místním poplatku ze psů
6. Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 O místním poplatku z pobytu
7. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Fryštáku pro rok
2020
8. Peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena
Finančního výboru v r. 2019
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9. Peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena
Kontrolního výboru v r. 2019
10. Smlouva č. 1030050655/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
11. Smlouvy o zřízení služebnosti
12. Odměny neuvolněným členům ZMF od 1. 1. 2020

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2019

Zapisovatelka:

Jitka Nedělová

Ověřovatelé:

Ing. Karel Zlámalík

Mgr. Libor Sovadina

Ing. Pavel Gálík
místostarosta
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