Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 7/2022/VIII ze dne 30. 3. 2022
U R 7/2022/VIII/1
RMF v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje program zasedání RMF
číslo R 7/2022/VIII dne 30. 3. 2022 – viz výše, způsob diskuse a hlasování ke každému
bodu ihned, zapisovatelku Ing. Miroslavu Drahotuskou a ověřovatele radního Ing. Pavla
Gálíka
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 7/2022/VIII/1 bylo schváleno.
U R 7/2022/VIII/2
RMF bere na vědomí žádost ZK o možnost poskytnutí dočasného nouzového přístřeší
nebo nouzového pobytu v objektech občanské vybavenosti ve vlastnictví města Fryštáku
a s odkazem na legislativní rámec projektu, dokument Standardy pro objekty dočasného
nouzového přístřeší ve stávajících objektech občanské vybavenosti – Ukrajina (vydáno
MV ČR – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky) či
další administrativní zabezpečení projektu nouzového přístřeší, resp. ubytování,
konstatuje, že s ohledem na možnost splnění požadavků „Standardů“, zejména umístění
lokality, stavebně technické zázemí objektů, jejich vybavení IT technologiemi, podmínky
provozu, vnitřní uspořádání nedisponuje objekty občanské vybavenosti ve vlastnictví
města Fryštáku vhodných k poskytnutí dočasného nouzového přístřeší, resp. nouzového
ubytování.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 7/2022/VIII/2 bylo schváleno.
U R 7/2022/VIII/3
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 12. 2015 uzavřené mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zastoupeným Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou, a společností KODIAK print, s.r.o., Očadlíkova 1350,
769 01 Holešov, IČ60708760, zastoupenou Zbyňkem Krahulíkem, jednatelem, ve věci
zhotovení a dodání radničního periodika Fryštácké listy, kterým se mění:
a) čl. č. III Cena za provedení díla, bod č. 1 tak, že nově se stanovuje cena při nákladu
1400 ks výtisků a počtu stran dohodou, takto:
- 16 stran (12 stran bloku + 4 strany obálka) – 9.912 Kč bez DPH
- 20 stran (16 stran bloku + 4 strany obálka) – 11.779 Kč bez DPH
- 24 stran (20 stran bloku + 4 strany obálka) – 13.420 Kč bez DPH
a to vše s připočtením DPH v aktuálně platné výši,
b) čl. č. VII Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání, do něhož se vkládá bod č. 6 ve
znění: „Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.“
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 7/2022/VIII/3 bylo schváleno.
U R 7/2022/VIII/4
RMF schvaluje uspořádání kulturně společenské akce věnované oslavě Dni matek
s názvem „Den matek aneb Mámy na tahu“, a to v sobotu dne 7. 5. 2022 v kulturním sále
ZDV Fryšták a souhlasí s vyčleněním částky v celkové výši 100.000 Kč bez DPH.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 7/2022/VIII/4 bylo schváleno.
Termín:
7. 5. 2022
Zodpovídá: ÚKS
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Zápis vyhotoven dne: 30. 3. 2022
Zapsala: Ing. Miroslava Drahotuská
Ověřil: Ing. Pavel Gálík
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
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