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U příležitosti stého výročí založení společného státu
Čechů a Slováků byla na fryštácké radnici otevřena výstava,
která mapovala toto období
Foto: P. Nášel.

Fryšták slavil 100. výročí založení Československa
Ve Fryštáku se u příležitosti oslav 100. výročí založení
Československé republiky uskutečnily vzpomínkové akce,
kterých se zúčastnili nejen zástupci vedení našeho města,
ale také občané.
V pondělí 22. října byla na fryštácké radnici slavnostní vernisáží zahájena výstava věnovaná tomuto výročí. Až do soboty
27. října měli Fryštačané, ale i návštěvníci města možnost
si tuto zajímavou expozici prohlédnout (i s odborným komentářem emeritního kronikáře PhDr. Česlava Zapletala). K vidění byly nejenom starší kroniky města, zapůjčené archívem
na Klečůvce, ale i řada unikátních fotograﬁí z archívu kronikáře PhDr. Zapletala, pana Radka Pulce, Bohumíra Urbánka
a dalších.
Všem, kteří zapůjčili své unikátní exponáty, ještě jednou
děkujeme.
Rovněž vyslovujeme poděkování členům Klubu fryštáckých
důchodců, kteří se podíleli na organizaci této výstavy. Pondělní
vernisáže se zúčastnil také milý host z družební obce Muráň
– člen Svazu protifašistických bojovníků pan Jozef Kubaško,
ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše PhDr. Zdeňka
Friedlová a řada dalších hostů. Ve středu 24. října byla díky
iniciativě knihovníka Mgr. Jana Krčmy, spolku Fryšták dětem,
ZUŠ Morava a fryštáckých skautů společně v Dolní Vsi u dětského hřiště zasazena Lípa svobody.
Týden věnovaný oslavám zakončili zástupci města Fryštáku (společně s mnoha dalšími slovenskými kolegy) v neděli
28. října v Brezové pod Bradlom při slavnostním aktu položení
věnců u Štefánikovy mohyly.
Město Fryšták tak důstojným způsobem přispělo k oslavám tohoto významného výročí.
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RMF
č. R 15/2018/VII z 10. 9. 2018
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje konání veřejné sbírky
města Fryštáku organizované ve smyslu
zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách, v platném znění, na pomoc občanům města Fryštáku postiženým požárem na budově čp. 22 ve Vítové.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení a vedení běžného účtu za účelem veřejné sbírky organizované ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách, v platném znění, a to u Komerční banky, a.s., Praha.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč majitelce
objektu č.p. 22 ve Vítové – viz výpis z veřejného seznamu a to v hotovosti z pokladny města.
RMF schvaluje podání výpovědí sdružených služeb dodávek elektrické energie
k 31.12.2018 pro odběrná místa EAN:
859182400212321899 – Vítová K/1
(kaplička), EAN: 859182400212510279
– Vylanta K/230/1 (vodovod Dolní Ves),
EAN 859182400212475134 (hřiště Žabárna), a to společnosti E. ON Energie,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice.
RMF schvaluje Příkaz k obchodování
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí s vyvolávací cenou 1.500
Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými
v přihlášce burzovního makléře, a to pro
účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s.
RMF schvaluje Příkaz k obchodování
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
do 630 MWh (maloodběr) s vyvolávací
cenou 700 Kč/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu zemního
plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s.
RMF schvaluje Příkaz k obchodování
zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr
nad 630 MWh (velkoodběr) s vyvolávací
cenou 700 Kč/MWh a dalšími parametry
uvedenými v přihlášce burzovního makléře, a to pro účely nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze
Kladno, a. s.
RMF jménem města Fryštáku
a za účelem podpory sportovního života
města přebírá záštitu nad závody v orientačním běhu, pořádané Sportovním

klubem orientačního běhu Zlín, z.s.,
ve dnech 28. - 30. 9. 2018, a souhlasí
s poskytnutím částky ve výši 5 tis. Kč
Sportovnímu klubu orientačního běhu
Zlín, z.s., na podporu tohoto závodu
oproti předloženým dokladům.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Sjednocené
kopané, z.s., Zlín, na ﬁnancování Zlínského poháru 2018.

ny a šatny za účelem tréninku karate.;
b.b) D. Staňkovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem kondičního
cvičení žen.;
b.c) M. Končákovou na pronájem tělocvičny a šatny za úč. cvičení TAI-ČI.;
b.d) Ing. M. Zapletalovou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem harmonizačního cvičení žen.;

RMF schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi městem Fryšták, a Sjednocenou kopanou, z.s., Zlín, za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s akcí Zlínský pohár 2018.

b.e) B. Komínem na pronájem tělocvičny a šatny za účelem nácviku běžecké techniky a intuitivních her.;

RMF bere na vědomí rozhodnutí Magistrátu města Zlína, odboru životního
prostředí a zemědělství, ze dne 15. 8.
2018, č.j.: MMZL 103117/2018, kterým byl schválen Havarijní plán čističky
odpadních vod Fryšták – Žabárna, kterou provozuje společnost Moravská vodárenská, a. s., s platností do 31. 12.
2028.

RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 205/1 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 65 m², žadateli
manželům Bělákovým, Fryšták, za účelem zřízení parkovacího stání, na dobu
určitou 30let a schvaluje uzavření
smlouvy o výpůjčce části městského pozemku p. č. 205/1 s tím, že zpevnění
plochy bude řešeno formou zatravňovacích tvárnic, na dobu určitou 30let.

RMF bere na vědomí informaci o jednání s Policií ČR - Krajským ředitelstvím
policie Zlínského kraje, ve věci ukončení
smlouvy o výpůjčce ze dne 8. 12. 2011
dohodou, návrhu nové smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání bez zajištění služby úklidu pronajatých prostor
s tím, že do dne zasedání rady nebyly ze
strany policie sděleny připomínky.
RMF bere na vědomí vyjádření
Mgr. V. Říhové, specialistky na památkové průzkumy ze dne 4. 9. 2018, s nedoporučením pořízení stavebně-historického průzkumu objektu bývalé krejčovské
dílny u čp. 16 ve Fryštáku a odkládá se
rozhodnutí do doby výstupu z jednání Archeologického ústavu v Brně a Národního památkového ústavu v Kroměříži.
RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták,
p. o., k uzavření smluv o výpůjčce s těmito subjekty:
a.a) Dětským folklórním souborem
Fryštáček na výpůjčku prostor tělocvičny, šatny a učebny hudebny pro nácvik
vystoupení a písní dětského folklorního
souboru.
a.b) Mgr. Michaelou Sovadinovou
na výpůjčku prostor školní jídelny za účelem konání zkoušek ochotnického divadelního spolku.
RMF uděluje souhlas ZŠ Fryšták,
p. o., k uzavření smluv o pronájmu prostor (cena nájmu 100,-Kč/hod včetně
DPH) s těmito subjekty:
b.a) K. Boršekem – World Association of Karate Jutsu na pronájem tělocvič-

b.f) S. Dobrou na pronájem tělocvičny a šatny za účelem cvičení aerobiku.

RMF pronájem městského pozemku
p. č. 394/3 – trvalý travní porost, o výměře 114 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli p. Jurčíkovi,
Fryšták, za účelem užívání jako zahrada
s podmínkou zajištění celoročního přístupu k pozemku p. č. 394/2, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták (věcné
břemeno přístupu), v ceně nájmu ve výši
20,- Kč/m²/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu a schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu městského pozemku p. č. 394.
RMF schvaluje rozšíření prostor
v objektu márnice ve Fryštáku za účelem umístění mrazicího zařízení k uložení zemřelých žadateli p. Přibylákovi,
Zlín a schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke smlouvě o pronájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 27. 12. 2017,
s tím, že na své náklady žadatel provede přemístění stávající stěny a veškeré
úpravy s tím spojené.
RMF souhlasí s rozšířením prostor
v objektu márnice ve Fryštáku za účelem umístění mrazicího zařízení k uložení zemřelých žadateli p. Přibylákovi, Zlín,
a to na základě předchozího písemného
odsouhlasení technického řešení rekonstrukce vedoucím OTH Ing. P. Dohnalem
a umožnění průběžné kontroly prací.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o úpravě budoucích majetkových vztahů
k nově pořízenému majetku města Fryšták mezi městem Fryštáka p. Přibylá-
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kem, Zlín nájemcem prostor sloužících
podnikání - objektu márnice ve Fryštáku,
za účelem rozšíření těchto prostor sloužících k podnikání
RMF pověřuje Ing. Dohnala, vedoucího OTH, zajištěním dozoru při provádění
stavebních úprav, provedením min. dvou
kontrolních prohlídek a převzetím stavebních úprav.
RMF bere na vědomí žádost p. Kozlerové, Fryšták – Žabárna na prodloužení
doby pronájmu zemědělských pozemků
a návrh na zvýšení ceny nájmu z původních 3.502 Kč/rok na 4.500 Kč/rok
a v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru uzavření
Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne
12. 11. 2013 uzavřenou mezi městem
Fryšták, p. Kozlerovou, od 1. 11. 2018
na dobu neurčitou s 5letou výpovědní
lhůtou a zvýšení ceny nájmu z původních
3.502 Kč/rok na 4.104 Kč/ha/rok s tím,
že ostatní ujednání smlouvy zůstávají
beze změn.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky městského pozemku p. č. 321
– ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4159 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, žadateli p. Jurčíkovi,
Fryšták – Horní Ves, na dobu neurčitou,
s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu, za účelem užívání jako
pastva pro koně, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce pozemku.
RMF bere na vědomí návrh na prodej pozemku p. č. 10 - zahrada, o výměře 387 m², v k. ú. Vítová, obec Fryšták
a nedoporučuje ZMF schválit výkup pozemku p. č. 10, v k. ú. Vítová, obec Fryšták do vlastnictví města Fryšták z důvodu zatížení pozemku zástavním právem.
RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej části městského pozemku p. č.
1405 – ost. plocha, neplodná půda,
o výměře cca 2 000 m², k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták za účelem zemědělského
využití a doporučuje ZMF pověřit RMF
jednáním se žadatelem o pronájmu části
předmětného pozemku p. č. 1405 - ost.
plocha, neplodná půda, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták.
RMF schvaluje Dohodu o ukončení
Smlouvy o pronájmu pozemku uzavřenou dne 1. 12. 2014 mezi městem Fryšták, a Pohřební službou Přibylák, s. r. o.,
na ukončení nájmu části měst. pozemku
p. č. 466, k. ú. Fryšták, obec Fryšták dohodou ke dni 11. 9. 2018.
RMF bere na vědomí stanovisko advokáta Mgr. Vlčka, zástupce ZDV Fryš-

ták, ze dne 9. 7. 2018 ve věci možnosti
uzavření nové pachtovní smlouvy se Zemědělských družstvem Fryšták na městské pozemky sloužící k hospodářské činnosti a vyjádření Mgr. Vlčka, advokáta
ZDV Fryšták ke zvýšení nájmů pozemků
pro jednotlivá katastrální území města
Fryšták a k ukončení stávající smlouvy, neschvaluje rozdílnou výši ceny nájmu za ha/rok dle nabídky ZDV Fryšták,
a schvaluje ukončení nájemní smlouvy
výpovědí s termínem podání výpovědi
v souladu se smlouvou.
RMF bere na vědomí informace Ekonomicko-správního odboru ve věci revize
smluv o pronájmech pozemků a schvaluje:
a) ukončení Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 1. 9. 2003 mezi městem
Fryšták a ZOO a zámek Zlín – Lešná,
p. o., na pronájem pozemků v PK p. č.
(nyní parcely KN 1609, 1610 a 1612 vodní toky), k. ú. Štípa, obec Zlín z důvodu změny vlastnictví pozemků ze zákona
– přechod na ČR – s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p.
RMF v návaznosti na jednání s ﬁrmou
Vodafone Czech Republic a. s. ve věci
ukončení Smlouvy o umístění zařízení
ze dne 5. 5. 2000 uzavřenou mezi městem Fryšták a Český Mobil, a. s. (nyní
Vodafone Czech Republic a. s.) schvaluje v souladu s ustanovením § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, zveřejnění záměru pronájmu části městského
pozemku p. č. 933/147, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, o výměře 140
m² a uzavření smlouvy o nájmu pozemku
se zachováním dosavadních smluvních
vztahů založených původní smlouvou ze
dne 12. 5. 2000 ﬁrmě Vodafone Czech
Republic, a. s., Praha, na dobu určitou
10ti let, v ceně nájmu ve výši 71.187,Kč/rok s právem ročního zvýšení o míru
inﬂace ze strany pronajímatele.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení
s názvem „Fryšták, Žabárna, Konečný kab.NN“, umístěné na části měst.
pozemku p. č. 1366– ost. plocha, v k.
ú. Dolní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
6.100,- Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
RMF schvaluje poskytnutí vitríny pro
politické sdružení nezávislých kandidátů
volební strany „pro FRYŠTÁK společně“
z důvodu, že vitríny nejsou určeny pro účely diskuzního fóra a politické příspěvky.

RMF schvaluje výkup kanalizační
přípojky vybudované manžely Jurčíkovými, Zlín v délce 70 m, průměru 250 mm,
včetně betonové šachty za kupní cenu
219.000 Kč a schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi městem Fryšták, a manželi Jurčíkovými, Zlín na výkup kanalizační přípojky umístěné na pozemku p. č.
255/1 – ost. plocha, ost. komunikace,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, v délce 70 m
a průměru 250 mm, za cenu 219.000 Kč.
RMF pověřuje OTH zajištěním pasportu (projektové dokumentace) budoucí
stoky, z důvodu převodu kanalizační přípojky na hlavní kanalizační řad.
RMF schvaluje výkup kanalizační přípojky vybudovanou p. Černou a p. Černým, Fryšták v délce 64 m, průměru
300 mm, včetně 2 ks betonových šachet
za kupní cenu 147.441 Kč a schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem
Fryšták, a p. Černou, a p. Černým, Fryšták na výkup kanalizační přípojky umístěnou na pozemku p. č. 378, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví města
Fryšták, v délce 64 m, průměru 300 mm,
včetně 2 ks betonových šachet za cenu
147.441 Kč.
RMF pověřuje OTH zajištěním pasportu (projektové dokumentace) budoucí
stoky z důvodu přechodu kanalizační přípojky na hlavní řad.
RMF na základě doporučení komise
a provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek stanovuje
vítěze výběrového řízení zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu vozovky
ul. Ke Skalce“, společnost EUROVIA CS
a.s., Praha, za cenu 3 507 025,27Kč vč.
DPH .
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS a.s., Praha, na akci
Oprava povrchu vozovky ul. Ke Skalce “ a to v ceně 2 898 368,- Kč bez
DPH, DPH 608 657,28 Kč, t.j. celkem
3 507 025,27 Kč vč. DPH s tím, že
podpis smlouvy proběhne v návaznosti
na schválení příslušného RO v ZMF.
RMF na základě doporučení komise
a provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek stanovuje
vítěze výběrového řízení zakázky malého
rozsahu „ Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová (vodovod a kanalizace Vítová – zahrádkáři)“, společnost RIS-MONT
s.r.o., Zlín, za cenu 2 917572,00 Kč bez
DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták a ﬁrmou
RIS-MONT s.r.o., se sídlem Slanica Zlín,

v ceně 2 917 572,00 Kč bez DPH, s tím,
že podpis smlouvy proběhne v návaznosti na schválení příslušného RO v ZMF.
RMF na základě doporučení komise
a provedeného posouzení splnění kvaliﬁkací a zadávacích podmínek stanovuje
vítěze výběrového řízení zakázky malého
rozsahu „Fryšták, prodloužení chodníku
v ul. Komenského a zpevněná plocha
(Parkovací místa a chodník u Zdravotního střediska “ , společnost SERVIS STAV
spol. s r.o., Bystřice pod Hostýnem,
za cenu 1 096 634,00 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Fryšták, a ﬁrmou
SERVIS STAV spol. s r.o., Bystřice
pod Hostýnem, na akci „ Fryšták, prodloužení chodníku v ul. Komenského
a zpevněná plocha (Parkovací místa a chodník u Zdravotního střediska “ a to v ceně 909 309,09 Kč bez
DPH, DPH 190 324,91 Kč, t.j. celkem
1 096 634,00 Kč vč. DPH, s tím, že
podpis smlouvy proběhne v návaznosti
na schválení příslušného RO v ZMF.
RMF v návaznosti na dobudování
vodovodních řadů v místní části Fryšták – Dolní Ves, Vylanta schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu
a provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu - „SO 01 Vodovod Ul. Souhrady,
SO 02 Vodovod ul. Příčná-DolníVes, SO
03 Vodovod ul. Dolnoveská Fryšták“ č.
smlouvy 355/2005, uzavřené dne 21.
2. 2005, mezi městem Fryšták, a Moravskou vodárenskou, a. s., Olomouc,
na nájem a provozování vodovodu pro
veřejnou potřebu s názvem „Prodloužení
vodovodu Dolnoveská - Vylanta“, a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 9.
2018, pořízený ve smyslu ust. bodu č. 1
Zásad č. 1/2016, bere na vědomí vítěze
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Fryšták – rekonstrukce kina, realizační
dokumentace stavby“, a to ﬁrmu S – projekt plus, a.s., Zlín, bez připomínek.
RMF bere na vědomí závazné stanovisko Odboru kultury a památkové péče
Magistrátu města Zlína, ze dne 16. 8.
2018 k záměru odstranění zídky u Pomníku padlých ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí posouzení technického stavu prvků a užívání prvků
v souladu s platnou legislativou na dětském hřišti v ul. Holešovská nacházející
se mezi domy č. p. 322-323, bez připomínek a ukládá Bc. V. Kalafutové poptat
u odborníka návrh možného řešení dětským programem.

RMF s odkazem na důvodovou
zprávu předloženou Mgr. L. Sovadinou,
místostarostou ruší výběrové řízení
na zajištění zpracovatele nabídek „Umístění rekuperačních jednotek v budově ZŠ
Fryšták (23 jednotek)“, „Zateplení objektu a výměna zdroje tepla v objektu občanské vybavenosti č.p. 386 ve městě
Fryšták“, „Výměna zdroje tepla v budově
ZŠ Fryšták“, „Zateplení objektu a výměna zdroje tepla v budově občanské vybavenosti č.p. 381, 382, 383 ve městě
Fryšták“ a ukládá Mgr. L. Sovadinovi zajistit nové výběrové řízení se speciﬁkací
podmínek.

MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.
Č. 2/2011 – mobil SONY ERICSSON
– darovat MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.
Č. 3/2011 – mobil NOKIA /rozbitý/ likvidace na sběrném dvoře TS Fryšták
(elektroodpad)
Č. 2/2012 – pánské hodinky – likvidace na sběrném dvoře TS Fryšták
Č. 5/2012 – mobil NOKIA – darovat
(Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, přísp. organizace)
Č. 5/2013 – brýle v pouzdře – likvidace na sběrném dvoře TS Fryšták
Č. 2/2014 – mobil NOKIA – darovat
do MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.

S ohledem na usnesení RMF č. U R
11/2018/VII/25b) kterým jsme doporučili ZMF přenechání rozhodnutí o žádostech v nově zvolených orgánech města
a ruší úkol ze dne 14. 6. 2018.

RMF schvaluje rozpočet Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., pro rok
2019 s plánovanými náklady ve výši
7.004 tis. Kč plus investiční náklady
ve výši 390 tis. Kč a plánovanými výnosy ve výši 2.070 tis. Kč, tj. provozní příspěvek ve výši 5.324 tis. Kč, a pověřuje
vedoucího ESO zapracováním této částky do rozpočtu města Fryštáku na rok
2019.

RMF
č. R 16/2018/VII z 27. 9. 2018
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje zrušení běžného účtu
č. 115-8041120267/0100 vedeného
u KB, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07
Praha 1, IČ45317054, a to ke dni 12.
10. 2018 s tím, že zůstatek běžného
účtu bude převeden na bankovní účet
města Fryštáku č. 19-3724661/0100,
ze kterého bude po předloženém vyúčtování veřejné sbírky (společně s částkou
vybranou v hotovosti v pokladně MěÚ
Fryšták) a kontrole KÚZK převeden
na bankovní účet nebo hotově předán
osobám, v jejichž prospěch byla veřejná
sbírka konána.
RMF s odkazem na § 38 odst. 2 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje likvidaci
nalezených předmětů, u kterých již uplynula doba tří let:
Hotovost – celkem 4.500 Kč – připsat do majetku města Fryštáku – pro
potřeby JSDH Fryšták
Č. 1/2009 – mobil NOKIA – darovat
MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.
Č. 3/2010 – mobil NOKIA – darovat
MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.
Č. 4/2010 – přehrávač CD likvidace
na sběrném dvoře TS Fryšták (ASEKOL),
1 CD, 1 videokazeta – likvidace na sběrném dvoře TS Fryšták, 2 jízdní kola – darovat ZŠ Fryšták, okres Zlín, p. o.
Č. 5/2010 – zlaté hodinky – likvidace
na sběrném dvoře TS Fryšták
Dioptrické brýle v obalu a dámské
hodinky/2011/ - likvidace na sběrném
dvoře TS Fryšták
Č. 1/2011 – mobil NOKIA – darovat

RMF schvaluje opravy podlah na I.
stupni v celkovém plánovaném objemu 260 tis. Kč, které byly naplánovány
na rok 2018 z rozpočtu města Fryštáku
ale neprovedeny, a pověřuje vedoucího
ESO zapracováním této částky do rozpočtu města Fryštáku na rok 2019
RMF schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020 a 2021 Základní
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., s plánovanými náklady ve výši 7.003 tis. Kč pro
rok 2020 a 7.020 tis. Kč pro rok 2021
a plánovanými výnosy ve výši 2.077
tis. Kč (rok 2020) a 2.090 tis. Kč (rok
2021), tj. provozní příspěvek 4.926 tis.
Kč (rok 2020) a 4.930 tis. Kč (rok 2021)
RMF schvaluje rozpočet Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., pro rok
2019 s plánovanými náklady ve výši
2.298 tis. Kč a plánovanými výnosy
ve výši 1.011 tis. Kč, tj. provozní příspěvek 1.287 tis. Kč
RMF doporučuje ZMF schválit vybudování nového zádveří u vstupu do MŠ
s tím, že rozpočtovanou částku dodatečně určí OTH, a pověřuje vedoucího ESO
zapracováním této částky do rozpočtu
města Fryštáku na rok 2019.
RMF schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020 a 2021 Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p.o., s plánovanými náklady ve výši 2.526 tis. Kč (údaj
je shodný pro oba roky 2020 a 2021)
a plánovanými výnosy ve výši 1.071 tis.
Kč (údaj je shodný pro oba roky 2020
a 2021), tj. provozní příspěvek pro rok
2020 a 2021 ve výši 1.455 tis. Kč
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RMF schvaluje poskytnutí občerstvení (hlavního jídla) pro členy okrskových
volebních komisí při volbách do Zastupitelstva města Fryštáku, konaných
ve dnech 5. a 6. října 2018 dle z. č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění, dle dolní sazby stravného podle vyhlášky MPSV č. 463/2017
Sb. pro každého člena OVK a osoby podílející se na zabezpečení úkolů, a to pro
den 5. října 2018 a 6. října 2018.
RMF schvaluje nad rámec Směrnice MF č. 62970/2013/12-1204 ze dne
19. 12. 2013, v platném znění, poskytnutí občerstvení členům okrskových
volebních komisí a osobám podílejícím
se na zabezpečení úkolů voleb do Zastupitelstva města Fryštáku, konaných
ve dnech 5. a 6. října 2018, dle z. č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a to pro den 5. října 2018 a 6.
října 2018 občerstvení ve výši 28 Kč/
člen OVK nebo osoba podílející se na zabezpečení úkolů a schvaluje zajištění
občerstvení prostřednictvím kuchyně při
Základní škole Fryšták, okres Zlín, p.o.,
a to na vrub výdajů města Fryštáku.
RMF schvaluje pořízení platební karty VISA – ﬁremní pro účely služebních
cest, a to u Komerční banky a. s. Zlín,
k účtu města č. 3724661/0100, s poplatky za kartu ve výši 990 Kč/rok + pojištění proti ztrátě karty ve výši 446 Kč/
rok, s limity karty 30tis Kč (výběr z bankomatu)/50tis Kč (platby v obchodech)/
tj. 80tis Kč (součet), s párováním na služební mobil starosty a s možností administrace pro zvýšení či snížení limitů ze
strany účetní Městského úřadu Fryšták.
RMF ruší svá usnesení č. U R
15/2018/VII/04a) ze dne 10. 9. 2018
týkající se příkazu k nákupu elektřiny
a usnesení č. U R 15/2018/VII/04b)
ze dne 10. 9. 2018 týkající se příkazu
k nákupu zemního plynu – maloodběr
a usnesení č. U R 15/2018/VII/04c) ze
dne 10. 9. 2018 týkající se příkazu k nákupu zemního plynu – velkoodběr.
RMF s odkazem na doporučení makléře (FIN-Servis) ze dne 21. 9. 2018 schvaluje Příkaz k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny
v napěťové hladině nízkého napětí s vyvolávací cenou 1.600 Kč bez DPH/MWh
a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního makléře, a to pro účely nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s., Kladno.
RMF s odkazem na doporučení makléře (FIN-Servis) ze dne 21. 9. 2018
schvaluje Příkaz k obchodování zemní-

ho plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630
MWh (maloodběr) s vyvolávací cenou
750 Kč bez DPH/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu zemního
plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s., Kladno.
RMF s odkazem na doporučení makléře (FIN-Servis) ze dne 21.9.2018
schvaluje Příkaz k obchodování zemního
plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr nad 630
MWh (velkoodběr) s vyvolávací cenou
750 Kč bez DPH/MWh a dalšími parametry uvedenými v přihlášce burzovního
makléře, a to pro účely nákupu zemního
plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno, a. s., Kladno.
RMF jménem města Fryštáku schvaluje převzetí záštity nad pořádáním akce
„Dětský podzimní bazárek ve Fryštáku“, kterou organizačně zaštiťují ženy
z Fryštáku, a schvaluje úhradu nákladů
spojených s pronájmem sálu Zemědělského družstva vlastníků Fryšták ve výši
5.000,- Kč na organizaci této akce konané ve dnech 8. – 10. 10. 2018.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
k Nájemní smlouvě uzavřené dne 1. 6.
2006 mezi městem Fryšták, ZŠ Fryšták,
jehož předmětem je rozšíření předmětu
nájmu (pozemky) a předání do správy,
a to s účinností od 1. 10. 2018.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 1.
6. 2006 mezi městem Fryšták, a Mateřskou školou Fryšták, jehož předmětem
je rozšíření předmětu nájmu (pozemky)
a předání do správy, a to s účinností
od 1. 10. 2018.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o užívání objektu čp. 78 (Sokolovny), stojícího na pozemku p. č. 118, k. ú. Fryšták, obec Fryšták mezi městem Fryšták,
a TJ Fryšták, z. s., na přenechání místností Sokolovny - tělocvična a předsálí
pod galerií k opakovanému krátkodobému užití za účelem uspokojování sportovních potřeb členů spolku za úplatu
ve výši 80,- Kč/hod a vzhledem k přípravě provozu a provozních záležitostí objektu Sokolovny dojde k podání návrhu
darovací smlouvy schválené ZMF dne
17.9.2018 usnesením č. U Z 07/2018/
VII/11b) ke dni 14.12.2018.
RMF bere na vědomí zápis z Komise
bytové, sociální a pro rodinu č. 4/2018
ze dne 18. 9. 2018.
RMF schvaluje pronájem bytové
jednotky č. A/442 v Domě s byty pro

důchodce Fryšták žadatelům z Lukova
a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
bytu č. A/442 v Domě s byty pro důchodce Fryšták, za obvyklých podmínek, tj.
na dobu určitou do 31. 12. 2018, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní
rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 80,- Kč/m²/měsíc
a služby spojené s užíváním bytu.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického
zařízení s názvem „Fryšták – Vítová,
Město, kab. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 256/1 a p.č. 255/1, v k. ú.
Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, rozšíření sítě,
Pavlová“, umístěné na měst. pozemku
p. č. 466/1 a p.č. 443, v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 7.300,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
RMF v návaznosti na zprávu odborného lesního hospodáře F. Němce
a Ing. P. Dohnala bere na vědomí zprávu o stavu lesních porostů zasažených
kůrovcovou kalamitou a souhlasí s řešením vzniklé situace v režimu odstranění
havarijního stavu v souladu s ustanovením Zásad č. 1/2016 - postup zaměstnanců Města Fryštáku při organizaci
veřejných zakázek města Fryštáku a pověřuje Ing. P. Dohnala zabezpečením těžební činnosti v nutném rozsahu v ceně
max. 500,- Kč/m3 v lesních porostech
napadených
kůrovcovou
kalamitou
a předložením návrhu na prodej vytěžené dřevní hmoty.
RMF bere na vědomí bilanci vykácených a vysázených stromů od r. 2015
do současnosti s tím, že náhradní výsadba byla s odkazem na zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, realizována (50 ks
stromů vykácených, 51 ks stromů vysazených).
RMF bere na vědomí žádost pana
o zachování bezprašného povrchu na ulici Pekárkova po východní hranici pozemku p. č. 58/3, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, při dobudování inženýrských sítí

z komunikace v ulici Pekárkova a doporučuje ZMF schválit takový postup při dokončení budované infrastruktury, který
zajistí bezprašnost prostředí, a to s odkazem na usnesení č. U R 11/2018/
VII/20 ze dne 14. 6. 2018.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace (realizační DPS) pro realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy Zdravotního střediska Fryšták“, a to společnost S-PROJEKTING, s.
r. o., Zlín, a schvaluje pořízení dokumentace formou vystavení objednávky s obchodními podmínkami za cenu 89.000,Kč bez DPH (DPH 18.690,- Kč), celkem
107.690,- Kč vč. DPH.
RMF ruší veřejnou zakázku malého
rozsahu na zpracování projektové dokumentace k akci s názvem „Stavební
úpravy Domu s byty pro důchodce pro
městskou knihovnu“, a to z důvodu nedosažení předpokládané ceny zakázky
a pověřuje OTH zajištěním vypsání nové
veřejné zakázky malého rozsahu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
S – projekt plus, a. s., Zlín, na realizaci projektové dokumentace k akci s názvem „Fryšták – rekonstrukce kina, realizační dokumentace stavby“, a to v ceně
194 000,- Kč bez DPH, tj. 234 740,- Kč
vč. DPH.

ZMF
č. Z 07/2018/VII z 17. 9. 2018
(Výpis usnesení)
ZMF v návaznosti na předložený materiál Ing. Jaška – tabulky s názvem –
Stavební opravy v rozpočtu města na rok
2018 (mezistav k 10. 9. 2018) a Stavební investice města Fryštáku na rok 2018
(mezistav 10. 9. 2018) bere na vědomí
přípravu a realizaci investičních akcí
a oprav.
ZMF souhlasí s odkladem realizace
investiční akce (parkovací místa v Horní
Vsi u „Horňanky“) z důvodu nedořešeného umístění varianty řešení parkovacích
míst s ohledem na ochranu veřejné zeleně.
ZMF schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací
listiny Základní školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., kterým se mění znění Čl. VI. bodu
1 Zřizovací listiny Základní školy Fryšták
takto:
Původní znění čl. VI bodu 1 zřizovací
listiny, platné ke dni 17. 9. 2018, se ruší
v plném rozsahu a nahrazuje se novým
textem v tomto znění:

RMF bere na vědomí návrh řešení
na osazení nových herních prvků na dětském hřišti v ul. Holešovská mezi domy
č. p. 322-323 a pověřuje OTH projednáním předloženého návrhu s obyvateli
bytových domů čp. 320-323 (písemné
stanovisko jednotlivých společenství
vlastníků).

„Budovy, haly a stavby ve vlastnictví MF, taxativně uvedené v Předávacím
protokolu o převodu majetku ze dne 28.
6. 2007 k nájemní smlouvě ze dne 1.
6. 2006, se příspěvkové organizaci pronajímají na základě nájemní smlouvy.
Ke dni 1. 10. 2018 budou předány nemovité věci – pozemky (vyňaty ze svěřeného majetku) uvedené v příloze tohoto
dodatku v ceně 238.428,90 Kč usnesením svému zřizovateli. Veškerý ostatní
majetek zůstává příspěvkové organizaci
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).“

RMF souhlasí s udělením výjimky pro
stavbu s názvem „Stavební úpravy RD
č.p. 118“ v hranici pozemku p. č. 835/1,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták.

ZMF schvaluje Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., kterým se mění znění Čl. VI.
bodu 1 Zřizovací listiny Mateřské školy
Fryšták takto:

RMF bere na vědomí výstup z jednání
s majitelkou pozemku p. č. 3, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, (negativní stanovisko
k prodeji id. spol. podílu městu) a v návaznosti na sdělení AK JUDr. Březovjáka
souhlasí se zpracováním právního rozboru, který bude vycházet ze skutečnosti,
že není možné koupit podíl na sousední
parcele, včetně prověření zařazení komunikace mezi MK, a to za účelem, zda
je v daném případě vhodnější zvolit oddělení ze spoluvlastnictví nebo vyvlastnění, popřípadě klasické zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, a pověřuje pí G.
Najmanovou zajištěním objednávky právního stanoviska.

Původní znění čl. VI bodu 1 zřizovací
listiny, platné ke dni 17. 9. 2018, se ruší
v plném rozsahu a nahrazuje se novým
textem v tomto znění:
„Budovy, haly a stavby ve vlastnictví
MF, taxativně uvedené v Předávacím protokolu o převodu majetku ze dne 28. 6.
2007 k nájemní smlouvě ze dne 1. 6.
2006, se příspěvkové organizaci pronajímají na základě nájemní smlouvy. Ke dni
1. 10. 2018 budou předány nemovité
věci – pozemky (vyňaty ze svěřeného
majetku) uvedené v příloze tohoto dodatku v ceně 84.055,60 Kč usnesením svému zřizovateli. Veškerý ostatní majetek

zůstává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“).“
ZMF schvaluje zveřejnění záměru
prodeje městského pozemku p. č. 462
– zahrada, o výměře 185 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadatelům manželům
Hrnkovým, Fryšták, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, č. 6467/128/2018, ze dne
30. 7. 2018, ve výši 580,- Kč/m² (s připočtením DPH dle platné legislativy),
s podmínkou úhrady nákladů na pořízení
znaleckého posudku a návrhu na vklad
poměrem 50% a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ZMF schvaluje směnu pozemků, a to
pozemku p. č. 451/2 – ovocný sad,
o výměře 4441 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták, zapsaný na LV č. 10001 pro
město Fryšták a katastrální území Vítová, za pozemky p. č. 443/80 – trvalý
travní porost, o výměře 1562 m², p. č.
445/16 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 254 m², p. č. 445/26 – trvalý
travní porost, o výměře 178 m², vše k. ú.
Vítová, obec Fryšták, zapsané na LV č.
413 pro manžele Růčkovy, Vítová, a pozemek p. č. 902/116 – orná půda, o výměře 1915 m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, zapsaný na LV č. 1646
pro manžele Růčkovy, Vítová, s uznáním
shodných cen i výměr směňovaných pozemků a s podmínkou úhrady nákladů
spojených se směnou ze strany města.
ZMF schvaluje uzavření směnné
smlouvy mezi městem Fryšták, a manžely Růčkovými, Vítová, na směnu
pozemků p. č. 451/2 – ovocný sad,
o výměře 4441 m², k. ú. Vítová, obec
Fryšták do jejich vlastnictví a pozemky p. č. 443/80 – trvalý travní porost,
o výměře 1562 m², p. č. 445/16 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 254
m², p. č. 445/26 – trvalý travní porost,
o výměře 178 m², vše k. ú. Vítová, obec
Fryšták a pozemek p. č. 902/116 – orná
půda, o výměře 1915 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták do vlastnictví
města Fryšták, s uznáním shodných cen
i výměr směňovaných pozemků.
ZMF schvaluje výkup pozemků p. č.
336/59 a p. č. 344/4, oba v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve vlastnictví Ing. B.
Procházky, Fryšták, v ceně stanovené
znaleckým posudkem č. 7840-182/18,
ze dne 13. 9. 2018, ve výši 300,-Kč/
m² a s úhradou nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad ze
strany města Fryšták a schvaluje uzavření kupní smlouvy za kupní cenu ve výši
300,- Kč/m², tj. 35.100,- Kč.
ZMF bere na vědomí právní stano-
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visko AK Mgr. Zwyrtek Hamplové ze dne
18. 5. 2018 ve věci postupu při vypořádání přihrazených městských pozemků
v návaznosti na blížící se termín možnosti vydržení, a schvaluje postup u jednotlivých žádostí dle návrhu zpracovaného
Ekonomicko-správním odborem s:
a) 50% účastí města na úhradě nákladů spojených s převodem pozemků
(geometrické plány, návrhy na vklad),
a to z důvodů hodných zřetele - důvody
řádného udržování, dobré víry, historických změn hranic v důsledku výstavby
nových komunikací, zarovnání hranic pozemků dle uličních čar apod.);
b) stanovení ceny kupní a nájmu
v místě a čase obvyklé dle znaleckého
posudku
ZMF bere na vědomí vyjádření vlastníků pozemků pod částí veřejně přístupné účelové komunikace (VPÚK) – a stav
přípravy opravy VPÚK v úseku Skalka –
Pastyřica.
ZMF schvaluje bezúplatný převod
pozemku p. č. 597, ost. plocha, jiná
plocha, o výměře 56 m² v k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 60000 pro obec Fryšták
a k. ú. Fryšták ve vlastnictví ČR do vlastnictví města Fryštáku.
ZMF schvaluje uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami mezi MF, a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Praha, na bezúplatný převod pozemku
p. č. 597, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 56 m² v k. ú. Fryšták, obec Fryšták, do vlastnictví města Fryšták.
ZMF schvaluje ve veřejném zájmu
(získání prostor sloužících ke sportu
a kultuře pro občany města) bezúplatný
převod nemovitosti - objektu občanské
vybavenosti, čp. 78 (Sokolovny), stojící
na pozemku p. č. 118, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a s výpůjčkou místností
nacházejících se v přízemí budovy čp.
78 pro dárce, od současného vlastníka
TJ Fryšták, z. s. zapsaného ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 286 vedeným
u Krajského soudu v Brně, do vlastnictví
města Fryšták.
ZMF schvaluje uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi
městem Fryšták, a TJ Fryšták, z. s.,
na bezúplatný převod nemovitosti - pozemku katastru nemovitostí p. č. 118,
zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba číslo popisné 78, občanská vy-

bavenost, zapsaného v katastru nemovitostí České republiky na listu vlastnictví
č. 1737 pro obec Fryšták a katastrální
území Fryšták u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín
a na výpůjčku části převedených prostor
nacházející se v přízemí budovy č. p. 78
ve prospěch dárce.
ZMF doporučuje RMF schválit uzavření smlouvy o užívání objektu čp. 78 (Sokolovny), stojící na pozemku p. č. 118,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták mezi městem
Fryšták, a TJ Fryšták, z. s., na přenechání místností Sokolovny - tělocvična
a předsálí pod galerií k opakovanému
krátkodobému užití za účelem uspokojování sportovních potřeb členů spolku
za úplatu ve výši 80,- Kč/hod s tím,
že podpis darovací smlouvy a smlouvy
o užívání proběhne současně.
ZMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
H+M Zlín-Štípa, a. s., o souhlas se zařazením budovaných komunikací do veřejných komunikací města a bezúplatným
převodem do majetku města a o ﬁn. příspěvek na vybudování inženýrských sítí
ve výši 5 mil. Kč k plánované výstavbě
bytových domů a s odkazem na usnesení RMF č. U R 14/2018/VII/20 ze dne 8.
8. 2018 odkládá své rozhodnutí v dané
záležitosti s tím, že o žádosti z důvodu
konání komunálních voleb do Zastupitelstva města Fryštáku rozhodnou nově
zvolené orgány města.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., Praha, ke stavbě
podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě s názvem
„16010-043735
RVDSL1810_M_Z_
FTAK2298-FTAK1HR_MET“, umístěné
na části městských pozemků p. č. 268
– trvalý travní porost, 257/1 – ostatní
plocha a 466 – ostatní plocha, vše k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného
břemene v celkové výši 3.000,- Kč bez
DPH, s připočtením DPH podle platných
právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030042648/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Fryšták, pí Minaříková, kabel. přípojka NN“,
umístěné na části měst. pozemků p. č.
901/3 – ost. plocha, ost. komunikace,
p. č. 873/3 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 873/1 – ost. plocha, jiná
plocha, vše v k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene

v celkové výši 1 000,- Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030048156/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a fou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták, Žabárna, Konečný kab.NN“, umístěné na části
měst. pozemku p. č. 1366– ost. plocha,
v k. ú. Dolní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 6 100,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF bere na vědomí informace k průběhu žádosti o pronájem části prostor
sloužících k podnikání v objektu Víceúčelového objektu čp. 100 ve Vítové
(stažení žádost pí A. Zbrankové ve věci
pronájmu prostor za účelem vybudování
hospůdky a navrácení společenského
a kulturního života v m. s. Vítová) bez
připomínek.
ZMF bere na vědomí informace
o průběhu přípravy smlouvy o převodu
majetku FC Fryšták, z. s. do majetku MF
a odkládá své rozhodnutí do doby vyřešení právních zátěží majetku ve vlastnictví p. Rudolfa, nacházejícího se v areálu
vlastnícího FC Fryšták, z. s.
ZMF bere na vědomí vyjádření vlastníků pozemků v lokalitě BI 25 s tím, že
nikdo z dotčených majitelů neakceptoval
nabídku města, tudíž ZMF bere na vědomí, že další majetkové yypořádání bude
z důvodu konání komunálních voleb
do Zastupitelstva města Fryštáku předmětem jednání nově zvolených orgánů
města.
ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
člena Finančního výboru v r. 2017 v celkové výši 250,- Kč za úkon na osobu.
ZMF schvaluje poskytnutí peněžitých
plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva, za výkon funkce
člena Kontrolního výboru v r. 2017 v celkové výši 250,- Kč za úkon na osobu.
ZMF bere na vědomí informace OTH
ve věci zajištění variantního řešení zvonění kapličky na Vítové formou pořízení
automatického zvonění ve smyslu nabídky ﬁrmy Josef Tkadlec – zvonařství
Halenkov, ze dne 24.8.2018/Bártek rozhlasy, s.r.o., Praha, a doporučuje v dané
věci rozhodnout nově zvolenými orgány
MF v návaznosti na prověření stanoviska
občanů Vítové k zavedení pravidelného
zvonění.
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PODĚKOVÁNÍ
Město Fryšták vyslovuje poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí
neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 79.000 Kč, která
je poskytována na základě programu
RP 12-18 pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
schváleného Radou Zlínského kraje
dne 10. 7. 2017.
Město Fryšták vyslovuje poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí
neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 67.200 Kč, na
realizaci projektu Den hudby 15. 9.
2018 evidovaného pod registračním
číslem žádosti o poskytnutí dotace
KUL01-18/217. Dotace je poskytována na základě Programu na podporu
kulturních aktivit, chváleného radou
Zlínského kraje dne 11. 12. 2017

KOMUNÁLNÍ VOLBY FRYŠTÁK 2018
počet mandátů v 17členném zastupitelstvu
počet hlasů
NEZÁVISLÍ (42,41 %)
(absolutní hlasy 10.103)
Mgr. Lubomír Doležel ............................................................. 888
Ing. Pavel Gálík ......................................................................740
Mgr. Libor Sovadina............................................................... 724
Bc. Ilona Staňková ................................................................ 667
Ing. Stanislav Velikovský CsC. ................................................ 658
Mgr. Helena Uhříková ............................................................ 646
Mgr. Marcela Klapilová .......................................................... 636
Jaroslav Hrbáček................................................................... 556
PRO FRYŠTÁK (20,57 %)
(absolutní hlasy 4.900)
Mgr. Roman Lauterkranc ....................................................... 400
Alois Langer.......................................................................... 387
Michaela Nutilová.................................................................. 342
KDU-ČSL (15,68 %)
(absolutní hlasy 3.737)
Mgr. Pavel Nášel ................................................................... 361
Ing. Karel Zlámalík ................................................................ 302
Ing. Jan Görig........................................................................ 277
ODS (11,33 %)
(absolutní hlasy 2.698)
Mgr. Sylva Knedlová .............................................................. 404
Pavel Ševčík ......................................................................... 306

Důležité upozornění
GRANTY 2019
Připomínáme, že žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Fryštáku
na podporu činnosti dobrovolných neziskových organizací na rok 2019 je
třeba doručit (osobně nebo poštou) do
podatelny MěÚ ve Fryštáku nejpozději
do 30. listopadu 2018.
Rovněž upozorňujeme na nové formuláře žádostí (včetně přílohy – zprávy
o činnosti spolku a využití dotace v uplynulém období).
Tiskopis si můžete stáhnout na adrese: www.frystak.v záložce Městský
úřad/formuláře.
Připomínáme, že nejpozději k datu
podání žádosti je třeba mít vyčerpanou
dotaci na letošní kalendářní rok.
V případě nejasností volejte prosím
tel: 607 801 942 (Mgr. Pavel Nášel)
nebo můžete poslat e-mail na adresu:
p.nasel@frystak.cz
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Vyslovujeme velké poděkování
Městskému úřadu Fryšták a všem
lidem, kteří nám pomohli po požáru
našeho rodinného domu.
Děkujeme.
Rodiny Bačůvkova a Szromkova

ČSSD (10 %)
(absolutní hlasy 2.382)
Libor Mikl ............................................................................. 277
Volební účast ve Fryštáku 52,45 %
V seznamu je 3.035 voličů
Vydáno bylo 1.592 obálek
Odevzdané obálky 1.589

Informace o provozu technických služeb
Odbor technického hospodářství upozorňuje, že dvůr Technických služeb
Fryšták nebude otevřen v době státních svátků, které do konce roku 2018
připadají na sobotu 17. 11. 2018 a středu 26. 12. 2018.
Do konce roku budou z provozních důvodů uzavřeny i soboty ve dnech 22. 12.
2018 a 29. 12. 2018.
Posledním dnem, kdy bude dvůr TS Fryšták v roce 2018 otevřen, bude středa
dne 19. 12. 2018.
Současně připomínáme, že ve dnech státních svátků, které připadnou na
středy a soboty, bude dvůr TS Fryšták vždy uzavřen.
• PROVOZNÍ DOBA TS FRYŠTÁK
SOBOTA 8.00–16.00 h (březen–listopad). Polední pauza 12.00–12.30 h.
SOBOTA 8.00–13.00 h (prosinec–únor). Bez polední pauzy.
STŘEDA 14.00–18.00 h

Nově zřízená místa k posezení
Vážení občané, na základě požadavku seniorů byl na městském pozemku v Dolní Vsi umístěn další set k posezení, a to v zeleni na křižovatce ulic Dolnoveská
a Příčná. Další sety naleznete v Horní Vsi v prostoru Skalky, za sv. Kateřinou směrem na Lukoveček a Za Trúdným.
Věříme, že tato posezení zpříjemní nejen našim seniorům chvíle strávené na území našeho města.
G. Najmanová
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Vážení spoluobčané,

Vážení Fryštačané,

volební strana pro FRYŠTÁK společně získala v komunálních volbách 2018
20,57 % hlasů, a celkově se umístila na druhém místě. Považujeme to za dobrý
výsledek. Potvrzení, že občané volají po změně. Děkujeme Vám za podporu.
Podle mého názoru podporuje myšlenku změny ve vedení města až 46,26 %
hlasů voličů. K číslu jsem dospěl součtem podílů hlasů volebních stran ČSSD, pro
FRYŠTÁK společně a KDU-ČSL. Když se nad tím zamyslíme, KDU-ČSL postavila své
voliče před závažné téma ukončení dlouhodobé kandidatury Mgr. Lubomíra Doležela, tedy před téma změny ve vedení města, a přesto získala jejich důvěru. Naše volební strana otevřela téma změny vedení města před voliči, a získala jejich důvěru.
ČSSD také. Ve všech třech případech voliči vyjádřili svojí volbou impulz ke změně.
Navzdory odlišnostem povahy volebních stran i odlišnosti jejich voličů.
Tak jasná a silná zpráva od voličů nemá ve Fryštáku obdoby.
Budeme rozhodně rádi, když využijete naší nabídky a budete se na nás obracet
s občanskými podněty, stížnostmi. Můžete vést u nás svůj projekt. Jsme skupina
občanů, zastupitelů, která je připravena s Vámi spolupracovat.
Naše kontakty, hodnoty, akční plán, projekty, proﬁly, názory, prohlášení jsou
dostupné z:
web: <www.profrystakspolecne.cz>,
Facebook: <pro FRYŠTÁK společně>,
výbor: <profrystakspolecne@profrystakspolecne.cz> ,
celý tým <info@profrystakspolecne.cz>.

děkujeme všem voličům, kteří zvolili 3 zástupce KDU do obecního zastupitelstva ve Fryštáku.
Vážíme si Vaší podpory. Předvolební kampaň, která se dle mého vnímání
nesla až v nepřátelském duchu, vykopala nemalé příkopy mezi nově zvolenými zastupiteli, či jejich volebními
uskupeními. A to není dobrý začátek
pro společnou práci. Upřímně přeji
zvoleným zastupitelům, aby ponechali
stranou osobní antipatie, oprostili se
od škatulkování „kdo je s námi a kdo
proti nám“ a zaměřili se na společné
cíle, v nichž lze najít širší shodu.
Markéta Halaštová
za místní organizaci KDU-ČSL

Mgr. Roman Lauterkranc, telefon: 603 807 543

RESTAUROVÁNÍ SOCHY
sv. Jana Nepomuckého

POKRAČOVÁNÍ OBNOVY
památkově chráněného objektu
– kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku
V roce 2018 pokračovala Římskokatolická farnost Fryšták v obnově významné
fryštácké kulturní památky – kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku, rejstř. č. 158657/1870.
Jedná se o stavební úpravy spočívající ve výměně stávající keramické dlažby
v presbytáři za novou mramorovou dlažbu červeného zbarvení Rosa Alicante, brusem zrnitosti 220 a v opravě stávajících povrchových vrstev v zádveří a před čtyřmi
bočními oltáři s použitím původních keramických dlaždic odebraných z presbytáře.
Na tuto obnovu byly vyčleněny prostředky z rozpočtu města (110.022 Kč),
ale také se podařilo získat ﬁnanční příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 z Ministerstva kultury ČR ve výši 150.000 Kč na obnovu této kulturní památky.
Dalším významným poskytovatelem ﬁnanční dotace ve výši 300. 000,- Kč byl
také Zlínský kraj (z fondu kultury).
Římskokatolická farnost Fryšták proto vyslovuje poděkování všem ﬁnančním
podporovatelům této naší významné kulturní památky.

Odměny za třídění odpadu 2014 – 2018
uvedeno v Kč vč. DPH
2014
2015
2016
2017
2018

ELEKTROWIN a.s.
14 702
24 916
21 594,50
34 023,58
23 563,54

ASEKOL a.s.
4 604
24 893
14 862,43
8 893,50
5 382,57

Kaskon, s.r.o.
30 980
32 912
35 538
63 722
47 652

EKO-KOM, a.s.
339 306
347 733
376 616,50
371 707
303 891,50

Celkem
389 592
430 454
448 611,43
478 346,08
380 489,61
2 127 493

Město Fryšták zahájilo v roce 2018
restaurátorské práce na obnově sousoší sv. Jana Nepomuckého ve Fryštáku.
Práce měly zahrnovat obnovu sochy,
balustrády a části schodiště. V rámci
zahájených restaurátorských prací bylo
zjištěno, že schodiště kolem sousoší je
narušeno a podloží, které je ze směsi
zeminy a kamenů se posunuje. Z tohoto
důvodu bylo restaurátory při kontrolním
dni sděleno, že obnovu schodiště bude
třeba z prací vyčlenit a provést návrh
na založení schodiště a úpravu podloží
pod jednotlivými stupni (méně práce).
V rámci prací, které byly ve smlouvě
o dílo sjednány, mělo dojít i k restaurování balustrády. V rámci čištění této
části došlo k prasknutí a vydrolení prvku balustrády, která musela být nahrazena nově ručně vytesaným prvkem
(více práce).
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého se tedy rozděluje na II. etapy, kdy
v příštím roce, při uvolnění dostatečného množství ﬁnančních prostředků
z rozpočtu města dojde k založení sousoší a dokončení restaurování balustrády.
Město Fryšták má velký zájem
na tom, aby jeden z nejdůležitějších
sakrálních prvků ve městě, byl ošetřen
tak, aby i další generace mohly obdivovat jeho podobu.
G. Najmanová

Vážení čtenáři Fryštáckých listů
dovolte mi malou poznámku týkající
se článku Mgr. Lauterkrance na vedlejší
straně.
Nejprve se musím osobně zásadně
ohradit k mediální kampani vydavatele
Mgr. Lauterkrace na stránkách „jeho
volebního speciálu“ Fryštáckého zpravodaje (nezaměňovat s Fryštáckými
listy) vůči mé osobě. V této souvislosti proto nechápu tu část textu, ve které spojuje volební subjekty pro Fryšták
společně, ČSSD a KDU-ČSL do jakéhosi
uskupení, které celkovým počtem hlasů
(46,26 %) žádá změny ve vedení města.
Mě osobně (jako volebního lídra fryštáckých lidovců) může mrzet, že naše
strana bohužel získala jen 3 zastupitele, ale i v této sestavě se chceme podílet na plnění všech předvolebních slibů,
které jsme Vám prostřednictvím našeho
programu dali. Ještě jednou všem, kteří nám dali svou důvěru děkujeme. Ale
o tom jak, a s kým budeme v dalších
letech spolupracovat na rozvoji našeho
města budeme rozhodovat sami (i bez
doporučení „jiných fryštáckých uskupení a hnutí“).
Mgr. Pavel Nášel
nově zvolený zastupitel za KDU-ČSL

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
Zveme Vás na Dušičkovou pobožnost, která se letos bude konat v neděli
11. listopadu.
Nejprve od 14 hodin ve fryštáckém
kostele svatého Mikuláše a od 14.30 na
hřbitově.
Na závěr proběhne také znovu vysvěcení našeho opravného hřbitova.
P. Josef Brtník

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům Fryštáku a místních částí, kteří se dostavili
ke komunálním volbám ve dnech 5.
– 6. října 2018 a podpořili nás svým
hlasem.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci při správě našich věcí veřejných.
vaši Nezávislí

Adopce na dálku
Drazí přátelé, v prvních listopadových dnech se na Vás opět obracíme
s prosbou o podporu projektu Adopce
dětí na dálku. Letos budeme sbírat ﬁnanční prostředky pokrývající potřeby
čtyř indických dětí. Jsou to: osmiletá
Marati Sanja (podporujeme od roku
2016), desetiletá Achari Bhoomika
(podporujeme od roku 2015), třináctiletý Fernandes Sohan (podporujeme
od roku 5015) a osmnáctiletá Naik Prema (podporujeme od roku 2010). Zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku
činí 17. 806,- Kč. Své dary opět můžete
předávat do rukou osvědčených, obětavých organizátorů sbírky.
Organizátoři sbírky

Proč jsem zásadně proti stavbě obchodu
„na farském“
Jako dítě jsem slýchávala zpěv chlapců, Salesiánů, když šli na pole, nebo
z pole kde pracovali, aby měli co jíst a z čeho žít. Vzpomínám též na 50. léta, kdy
„na Domanském“ (obchod naproti Hrubé hospody) byl vystaven velký hrnec sádla,
který mi utkvěl v hlavě, protože jsme měli doma takový na nakládání masa k uzení, a byl určen pro tolik mladých kluků, kteří nakonec byli v noci odvlečeni jako
nějací zločinci. Z úcty k těmto chlapcům a ke staříčkovi Stuchlému, zakladateli
Salesiánů, by bylo prospěšné pokračovat v jejich započatém díle prostřednictví
charitativní činnosti. Například výstavbou hospicu pro osoby s Alzheimerovou chorobou, která se stále častěji vyskytuje a to i u mladých lidí a současně je v naší
republice nedostatek zařízení, která by se o tyto osoby postarala.
V sobotu jsme byli na slavnosti Panny Marie na Turzovce, kde jsem si všimla
u vchodu do tohoto nádherného nového kostela informace, kolik bylo zapotřebí
zaplatit za tuto stavbu eur, kolik ještě chybí sehnat s prosbou o ﬁnanční příspěvek. Tak mne napadlo, že bez ﬁnanční pomoci nás všech by taková nádhera vůbec
nestála. Takže když se chce, všechno jde, stačí jen chtít.
Tímto prosím všechny lidi dobré vůle, aby svými dary přispívali na opravy nejen
sakrálních staveb, které nám naši předkové zanechali, ale i na budování sociálních zařízení prospěšných pro všechny občany.
Emílie Zbranková
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SVĚCENÍ OLTÁŘE
Zlínskému kraji (Fondu kultury), který přispěl částkou 300 tisíc korun, Ministerstvu kultury ČR, zde se jednalo
o dotaci ve výši 150 tisíc korun a také
městu Fryšták, které přispělo na obnovu
této naší nejvýznamnější kulturní památky částkou 110 tisíc korun.
Fryštácký kostel svatého Mikuláše
má tak po mnoha desetiletích konečně
důstojnou podobu, na kterou můžeme
být opravdu pyšní.
-pn-

V neděli 14. října se při slavnostní mši svaté celebrované Mons. Karlem Herbstem (pražským biskupem)
a bývalým fryštáckým farářem završilo
mnohaleté úsilí o důstojnou podobu
presbytáře našeho kostela (včetně nového oltáře a ambonu).
Velký dík patří všem, kteří se o to zasloužili ať už svými ﬁnančními dary, prací
při mnoha brigádách nebo jen modlitbami. Farnost ještě jednou vyslovuje velký
dík také třem institucím, bez kterých by
se toto dílo nedalo uskutečnit.

Beseda s paní Věrou Sosnarovou
Dne 27. 9. 2018 se naše devátá třída zúčastnila besedy s paní Věrou Sosnarovou, jejíž život se stal předlohou pro knihu „Krvavé jahody“.
Akci pořádala SPŠP – COP Zlín k 100. výročí vzniku Československa a paní
učitelce Sylvě Knedlové se podařilo zajistit nám účast. Protože jsme v hodinách
literatury s paní učitelkou Marcelou Klapilovou knihu četli, byli jsme zvědaví a moc
se těšili. Osmdesátisedmiletá Věra Sosnarová nás nezklamala.
Věra byla ve svých čtrnácti letech (květen 1945) odvlečena sovětskou tajnou
službou do ruského pracovního tábora – gulagu – na Sibiři, protože její matka,
původem Ruska, byla považována za vlastizrádce, když z Ruska utekla před občanskou válkou s českými legionáři. Devatenáct let zde spolu s matkou a sestrou
prožívala hrůzy stalinistického režimu. Jako zázrakem vše přežila a po návratu
do vlasti musela podepsat mlčenlivost. Byla neustále sledována STB a poprvé
mohla promluvit až po „sametové revoluci“.
Příběh této stařičké ženy je jeden z nejsilnějších, jaké jsme kdy slyšeli. Je
z něho cítit neskutečná touha přežít a vrátit se domů do rodné vlasti. Všichni
jsme si uvědomili, že si musíme vážit rodiny a všeho, co máme. Nic z toho není
samozřejmost. Je to pro nás velké ponaučení do života.
Finančně tuto akci podpořili starosta města Fryšták Mgr. Lubomír Doležel, pan
Vlastimil Filák a paní poslankyně Alena Gajdůšková. Děkujeme.
Jiří Karásek, žák 9. ročníku

Vítěz Golemovy ruky
z Kvapilky

D R

K I Á DA
A

Nastal čas podzimu a s ním i tradiční pouštění
draků. První termín drakiády nám sice pokazilo počasí,
ale na druhý termín již všechno probíhalo jak mělo. Sešlo
se zde necelých pět desítek dětí v doprovodu rodičů i prarodičů s různými pestrobarevnými draky kupovanými, ale také doma
vyrobenými. A věřte, že vybrat draka, který se na nebi udrží co nejdéle, nebylo vůbec snadné. Vítr si s námi pohrával a obloha tak byla
plná draků, některým nestačily ani dvě špulky provázku. Velkou pochvalu
si zaslouží děti a jejich rodiče, kteří si udělali čas a draka vyrobili doma.
Porota ocenila i pestrost použitého materiálu. Také bylo vybráno několik nejzajímavějších jmen draka. Nejvíce nás pobavil drak se jménem „ Taťka letí
z práce“. Cenu za vytrvalost dostali i rodiče. Nikdo nepřišel zkrátka,
všechny děti byly odměněny za jejich píli a vytrvalost.
Jsem velmi ráda, že i taková obyčejná drakiáda má tolik
příznivců a je velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro
dospělé.
Děkuji milé porotě za jejich hodnocení a všem
zúčastněným za jejich hojnou účast a podporu.
Za Věneček z.s.

Z.V.

Šimon Polák se zúčastnil šampionátu v armwrestlingu (soutěž v páce)
Golemova ruka v Maďarsku. Tato soutěž je největším závodem světového
poháru, která je v této disciplíně pořádána v Evropě. Mezi soutěžícími z 28
států získal první místo v páce na levou ruku do 90 kg a v páce na pravou ruku v téže kategorii získal druhé
místo. Mimořádný úspěch – blahopřejeme.
Jaká však byla cesta k tomuto výsledku? Nejprve několik let tréninku
a cílené posilování. V březnu 2018
první závod v kategorii mužů v Podivíně, kde teprve sedmnáctiletý Šimon
získal třetí místo v páce na pravou
i levou ruku. Tato soutěž byla cenným
zdrojem informací, jak tyto závody
probíhají. Velký dík patří obětavému p. Janu Plškovi z Dolní Vsi, který i přes zdravotní problémy Šimona
na závody zavezl.
Účast na Mistrovství republiky juniorů v Kosticích v dubnu 2018, kde
Šimon získal první místo na levou
ruku ve váze do 85 kg i v open váze,
tj. ve volné váze. Syn zmíněného p. Plška Honza získal na tomto mistrovství
republiky druhé místo v páce na levou
ruku do 85 kg v kategorii junior. Nejsou úžasní, když tito sedmnáctiletí
hoši mohou v této kategorii soutěžit
do 21 let?
V květnu 2018 na mezinárodní
soutěži v Jičíně Šimon zopakoval první
místo ve volné váze v juniorech a přidal druhé místo v mužích do 85 kg.
Velkým úspěchem těchto mladých
sportovců bylo, že díky svým výkonům byli nominováni na Mistrovství
České republiky a na základě skvělého vystoupení zde, pak následovala
nominace Šimona na Světový pohár
v armwrestlingu do Maďarska.
Již na mistrovství republiky se objevili závodníci, kteří kolem sebe měli
trenéry, maséry, zkrátka svůj podpůrný tým specialistů, ale Šimon byl
doprovázen svým největším motivátorem – tatínkem Romanem – řidičem,
sourozenci a dobrými kamarády. Šimon musel spoléhat sám na sebe,
a přesto všechny závody zvládl na výbornou a vždy to cinklo minimálně
dvakrát.
Moc blahopřejeme a těšíme se
na další úspěchy.
Alena Dofková
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Doba vzepětí Fryštácka mezi světovými válkami
(Pokračování seriálu ke 100. výročí naší samostatnosti)
Vyhlášení samostatnosti 28. října v Praze a Martinské deklarace 1918, monumentální příjezd T. G. Masaryka a jeho volba prezidentem nového státu Čechů,
Slováků a dalších národností, jimž se Československá republika stala společným
domovem, byl obrovským impulzem i pro rozvoj Fryštácka, Zlínska a Holešovska. Jedinečným vkladem pro minulost i budoucnost kraje a celé vlasti stalo se epochální
dílo Tomáše Bati a následně i Jana Antonína Bati.
Poválečné zásobovací a doznívající
stopy války (postupný návrat přeživších
vojáků z front a jejich složité začleňování do běžného života, traumata, choroby – zejména španělská chřipka), byly
postupně zažehnány a dění na Fryštácku se vracelo do normálních kolejí.
Roku 1919 byla ve středu fryštáckého
rynku, podobně jako v jiných městech
a obcích, zasazena Lípa svobody. Nově
přejmenováno bylo náměstí i některé
ulice (Palackého, Havlíčkova, Štefánikova, Jiráskova, Sv. Čecha apod.).
Vedle tradiční zemědělské výroby
a domácí malovýroby (Společenstvo
živností řemeslných) se do popředí
od vzniku Jadrníčkovy továrny dostává
dřevozpracující velkovýroba, zúročující dlouholeté zkušenosti, odbornost
i kvalitu místních řemeslníků. Rozhodující roli sehrávala zmíněná Jadrníčkova
továrna na sportovní zboží a sedací
nábytek (počátky v letech 1888/89),
dále proslulá ﬁrma Eduarda Pekárka,
orientovaná hlavně na žádaný kancelářský nábytek (1929, zaměstnávala
později až 150 dělníků, měla výstavní
síň i na Václavském náměstí v Praze).
V roce 1926 vzniklo výrobní družstvo
Valašský dřevoprůmysl v Dolní Vsi, které se vedle uměleckých předmětů po-

stupně zaměřovalo na výrobu nábytku.
V osadě Žabárna působila sodovkárna Papežík, roku 1925 byla zmodernizována místní cihelna - vyráběla přes 1
milion cihel a drenážních trubek ročně.
Přibyla (nebo pokračovala) řada dalších
menších dřevozpracujících provozoven
(Mazal, , Machač, Sitka, Zezulka, Nedoluha ad.) a dalších služeb, obchodů (Josef Pekárek, Dujka, Domanský...). Dne
3. září 1932 byla zahájena dle projektu
Františka Lederera výstavba vodárenské nádrže Fryšták (zatopená plocha
62 ha, dokončena r. 1938, ale voda pro
Podřevnický skupinový vodovod byla
odebírána již v roce 1934).
(Široké spektrum hospodářských
aktivit v době meziválečné a za 2. světové války, včetně služeb a obchodu
atd. zachycuje kniha L. Jadrníčka Městečko Fryšták, II. vydání, 1947).
Spolu s ekonomickým vzestupem,
narušeným důsledky světové hospodářské krize, se po vzniku nového státu
obohacuje i na Fryštácku scéna politická: vedle agrární, lidové, sociálně demokratické a národně sociální strany
vzniká v Horní Vsi a ve Fryštáku také
KSČ. Svou roli, např. při stávce v Jadrníčkově továrně v létě 1923, sehrávala
i odborová Unie dřevodělníků (viz blíže

publikaci Cesta Fryštácka od minulosti
k socialistickému dnešku, 1983).
Velký vzestup zaznamenal v této
době duchovní život, kulturní a tělovýchovné - sportovní dění. V roce 1927
přišli do Fryštáku salesiáni v čele
s legendárním „staříčkem“ Donem
Ignácem Stuchlým SDB. Úspěšně tu
fungovalo nižší gymnázium, velký dechový orchestr, 2 divadelní, 1 loutkový
soubor, tělocvična, několik kroužků. Ze
salesiánského ústavu, jak se říkávalo, vzešla řada významných osobností
(např. kardinál Štěpán Trochta). V roce
1920 byla založena i ve Fryštáku TJ Orel
(sídlila na Kontoře).
Fryštáčtí Sokoli (vznik 1901) v srpnu
1931 slavnostně otevřeli nový moderní
areál sokolovny, včetně jeviště a loutkového divadla venkovního cvičiště aj.
Na Zóli v Hrubé hospodě cvičili členové
Dělnické TJ. Velmi agilní byl místní Sbor
dobrovolných hasičů.
V roce 1932 byl díky iniciativě
PhMr. Karla Urbáška, MUDr. Josefa
Kučery, bratří E. a J. Pekárkových, Františka Jadrníčka a dalších nadšenců založen Fotbalový klub SK Fryšták, jehož
dílem bylo nové hřiště kopané s pěknou
dřevěnou tribunou a kabinami.
Potřebné zázemí pro kulturní vyžití (taneční zábavy, akademie, divadelní předtavení, spolkové a soukromé
akce), poskytovaly místní hostince
Hrubá hospoda, restaurace u Mikušků
v přízemí radnice, pohostinství a kuželna u Matulů, restaurace a velký sál
U Žáků (i s venkovní zahradou a taneční
plochou, dále Lepa v Dolní Vsi, hornoveský hostinec, pohostinství se sálem
u Kamenářů Na Špici v Horní Vsi, Sitkovo pohostinství na Sichrově, Horákův
hostinec se sálem ve Vítové a Januškův
hostinec se sálem a jevištěm v Lukovečku. Sál s jevištěm byl také součásti areálu fryštácké radnice. Kino bylo
v sále fryštácké sokolovny.
V rámci Fryštácka působilo několik
hudebních skupin, proslulá dechovka
(Karel a František Matulovi, Stanislav
Velikovský, dechovku měli i salesiáni
a další). Muzikanti hrávali pravidelně
např. v Lázních Kostelec, na Lešné
a v obcích na Zlínsku (Viz publikaci Fryštácko hudební, 1988).
Nechce ani věřit, že na Fryštácku
působila desítka ochotnických divadelOsazenstvo továrny E. Pekárka (1946)

Zakladatelé ﬁrmy Valašský dřevoprůmysl

Druhá světová válka zmařila nejen
mnohé životy, slibné naděje, poznamenala osudy rodin a bohužel i vývoj v následujících desetiletích.
Svědectví o těchto časech podávají nejen kroniky, ale i knihy Městečko
Fryšták (1947), Město Fryšták (1996),
Lukoveček, historie obce (2001), Vítová (2008), publikace Víta Němce, kniha
o fryštácké farnosti a další publikace
z Fryštácka, vč. pamětí současníků
(např. Regíny Machačové, Rudolfíny Horákové, kroniky spolkové nebo rodová
kronika pana Vladimíra Plška z Dolní
Vsi).
SLÁVEK Z.
ních souborů (při TJ Sokol, TJ Orel, hasičském sboru, výborná tělesa působila
u salesiánů, 2 školní divadelní soubory
na měšťance, ochotníci ve Vítové nebo
v Lukovečku). Díky J. Kvapilovi Fryštačané a zpěváci ze Zlína nacvičili a uvedli
operu V. Blodka „V studni“, oblibě se těšily operety, varhanní koncerty, vystoupení pěveckých sborů (výborný sbor
měli salesiáni a měšťanská škola (sbormistři Josef Fridrich a František Čulík).
Břemeno veřejné správy ve Fryštáku
nesla na svých bedrech mezi válkami
a v těžkých letech okupace a II. světové
války obecní zastupitelstva: ve Fryštáku v čele se starosty Josefem Miklem,
Mikulášem Januškou a Josefem Dujkou a v přifařených obcích Dolní Ves
(Aloisem Dlabajou, Josefem Ševčíkem,
Josefem Lamošem a Františkem Konečným), Horní Ves (Filipem Kamenářem,
Adolfem Grmela a Ludvíkem Šebíkem),
Vítová (Ludvíkem Pavelkou, Josefem

Fuksou, Josefem Horákem, Františkem
Pavelkou a Vítem Bačůvkou) a v Lukovečku (Antonínem Krajčou, Františkem
Fialou a Oldřichem Vaňharou).

Část pracovníků provozu TON Fryšták

Připomínáme si…
11. listopad není jen svátkem svatého Martina (na bílém koni), ale také
Dnem válečných veteránů.
Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.
Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.
Právě 11. listopad byl vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo
ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne
podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě
ukončeny boje 1. světové války.
Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.
Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním výročí
dne příměří.
Byl připomínán v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států.
Americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oﬁciálně vyhlásil 11. listopad
Dnem příměří. Oﬁciálním svátkem se stal v roce 1926 a v roce 1954 jej
přejmenoval americký kongres na Den veteránů. Jeho symbolem se stal květ
vlčího máku.
-red-
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Vysazení pamětní lípy
Lípa u kapličky Panny Marie Pomocnice křesťanů - nejstarší strom v obci,
všemi občany s úctou ochraňovaný
symbol Lukovečka, byl vysazen údajně
při stavbě staré zvonice před cca 250
lety. Bohužel i život stromů má svůj
začátek a konec. Na doporučení arboretisty, musela být památná lípa z bezpečnostních důvodů pro svůj špatný
stav pokácena.
Státní svátek 28. 9. byl dobrou
příležitostí zasadit strom nový a současně si tak připomenout 100. výročí
vzniku Československa a už i 10. výročí spolupráce s družební slovenskou
obcí Kocurany. Tento poslední zářijový
pátek sluníčko hřálo, počasí přálo, takže nic nebránilo tomu přivítat u kapličky všechny příchozí. Této nelehké
úlohy provázet mluveným slovem celé
slavnostní odpoledne se ujala zastupitelka MUDr. K. Vařáková. V krátkých
projevech oba starostové Ing. Nejedlý
a Ing. Čičmanec zhodnotili vzájemnou
desetiletou spolupráci obcí Lukoveček
a Kocurany. Po velmi pěkném vystoupení místních dětí s pásmem písniček
a říkanek, které připravily paní učitelky
Nejedlá a Krajčová, byla symbolicky zasazena lípa nová.
Jaké by to bylo stoleté výročí Československa bez slavnostního položení
věnců u sochy T. G. Masaryka. I tato socha má však svůj příběh, který zde bylo
nutné připomenout. Jen díky statečnosti a odvaze místních občanů přestála
nelehkou meziválečnou dobu a hrdě tak
zdobí naši obec do dnešních dnů.
Celým slavnostním odpolednem
se nesly tóny cimbálové muziky Bystři-

ca , která pokračovala v koncertování
poté ještě u Obecniho domu, kde byl
pro návštěvníky připraven řemeslný
jarmark s ukázkou starých řemesel,
s možností zakoupení tradičních lidových a regionálních výrobků. Asi většina

PODĚKOVÁNÍ

přihlížejících nezažila ještě na vlastní
kůži takzvaný Speedcarving - česky volně přeloženo „rychlořezba“ motorovou
pilou. Tato zajímavá disciplína, kdy se
vyřezávají sochy ze dřeva pilou, určitě
všechny nadchla. „Umělec“ za hodinu
vytvořil krásnou sovu sedící na lavičce.
Jako materiál mu k vytvoření díla posloužilo právě dřevo z pokácené staré
lípy. Toto velmi pěkné vskutku umělecké
dílo, bude zdobit „náves“ obce. V pohodovém duchu při poslechu hudby a pojídání
tradičních valašských
dobrot z prasátka,
uběhlo celé odpoledne velmi rychle. Všem
co měli čas a chuť
strávit večer v dobré
náladě, zahrála k tanci a poslechu hudební
skupina Ká Duet.
Jen závěrem je
třeba popřát: Ať nová
lípa roste a pohled
na ni spojuje všechny
občany tak, jak jsou spojeny lípy ve znaku naší vesnice.
Každému, kdo se na tomto vydařeném dni podílel, patří zasloužený dík.
P. Kojecký
Organizace slavnostního odpoledne byla rovněž poslední společnou
prací pana starosty Ing. Ludvíka Nejedlého a zastupitelů, kteří při této
příležitosti ukončili práci v dovršeném
volebním období.
Panu starostovi byl předán symbolický klíč od obce jako památka na to,
že tuto obec řídil a spravoval po celá
dvě volební období a jeho jméno tak
bude navždy vepsáno do historie obce.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat panu starostovi a také
dosavadním zastupitelům za práci, kterou pro obec udělali, a to, že dokázali
držet vzájemně při sobě a spolupracovat, se ukázalo i na průběhu této kulturní akce, která byla hodnocena občany jako přátelská a vydařená.
KV

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

Jestliže chceš, aby druzí snášeli tvé nedostatky, snášej rád nedostatky druhých.

Don Bosco

Co to znamená být dobrým správcem/hospodářem?
Pokud si roli správce (hospodáře) spojím s DISem, vybaví se mi pracovitý, zodpovědný, zapálený člověk. Myslím zrovna na dvě jména: Vladimír Kopřiva SDB (alias
Trubka) a Jakub Švanda SDB. V létě po 15 letech služby na DISu předal „Trubka“
svoji funkci svému nástupci Jakubovi Švandovi. Jak mnozí již víte, Vladimír Kopřiva
SDB se podílí na otevření nové církevní školy sv. Jana Boska v Kroměříži (obor lesnictví), kde společně s P. Františkem Bezděkem SDB a Janem Štěpánem Musilem
SDB vedou internát a středisko volného času.

V minulém čísle jsem vás seznámila
s ředitelem P. Janem Žankem Blahou
SDB a jako druhou tvář bych vám ráda
představila našeho nového správce
domu, kterým je od července 2018

Jakub Švanda SDB.
Narodil se v Brně Líšni. Vyučil se
jako elektromechanik a v tomto oboru
pracoval 2 roky. Byl úplně posledním
členem Civilní služby v České republice.
Ve svých 23 letech nastoupil do aspirantátu a přednoviciátu v Sebranicích
a započal cestu k řeholnímu životu u
salesiánů. Následoval rok strávený ve
slovenském noviciátu v Popradu. Potom ho čekalo studium na Teologické
fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Toto studium bývá přerušeno asistencí, což je čas pro praxi. Tu
Jakub prožil ve Zlíně u salesiánů na Jižních svazích jako pracovník v sociálních
službách. Mimo jiné jste ho tam mohli

vidět v nezapomenutelných představeních Járy Cimrmana. Následovalo pokračování studia v Turíně. Zatím nejdéle
(3 roky) působil u salesiánů v Brně v Žabovřeskách jako vedoucí oratoře. Před
dvěma lety přišel do Fryštáku, kde vedl
DISklub. Jeho významným datem je 28.
9. 2017, kdy Jakub složil věčné sliby a
stal se salesiánským koadjutorem. Od
1. 7. 2018 převzal správcovství Domu
Ignáce Stuchlého. Už druhým rokem
vede motokroužek a horokroužky, do
kterých se vaše děti mohou přihlásit.
(Aktuální informace ohledně kroužků
na DISu se dočtete na našem webu:
http://frystak.sdb.cz/)
Z osobní roviny na něj můžu prozradit, že výborně hraje na kytaru a foukací harmoniku. Má rád dobré jídlo a pití
především kvalitní kávu a pivo (oblíbil
si malý pivovar v Záhlinicích). Neustále
z něj padají nějaké hlášky z Cimrmana,
Wericha a podobné české klasiky. Ve
vzácném volném čase posouvá hranice
své komfortní zóny – leze po ferratech,
aktivně jezdí na běžkách, rád poznává
nové kraje, a to především z vrcholků
hor nebo z hloubi řek. Tělem i duší je vodák. Momentálně zdokonaluje jízdu na
kajaku pilováním tzv. eskymáka a rád
ho naučí všechny, kdo mají odvahu se k
němu přidat. Než ponesete Kubovi dárek na přivítanou, tak byste měli vědět,
že „Kytky a čokoládu nepije.“

Pozvánka na kafe
do DISu
Podzim přivál i pár studenějších
dnů. Až budete přemýšlet, kam vyrazit
ve Fryštáku na kávu, čokoládu nebo
zmrzlinový pohár, jste u nás srdečně
vítáni. Od listopadu máme v plánu
rozšířit nabídku káv. Kromě značky
Hausbrandt přibude nová káva, vždy
podle aktuální nabídky.
Otevírací doba:
Po– Čt 8:00–12:00
Pá 8:00–12:00
So 8:00–12:00
Ne 8:00–12:00

12:30–21:45
12:30–22:45
12:30–22:45
12:30–17:45

V loňském roce se podařilo opravit
fasádu na jedné straně domu. Velké
díky patří našim dobrodincům, protože
bez jejich pomoci bychom těžko hledali
prostředky na investice většího rozsahu.
DZ
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2018
V letošním roce se stejně jako v loňském konaly jednotné přijímací zkoušky žáků
devátých tříd na všechny maturitní obory.
Všichni žáci, kteří absolvovali tuto přijímací zkoušku, ukázali úroveň svých vědomostí ve stejných testech z jazyka českého a matematiky. Vzniká tak unikátní
soubor objektivního zhodnocení práce jednotlivých škol vzhledem k celorepublikovému průměru. Toto srovnání proběhlo letos podruhé a stejně jako vloni mohou být
pracovníci Základní školy Fryšták právem na výsledky svých žáků hrdí.
V jazyce českém dosáhli o 13 % lepší průměr, než byl celostátní, v matematice překonali celostátní průměr o 16 %. Nejlepší výkon v jazyce českém byl 98 %,
v matematice, která byla proti loňskému roku obtížnější, 88 %. Jestliže je průměrný výkon našich žáků řádově o 15 % lepší proti celostátnímu, pak jsou pravděpodobně školy, které se od naší mohou lišit i o 30 %. A to už není rozdíl třídy, ale
nejméně dvou, ne-li tří. Je smutné a zarážející, že se najdou místní občané, kteří
školu a její pracovníky bez jakýchkoli objektivních informací pomlouvají nebo haní.
Vedení školy a všichni její pracovníci si zaslouží za svou skvělou práci uznání,
což ostatně ve své zprávě konstatovala také Česká školní inspekce, která naši
školu v červnu navštívila.
Všem pracovníkům školy přeji stejné úspěchy i v příštích letech a jsem si jistý,
že tomu tak bude.
Mgr. Jan Skopal

ŠKOLNÍ BLECHA POTŘETÍ
Jednoduše řečeno, dopadlo to FAMÓZNĚ. Díky paní Evě
Rektoříkové se, již potřetí, uskutečnila v rámci rodičovského
workshopu / dílny pod hlavičkou SRPŠ při ZŠ Fryšták ŠKOLNÍ
BLECHA, akce určená především našim dětem. Účastnili se
jí také rodiče, mladší sourozenci, ale přišli i prarodiče a malé
prodejce podpořili radou i nákupem. Samotné děti však nadšeně „poletovaly“ mezi jednotlivými stolečky se svými cennostmi a švitořily navzájem. Smlouvaly, přemýšlely, co se jim
hodí a co nutně potřebují, jestli je to drahé či laciné a na konec všechny odešly spokojené s pocitem, že dobře nakoupily nebo směnily. Atmosféra na školním dvoře byla uvolněná,
počasí přálo a náhodní kolemjdoucí zvědavě nahlíželi, co se
to „tam“ na školním dvoře děje. Bylo příjemné sledovat tzv.
mezigenerační propojení, které je pro nás ve Fryštáku, myslím, velmi důležité. Kořeny, které zde mají někteří již po několik generací ukotveny nebo jiní, kteří si je teprve vytvářejí,
nám ukazují, jak je důležité vzájemně si
pomáhat a podporovat se bez ohledu
na to, odkud kdo pochází. A to je také
cílem našich aktivit, které by chtělo
SRPŠ, mimo jiné, podporovat. A to nejen
ﬁnančně, ale také aktivním zapojením
celých rodin. Součástí akce byla soutěž
o nejlepší marmeládu. Klání se účastnilo 12 vzorků a po pečlivém ochutnávání
návštěvníky akce, byla vítězná marmeláda oceněna knihou od Nadace Tomáše
Bati ve Zlíně. Také další dvě místa byla
oceněna knihou a ostatní zúčastnění si
odnesli česko-slovenské pexeso. Děkujeme především rodičům, kteří doprovodili své děti a byli jim oporou i poradcem
v jednom. Děkujeme také základní škole
za poskytnutí prostor školního dvora, lavic a termosku s čajem. Děkujeme všem,
kdo přinesli své marmelády do soutěže
a Nadaci Tomáše Bati za dárek pro vítěze. Tuto akci podpořilo SRPŠ ﬁnančně

POZVÁNKA

ANDĚLSKÉ
TVOŘENÍ
Zveme Vás na další rodičovskou
dílnu, která se uskuteční v pátek 9.
11. 2018 od 15 do 19 hod. s paní
Dášou Bradávkovou v prostorách výtvarné učebny základní školy.
Návštěvníci si budou moci vytvořit krásné andělíčky z korálků nebo
si vlastnoručně ušít malou koženou
peněženku z přichystané sady na její
výrobu. Příspěvek na akci je dobrovolný, hradí se pouze cena za materiál.
Více informací naleznete na webových stránkách spolku www.srpsfrystak.cz.
Na setkání s Vámi se těší tým rodičů SRPŠ při ZŠ Fryšták

pouze zakoupením jednorázových návleků pro případ, že by se
akce za nepříznivého počasí konala ve školní jídelně. Ty pak
budou využity i pro další rodičovské workshopy. Tisk a kopie
letáčků byly vyhotoveny z osobních zdrojů organizátorů svépomocí. Organizačně se rodiče na akci podíleli ve svém volném
čase, přípravám se věnovali s radostí, a to vše zcela bez nároku na odměnu. Největší poděkování patří především mamince tří synů, paní Evě Rektoříkové, která uskutečnila svoji
myšlenku a uvedla ŠKOLNÍ BLECHU do života. No a na jaře
příštího roku se již nyní můžete těšit na Školní blechu počtvrté. Její součástí bude i burza sazenic a semen, takže na své
si přijdou i milovníci zahradničení. Více informací o činnosti
SRPŠ a dalším připravovaném rodičovském workshopu se
můžete průběžně dočíst na našich webových stránkách www.
srpsfrystak.cz.
Michaela Nutilová
místopředseda SRPŠ při ZŠ Fryšták

XX. ročník Trnavského běhu 2018
Ve čtvrtek 27. 9. 2018, proběhl již
tradiční XX. ročník Trnavského běhu
pro děti na I. stupni ZŠ, který organizuje ZŠ Trnava. Fryštácká škola měla
i letos své bohaté zastoupení. Zúčastnily se děti ze všech ročníků prvního
stupně. Letos byl závod obzvlášť obtížný, jelikož konkurence okolních škol
byla velmi silná. Fryštáckou školu letos
zastoupilo celkem třicet dětí, a to šest
z každého ročníku. A stejně jako vždy,
vedly si naše děti velmi úspěšně.
Téměř ve všech kategoriích jsme
získali cenné medaile. První třídy bojovaly opravdu zdatně, nicméně medaili
nikdo z žáků nevybojoval. Ve II. ročníku jsme získali druhý nejcennější kov,
a to stříbro, který pro nás vybojovala
Erika Světlíková. Třeťáci byli taktéž
velice úspěšní. Na druhém místě se
umístil Marek Pavelka a třetí místo
získala Karolína Julinová. S velkým přehledem vyhrál kategorii chlapců 4. tříd
Tommy Chudárek. Stejně tak dívky 4.
tříd si vedly báječně. Na prvním místě
se umístila Markéta Dostálová a bronz

přivezla Amálie Komínová. V poslední
kategorii pátých tříd získala ZŠ Fryšták
nejvíce medailí. Dívky pátých tříd obsadily stupně vítězů. Na prvním místě se
umístila Lucie Lachnitová, na druhém
místě Diana Pavlíková a bronz získala
Vendula Vašková. Z chlapců pátých tříd
byl nejúspěšnější Jakub Pavel, který
s přehledem získal zlatou medaili.

Všem dětem děkujeme na účast,
budeme se těšit na další ročník Trnavského běhu a budeme doufat, že i příští
rok získá naše škola tak pěkná umístění, jako letos.
Lucie Nášelová
a Pavlína Dračková

Úspěchy v Praze
Závodníci MV TEAM UTB Zlín zazářili
na říjnovém Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku FISAF CZ. V pražské sportovní hale 14členná výprava, zastoupená
dvěma Fryštačankami vybojovala sedm
medailí. Třídenního šampionátu se zú-

častnilo 713 závodníků Česka a zároveň
byl i kontrolní prověrkou reprezentantů
před MS.
Zlatou medaili přivezla z Prahy Anna
Macková, která se stala v juniorském triu
spolu s Vandou Šimkovou a Erikou Šev-

ců mistryní ČR. Karolína Knedlová spolu
se Soﬁí Šimkovou a Terezou Sečkářovou
v kadetském triu vybojovala bronz. Šampionát byl pro všechny zúčastněné nevšedním zážitkem, setkáním s „aerobikovými“ kamarády a konkurenty z celé ČR.
V této sezóně náš klub ještě čeká MS
v Holandsku, kde ČR bude reprezentovat sedmičlenná výprava, do které patří
i Anička Macková.
Děkujeme za podporu městu Fryšták.
Monika Váňová
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VAŠ E NÁ ZO RY

Hanebná likvidace Společnosti singularistů velkousedlých ve Fryštáku v.o.s.,
od r. 2012 v likvidaci.
Stručná historie Společnosti singularistů velkousedlých ve Fryštáku (dále
jen „SSVF“). V roce 1993 byla po společenských změnách obnovena dřívější
SSVF a to předáním singulárních lesních podílů z užívání JZD Fryšták zpět
na původní majitele. Bylo tak navázáno
na původní historické hospodaření dřívějších singularistů.
V hektické době bývalí podílníci pod
iniciativním vedením bývalého předsedy
společnosti spěchali s legalizací obnovené společnosti a obnovením hospodaření v singulárních lesích. Původních
společníků bylo cca 75 a po téměř čtyřicetiletém užívání lesa místním JZD Fryšták, vznikly i velké problémy s dohledáváním původních majitelů singulárních
podílů, včetně dědických řízení. Chybou
však, jak se později ukázalo, byla právní
forma obnovené společnosti, a to “Veřejná obchodní společnost“. Dnes je
možno polemizovat, proč bývalý předseda společnosti tuto formu hospodaření
v singulárním lese zvolil.
Tato forma vedení společnosti,
mimo jiné, stanoví povinnost společníka vložit svůj majetkový vklad, tedy lesní
podíl do společnosti zápisem do Katastru nemovitostí a navíc společník ručí
za činnost společnosti celým svým majetkem. Tak to vyplývá i z poslední platné Společenské smlouvy a Organizačního řádu SSVF v.o.s. Katastrální úřad
tlačil na předsedu společnosti, aby tak
byla pravidla v.o.s. dodržena. Jednáním
na Katastrálním úřadu se spolu předsedou společnosti účastnila i předsedkyně kontrolní revizní komise, která tak
byla nejlépe informována o možných následcích hrozících společnosti ze strany
Katastrálního úřadu při likvidaci společnosti. Jak se nyní ukázalo, dovedla toho
využít, jen ve svůj prospěch. Pro 29
singularistů z Vítové byl vklad lesních
podílů zápisem na Katastrálním úřadu
podmínkou přijetí do SSVF, a to samozřejmě na základě, jak Společenské
smlouvy, tak i platného Organizačního
řádu z r. 2003. Do roku 2005 panovala ve společnosti pohoda zřejmě jako
za starých časů.
Podílníci dostávali pravidelně přání
k Vánocům včetně zprávy o hospodaření v singulárních lesích. Na počest
darování fryštackých lesů hrabětem
Janem Nekešem a ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Fryšták – Horní
Ves probíhala v létě pravidelná setkání

singularistů a přátel lesa na myslivecké
chatě Hubertka. Na Valných hromadách
(dále jen „VH“) v roce 2005 a 2006
však již docházelo k neshodám hlavně
mezi předsedou společnosti a členem
společnosti ve věci změny právní formy
SSVF. Od roku 2007 docházelo i k neshodám mezi členy výboru SSVF a jejím
předsedou, které vyústily na VH v roce
2008 jeho odvoláním a zvolením nové
předsedkyně SSVF. Na valných hromadách v letech 2009 a 2010 byl přítomen i právník ze Zlína, který navrhl zrušit za přítomnosti notáře stávající SSVF,
založit Lesní družstvo a na něj převést
aktiva v.o.s. s tím, že spoluvlastnické
lesní podíly budou zpět vráceny na fyzické osoby a jmenovat likvidátora
stávající společnosti. Na VH dne 9. 4.
2010 byl zvolen likvidátor. Všemi 68
hlasy schválila zrušení stávající SSVF.
Dále byl na této VH schválen bod č. 5
Usnesení ve znění: „Společníkům, kteří
vložili svůj singulární podíl lesních pozemků do společnosti zápisem v Katastru nemovitostí, bude jim tento opět
vrácen zpět do jejich osobního vlastnictví“, jedná se a cca 1/3 počtu osob
společnosti. Ostatní ¾ osob nesplnilo
svou povinnost vložit svůj majetkový
lesní podíl do společnosti zápisem
do Katastru nemovitostí. Dle Společenské smlouvy neměli ani hlasovací právo
a ani nárok a na podíl ze zisku hospodaření společnosti. V mezidobí byli bývalým předsedou společnosti přemluveni
nebo přinuceni i další společníci cca
6, aby své lesní podíly vložili zápisem
na Katastrálním úřadu do SSVF. Tak
vznikla prakticky dvojkolejnost ve stávající společnosti na společníky, kteří
vložili své podíly do společnosti podle
Stanov organizace a společníky, kteří
tak neučinili.
Na dalších řádných i mimořádných
VH probíhaly slovní půtky mezi bývalým předsedou společnosti, dalším
nečlenem společnosti a současnou
předsedkyní společnosti, která měla
dokonce soudní dohru u KS Brno. Nutno podotknout, že to s vedením společnosti nemělo nic společného, ale řešila
si tímto své osobní záležitosti na veřejnosti. Většina společníků byla na straně předsedkyně společnosti, která si
tímto získala, bohužel, popularitu společníků. Ta se projevila posléze i tím, že
bez domluvy se statutárními zástupci
společnosti, způsobila odstoupení likvi-

dátora, když odmítla přistoupit na jeho
procesní podmínky. Pokud se kdokoliv
ze společníků ozval s jiným názorem,
než předsedkyně společnosti, se zlou
se veřejně potázal. V dalším průběhu
dění ve společnosti se řešily možnosti
ustanovení nového likvidátora. Zájem
o tuto funkci neměl nikdo ani z tábora
opozice. Z těchto důvodů společnost
požádala Krajský soud v Brně o přidělení likvidátora. Možnost oslovit fundovaného právníka, který by celou záležitost
s transformací urychlil předsedkyně
společnosti s arogancí sobě vlastní
zamítla s tím, že by to byly vyhozené
peníze a to co ví právník, ví také ona.
A to je z dalších věcí, kdy zneužila svého
postavení ve společnosti. V dalším dění
„opoziční skupina“ založila Družstvo
singularistů velkousedlých v rozporu
s usnesením VH z 19. 2. 2010. Posléze
tak vznikla dvě nástupnická lesní družstva, čímž se vše ještě zkomplikovalo.
V očekávání oznámení přidělení likvidátora Krajským soudem v Brně pokračovalo v podstatě navenek úspěšné
hospodaření SSVF v.o.s. Předsedkyně
společnosti tak řídila společnost samostatně, bohužel jí tom výbor společnosti
a také celková situace nahrávala. Byla
taktéž zásadně proti znovu vystavění
chaty Hubertka. To je snad jediná věc,
ve které neprosadila svůj záměr.
A nyní to hlavní. Dne 18. srpna 2017
byl usnesením Krajského soudu v Brně
jmenován likvidátorem SSVF v.o.s., a to
ode dne 7. září 2017. Na něm záleželo,
jakým způsobem likvidaci společnosti
provede s ohledem, co bylo schváleno
na VH 9. 4. 2010.
Protože ve společnosti téměř od začátku panovala dvojkolejnost a byli tam
společníci, kteří nevložili své podíly
a společníci druzí, kteří podle Stanov
Společenské smlouvy a Organizačního řádu a navíc v dobré víře v dalším
hospodaření do společnosti vložili své
podíly zápisem do Katastru nemovitostí. I z tohoto důvodu bylo dohodnuto,
že jednání s likvidátorem se zúčastní
všichni 3 statutární zástupci společnosti. – předsedkyně a 2 místopředsedové.
Na rozdíl od předsedkyně společnosti
bylo snahou zbývajících statutárních
zástupců navrátit vložené singulární
podíly původním majitelům tak, jak bylo
na mnoha usneseních dřívějších valných hromad odhlasováno.
Protože ani jeden z místopředsedů

společnosti nebyli záměrně přizváni
k setkání s likvidátorem, navštívili jej
doma ve Zlíně. Připomněli mu dvojkolejnost v naší SSVF a upozornili jej
na předcházející Usnesení valných hromad, kde měly být vložené lesní podíly
vráceny zpět na původní majitele. V jeho
kompetenci byly možnosti, jak tento
problém řešit (kupní smlouvou apod.).
29. prosince 2017 byli místopředsedové společnosti pozváni předsedkyní
do kanceláře společnosti v jejím domě,
kde jim oznámil, že lesní podíly vložené
přes Katastr nemovitostí do SSVF, byly
prodány ZDV Fryšták! Jako statutární
zástupci místopředsedové společnosti vyžadovali odhad prodaných lesních
pozemků – Znalecký posudek. Ten jim
byl odmítnut a po urgencích předal likvidátor místopředsedovi společnosti
první a poslední stránku odhadu lesa.
I z toho vyplývá, že 1m² byl prodán
za cca 8 Kč/m² pod skutečnou tržní
hodnotou!
Předsedkyně společnosti však záměrně sama, a za zády obou statutárních zástupců, dohodla s likvidátorem
a právníkem ZDV Fryšták prodej těchto
vložených lesních podílů místnímu ZDV
Fryšták, a to 28. 12. 2017 ve velmi

krátké době s rychlým průběhem. Likvidátor měl ještě i jiné možnosti (např.
prodej, darování, kupní smlouva, aj.),
tzn., jak spravedlivě likvidaci provést.
Místo nejvyšší nabídky v dražbě, jak mu
v tomto případě ukládá zákon, prodal
lesní podíly za 1/3 hodnoty a bez dražby, což činí cca 8,- Kč za m² místnímu
ZDV Fryšták. Co se za tím skrývá, ať si
každý domyslí sám. Podvedení podílníci
SSVF v.o.s. dostali od likvidátora jen výzvu k ověřenému oznámení svých bankovních účtů, aniž by byli seznámeni jak
s výsledkem likvidace, tak s výsledkem
hospodaření v singulárním lese od začátku roku 2017 do likvidace společnosti 7. 9. 2017.
Možné nepřesnosti v počtech poškozených podílníků omlouváme tím, že
nám tyto byly odepřeny aktéry likvidace. Dlužno ještě dodat, že předsedkyně
společnosti s právníkem ZDV Fryšták,
tedy spoluaktéři této krajně neférové
záležitosti sami své lesní podíly do společnosti nikdy nevložili! Nyní již oba sedí
ve výboru nástupnické organizace 1.
Lesní družstvo Fryšták. Předsedkyně
společnosti si za desetileté působení
ve společnosti podle Organizačního
řádu přišla minimálně na statisíce, mili-

on či více korun, což není zanedbatelná
částka, včetně dalších nákladů. Zneužila svého postavení v neprospěch společníků společnosti, kteří podle zásad
Společenské smlouvy a Organizačního
řádu vložili své podíly do společnosti.
Otázka zní: „Která práva společníků,
kteří své podíly do společnosti vložili,
vůbec hájila a na které straně stála“?
Je velmi smutné, že ti společníci,
kteří své lesní podíly, které převážně
zdědili od svých předků a mají k lesu
citový vztah, chtěli pokračovat v hospodaření SSVF . Tito singularisté je podle
Společenské smlouvy a Organizačního
řádu vložili do společnosti, byli takovýmto výše uvedeným způsobem jednání podvedeni. Většina již podala trestní
oznámení na aktéry této podlosti a další právní kroky budou následovat.
Podvedení společníci SSVF v.o.s.
Ve Fryštáku, dne 17. 8. 2018
Bc. Irena Fišerová
zástupce poškozených
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci LISTOPADU 2018 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Alena Bátrlová
Daniela Bittnerová
Marie Dřímalová
Marta Gawlasová
Karel Horák
Bronislava Hubáčková
Ludmila Chudárková
Zdeněk Jaroš
Ludmila Kamenářová
Věra Kamenářová
Stanislav Krajča
Antonín Krčma
Lenka Matulová
Marie Matulová
Alena Polepilová
Vincenc Staša
Alena Ševčíková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Není bylina, aby na něco nebyla...
Tak by se v krátkosti dala nazvat beseda v Klásku 16. 10. 2018 s panem Josefem Bednaříkem ze Hvozdné. Přihrnul se přepravkou plnou zeleně – všechno to
byly léčivky o kterých (a ještě mnoha jiných) dovedl poutavě vyprávět. S pochopením
i humorem odpovídal na naše dotazy. Ani jsme nevnímali čas a tak nás napadlo, že
si pana Bednaříka znovu pozveme. Po novém roce se budeme těšit na pokračování
tohoto milého setkání.
Za Klásek A. Bačůvková

POZVÁNKA

Hledám ke koupi rodinný dům,
spěchá, platba v hotovosti z prodeje bytu.
Tel.: 737 730 312

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

KOUPÍM BYT může být i v původním stavu.
Tel.: 732 535 575

Po roce tu máme opět listopad a od něj je už jen krůček k
očekávaným Vánocům. Těm předchází adventní čas, jenž byl
dříve dobou postní a hlavně byla zakázána jakákoli zábava,
tanec a zpěv. Proto se pořádaly Katerinské hody, které byly
považovány za poslední zábavu v roce. Říkávalo se, že svatá
Kateřina zavěsila housle do komína. Ty tam poté zůstávaly
celý advent.
Katerinské hody již tradičně pořádá Slovácký soubor Vonica ze Zlína a jinak tomu nebude ani letos. Tento rok připadají na den před svátkem svaté Kateřiny, tedy na sobotu 24.
listopadu 2018. Budeme se na Vás těšit v kulturním domě
ZDV Fryšták. Zábava začne v 19:30 a přímo ke kulturnímu
domu ve Fryštáku budou zdarma jezdit autobusy podle rozpisu, který najdete na www.vonica.cz. Časy odjezdů naleznete
na místě.
Během večera Vám k tanci a poslechu budou hrát dvě cimbálové muziky. První je cimbálová muzika Denica s primášem
Lukášem Zindlerem. Tato muzika vznikla roku 2016, kdy se
starší děti z cimbálové muziky Valášek oddělily a začaly hrát
Slováckému souboru Vonica. Její repertoár tvoří písně ze Slovácka, Slovenska, Valašska a přilehlých regionů. Další muzikou je cimbálová muzika Pajtáš, která píše svou historii od
roku 2010. Muziku primuje Tomáš Beníček.
Tak neváhejte a dojděte si užít poslední zábavu v roce,
třeba se skleničkou svatomartinského vína.
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)
placená inzerce

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

Vlastníte dům, byt či pozemek

a zvažujete jeho prodej?

VÝHODNĚ
RYCHLE
BEZPEČNĚ
Pro nezávaznou konzultaci
volejte: 603 226 636

placená inzerce

Díky naší široké databázi
z řad klientů ČS se záměrem
investovat vlastní ﬁnance,
případně klientů
s předschválenou hypotékou
prodáte svoji nemovitost

placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!

placená inzerce
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