Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 1/2022/VIII ze dne 27. 1. 2022
U R 1/2022/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 30/2021/VIII ze dne
29. 12. 2021 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 1/2022/VIII dne 27. 1. 2022 – viz výše, způsob diskuse
a hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Ing. Miroslavu Drahotuskou
a ověřovatele radního Mgr. Libora Sovadinu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/1 bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/2a)
RMF s odkazem na důvodovou zprávu a v souladu s Nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o
platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, vydává Mgr.
Liboru Sovadinovi, řediteli Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., nový platový výměr
s platností od 1. 1. 2022 (viz příloha uložená ve mzdové účtárně města Fryštáku).
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina- střet zájmů)
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/2a) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/2b)
RMF s odkazem na důvodovou zprávu a v souladu s Nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o
platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, vydává Bc. Iloně
Staňkové, ředitelce Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., nový platový výměr
s platností od 1. 1. 2022 (viz příloha uložená ve mzdové účtárně města Fryštáku).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/2b) bylo schváleno.
Termín: ihned
Zodpovídá: Ing. H. Vacková
U R 1/2022/VIII/3
RMF bere na vědomí žádost spol. LRC partners, s. r. o., zastoupené Ctimírem Štruncem
– Inženýring, Květinová 2220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ60939451, ve věci žádosti
o vyjádření k dokumentaci pro účely územního řízení ze dne 1. 7. 2020 a žádosti o pozemek
– provádění staveb (inženýrské sítě, sjezdy) ze dne 18. 8. 2020 (tj. o souhlas města s
připojením kanalizace dešťové i splaškové, vodovodu, s vybudováním přechodu pro
chodce na ul. Přehradní, s úpravou chodníku na ul. Přehradní a se sjezdem na místní
komunikaci na ul. Přehradní z pozemku p. č. 955/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták) – stavba
„Obchodní centrum Fryšták“, bere na vědomí přípisy JUDr. Tomáše Vymazala, Olomouc,
č. j.:
MUF-STA-1350/2021-STA, ze dne 23. 7. 2021, č. j.:
MUF-STA-1884/2021-STA, ze dne 13. 10. 2021, a MUF-STA-170/2022-STA ze dne 25. 1.
2022 s tím, že:
a) RMF doporučuje ZMF vzít na vědomí Sdělení k podnětu k provedení přezkumného
řízení, čj. KUZL3092/2022, spis. zn. KUSP82100/2021 ÚP-Val, naše č. j. MUF-STA75/2022-STA, ze dne 12.01.2022, kterým mělo být přezkoumáno Koordinované závazné
stanovisko ve smyslu ust. § 4 odst. 7 stavebního zákona k projektové dokumentaci pro
územní řízení ke stavbě „Obchodní centrum Fryšták“ ze dne 14. 4. 2021, č.j.: MMZL
102560/2020/03, vydané Magistrátem města Zlína,
b) RMF doporučuje ZMF schválit přípravu podkladů pro vydání stanovisek města
Fryštáku ve smyslu žádostí spol. LRC partners, s. r. o., zastoupené Ctimírem Štruncem –
Inženýring, Květinová 2220, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ60939451, ve věci žádosti
o vyjádření k dokumentaci pro účely územního řízení ze dne 1. 7. 2020 a žádosti o pozemek
– provádění staveb (inženýrské sítě, sjezdy) ze dne 18. 8. 2020.
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Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2022 ZMF
Zodpovídá: Mgr. L. Doležel
U R 1/2022/VIII/4
RMF bere na vědomí Protokol o kontrole ze dne 22. 12. 2021, č.j. HSZL-5426-3/SPD-2021,
vyhotovený Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín,
Přílucká 213, 760 01 Zlín, a ukládá L. Richterovi, veliteli jednotky SDH,
- zajistit dodržení povinnosti ve smyslu ust. § 69b písm. d) zákona o požární ochraně – tj.
zajistit pravidelnou odbornou přípravu jednotky v rozsahu 16 hodin dle plánu odborné
přípravy,
- zajistit prověření zdravotní způsobilosti členů JSDH města pro výkon služby v jednotce
(provedení zdravotní prohlídky příslušným lékařem),
- zajistit technickou způsobilost u vozidla Volkswagen RZ 5Z4 1757,
- zajistit provozuschopnost vnějších požárních hydrantů,
- zajistit instalaci odpovídajících tabulek „POŽÁRNÍ VODA“ včetně údajů o objemu a
maximální sací hloubky, a to u vodních nádržích v Horní Vsi a Dolní Vsi,
a to vše s tím, že písemná zpráva o odstranění nedostatků bude radě města předložena v
termínu nejpozději do 31. 3. 2022.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
28. 3. 2022
Zodpovídá: L. Richter
U R 1/2022/VIII/5a)
RMF za účelem řešení dopravní situace města, zejména pak parkování na náměstí Míru
a na místních komunikacích, ustanovuje jako poradní orgán Rady města Fryštáku –
pracovní komisi – Komisi pro řešení provozu na místních komunikacích včetně parkování
na území města Fryštáku a jmenuje její členy, a to Ing. P. Gálík, předseda, členové Ing.
M. Zlámal, Mgr. R. Lauterkranc, Pavel Ševčík, Ing. K. Zlámalík, Ing. Radek Ševčík, Ing.
Tomáš Ruth (autorizovaný technik v oboru silniční doprava).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/5a) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/5b)
RMF za účelem přípravy koncepce nakládání s odpady vznikajícími na území města
Fryštáku ustanovuje jako poradní orgán Rady města Fryštáku – pracovní komisi –
Komisi pro přípravu koncepce nakládání s odpadem vznikajícím na území města
Fryštáku a jmenuje její členy, a to Ing. Pavel Gálík, předseda, členové Ing. M. Zlámal,
Alois Langer, Pavel Ševčík, Ing. J. Görig.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/5b) bylo schváleno.
Termín:
28. 2. 2022
Zodpovídá: Ing. P. Gálík
U R 1/2022/VIII/6
RMF schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů ze dne 1. 6. 2018 mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zastoupeným Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a
společností SMS-služby, s.r.o., V Rovinách 40, 140 00 Praha 4, IČ0684771, zastoupenou
Mgr. Janem Bartoničkou, jednatelem, kterým se původní čtvrtletní odměna za
poskytování služeb pověřence na ochranu osobních údajů ve výši 1800 Kč bez DPH nově
stanovuje na částku ve výši 2100 Kč bez DPH čtvrtletně s účinností od 1. 1. 2022, s tím, že
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ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů ze
dne 1. 6. 2018 zůstávají beze změny (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/6 bylo schváleno.
Termín:
31. 3. 2021
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/7
RMF bere na vědomí návrh na spolupráci v roce 2022 s Asociací Záchranný kruh, z. s.,
se sídlem 5. května 155/8, 360 20 Karlovy Vary, IČ27002896, zastoupenou Veronikou
Krajsovou, prezidentkou spolku, a schvaluje spolupráci formou zajištění provozu
Informačního systému pro města a obce sloužícího k zajištění informování, vzdělávání a
přípravy obyvatelstva v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, který je umístěn
na webových stránkách města Fryštáku, a to v ceně roční podpory předmětného systému
v celkové výši 1.815 Kč vč. DPH.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/7 bylo schváleno.
Termín:
31. 3. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/8
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytování a zajištění regionálních
knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně Městskou knihovnou Fryšták pro místní knihovny Držková, Hvozdná, Kašava,
Lukov, Lukoveček, Ostrata, Vlčková, kterým se řeší změna přílohy č. 1 smlouvy – rozsah
poskytovaných služeb v roce 2022, a to za podmínek celkové hodinové sazby ve výši 215
Kč při maximální možné fakturované částce ve výši 103.200 Kč za rok 2022 (tj. max. 480
hodin), uzavřené mezi městem Fryšták, IČ00283916, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, zast.
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a Krajskou knihovnou Františka Bartoše
Zlín, p. o., se sídlem Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín, IČ70947422, zast. Ing.
Janem Kaňkou, ředitelem (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/8 bylo schváleno.
Termín:
31. 3. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/9a)
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové, sociální a pro rodinu č. 1/2022 ze dne
17. 1. 2022 a č. 2/2022 ze dne 21. 1. 2022 bez připomínek.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/9a) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/9b)
RMF schvaluje přidělení bytu č. *** v Domě s byty pro důchodce Fryšták p. ***, bytem
***, a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. *** v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zastoupeným
Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a p. ***, bytem ***, jejímž předmětem je
nájem bytu č. ***, na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022, s možností prolongace
vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 70
Kč/m2/měsíc a služby spojené s užíváním bytu (viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/9b) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/9c)
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RMF doporučuje vyčlenit v rozpočtu města Fryštáku pro rok 2022 celkovou částku ve
výši 120.000 Kč pro poskytování příspěvků a dotací na provozy a služby sociálních a
zdravotnických zařízení, které poskytují, popř. mohou poskytovat sociální nebo zdravotní
péči občanům města Fryštáku.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/9c) bylo schváleno.
Termín:
1. 2. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/10
RMF v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
22/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře do 405 m2, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, žadatelce ***, bytem ***, na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu (v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní
lhůtou), za účelem udržování pozemku, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/11a)
RMF v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje spolupořádání kulturně‐motoristické akce s názvem
„Fryštácká Retro Rally“ dne 24. 9. 2022 v době od 6.00 do 17.00 na náměstí ve Fryštáku
společně s pobočným spolkem RALLYE AUTO KLUB v AČR, IČ49156748, se sídlem
Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín, zast. Ing. Janem Regnerem, předsedou, souhlasí s
bezplatným využitím prostor radnice - obřadní síň, ve kterých budou probíhat
administrativní přejímky soutěžících před startem, rozdílení cen a předávání pohárů
vítězům, včetně malého občerstvení, a to vše na náklady žadatele.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/11a) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/11b.a)
RMF v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje krátkodobou výpůjčku části měst. pozemku p. č. 2/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře do 2.200 m2 - viz zákres, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za účelem pořádání kulturně‐motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne
24. 9. 2022 v době od 6.00 do 17.00 na náměstí ve Fryštáku, žadateli pobočnému spolku
RALLYE AUTO KLUB v AČR, IČ49156748, se sídlem Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín,
zast. Ing. Janem Regnerem, předsedou, s podmínkou, že vypůjčitel zajistí na své náklady
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na příslušném odboru
Magistrátu města Zlína.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/11b.a) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/11b.b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a pobočným
spolkem RALLYE AUTO KLUB v AČR, IČ49156748, se sídlem Hornomlýnská 3715, 760
01 Zlín, zast. Ing. Janem Regnerem, předsedou, na krátkodobou výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 2/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře do 2.200 m2 - viz zákres,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou 1 den – 24. 9. 2022, za účelem pořádání
kulturně‐motoristické akce s názvem „Fryštácká Retro Rally“ dne 24. 9. 2022 v době od
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6.00 hod do 17.00 hod na náměstí ve Fryštáku (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/11b.b) bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/12
RMF s užitím § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, a s odkazem na souhlasné vyjádření – čestné prohlášení ze dne 21. 10. 2019
doporučuje ZMF výkup části pozemku p. č. 451/2 – trvalý travní porost, zemědělský
půdní fond, k. ú Vítová, obec Fryšták, o výměře cca 184 m2, od manželů ***, oba bytem
***, za účelem zajištění bezpečného provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, za
smluvní cenu v celkové výši 500 Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem
(geometrický plán a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující, tj. město
Fryšták.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/12 bylo schváleno.
Termín:
2/2022 ZMF
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
U R 1/2022/VIII/13a)
RMF schvaluje uzavření smlouvy příkazní mezi Městem Fryšták, IČ00283916, náměstí
Míru 43, 763 16 Fryšták, zastoupeným Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města,
a společností LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o., IČO 26270978, se sídlem Hadovna 54, 763
16 Lukoveček, zastoupenou Ing. Miloslavem Macůrkem, jednatelem společnosti, za
účelem poskytování odborné pomoci při výkonu funkce odborného lesního hospodáře na
lesních pozemcích v majetku města Fryštáku, a to v ceně ve výši 242,- Kč bez DPH/ha/rok,
s platností smlouvy do 31. 12. 2022
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/13a) bylo schváleno.
U R 1/2022/VIII/13b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o provádění lesnických činností a nákupu dříví mezi
Městem Fryšták, IČ00283916, náměstí Míru 43, 763 16 Fryšták, zastoupeným Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a společností LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o.,
IČO 26270978, se sídlem Hadovna 54, 763 16 Lukoveček, zastoupenou Ing. Miloslavem
Macůrkem, jednatelem společnosti, s platností smlouvy do 31. 12. 2022.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/13b) bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Zlámal
U R 1/2022/VIII/14
RMF v souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního daru na kastraci koček a
kocourů, s odkazem na Kastrační program města Fryštáku a s ohledem na nemožnost
proplacení těchto darů v roce 2021 z provozních důvodů schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 600 Kč žadatelce ***, bytem ***, peněžitého daru ve výši 300 Kč žadateli
***, bytem ***, a peněžitého daru ve výši 900 Kč žadateli ***, bytem ***.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/14 bylo schváleno.
Termín:
18. 2. 2022
Zodpovídá: Ing. H. Vacková
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U R 1/2022/VIII/15
RMF v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje zveřejnění záměru nájmu prostor sloužících k podnikání za
účelem provozování zlatnictví, hodinářství a optiky, a to prostor sloužících k podnikání o
celkové rozloze 99,65 m2, v I. NP v objektu č. p. 382 na náměstí Míru, nacházejícím se na
pozemku p. č. 19/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a to za cenu ne nižší 910 Kč/m 2/rok, tj.
celkem za rok 90.681,5 Kč za rok, žadateli Marku Odstrčilovi, Hornoveská 68, 763 16
Fryšták, IČ13959638, a uzavření příslušné smlouvy o nájmu prostor sloužících k
podnikání.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 1/2022/VIII/15 bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2022
Zodpovídá: Ing. M. Drahotuská
Zápis vyhotoven dne: 28. 1. 2022
Zapsala: Ing. Miroslava Drahotuská
Ověřil: Mgr. Libor Sovadina
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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