Zápis ze zasedání Rady města Fryštáku č. R 29/2019/VIII ze dne 25. 11. 2019
U R 29/2019/VIII/1
RMF bere na vědomí Zápis z jednání Rady města Fryštáku č. R 28/2019/VIII ze dne
5. 11. 2019 bez připomínek a v souladu s elektronicky obdrženou pozvánkou schvaluje
program zasedání RMF číslo R 29/2019/VIII dne 25. 11. 2019 – viz výše, způsob diskuse a
hlasování ke každému bodu ihned, zapisovatelku Jitku Nedělovou a ověřovatele radního
Ing. Pavla Gálíka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/1 bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/2
RMF schvaluje RO č. 31/2019
Výdaje
(snížení)

3316 – vydavatelská činnost
-122.000 Kč
nerealizované výdaje
3412 – sportovní zařízení v majetku města
- 103.000 Kč
úspora nerealizováním oprav v objektu Sokolovny a nižším čerpáním v oblasti osobních výdajů
3543 – pomoc zdravotně postiženým
- 15.0000 Kč
použití „sociálně zdravotního fondu“ určeného občanům a organizacím

Výdaje
(zvýšení)

2212 – silnice
+ 48.000 Kč
Nell Projekt studie zpomal. prahů na ul. Ke Skalce, u RD č.p. 92 a
na ul. Lesní čtvrť 24.200 Kč
Nell Projekt technická pomoc – oprava MK J. Kvapila 22.990 Kč
2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací
+22.000 Kč
HASKONING DHV dopravně inženýrské posouzení náměstí Míru
3113- základní škola
+ 64.000 Kč
PETAS Petřík instalace umyvadel ve staré budově ZŠ –WC chlapci
24.827,40 Kč bez DPH
PETAS Petřík napojení osoušečů rukou 27.981 Kč bez DPH
3322 – zachování a obnova kult. památek
Dar hrad Lukov

+ 15.000 Kč

3392 – zájmová činnost v kultuře
Finanční dar – SDOM Zlín, z.s.

+ 10.000 Kč

3419 – ost. tělovýchovná činnost
Dar Speedbike team 5.980 Kč

+ 6.000 Kč

3525 - hospice
Peněžitý dar Andělům Stromu života p.s.

+ 15.000 Kč

3722 – sběr s voz komunálních odpadů
zvýšení výdajů na odpadové pytle

+ 60.000 Kč

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/2 bylo schváleno.
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Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 29/2019/VIII/3
RMF schvaluje RO č. 32/2019
Výdaje
(snížení)

6171 – místní správa
nerealizované výdaje

- 201.000 Kč

Výdaje
(zvýšení)

3111 – mateřská škola
+ 107.000 Kč
ENERGOMEX – prováděcí dokumentace kotelny + elektroinstalace v MŠ
106.238 Kč
3612 – bytové hospodářství
+ 94.000 Kč
ENERGOMEX – prováděcí dokumentace kotelny + elektroinstalace v MŠ
93.170 Kč

Poznámka: Rozpočtování zde výše v textu uváděných projektových dokumentací v rámci výzvy č. 100 OPŽP, v prioritní ose 5 u Domu s byty pro důchodce je v odvětví bytů (3612), a to
i přestože poskytovatel dotace neposkytuje dotaci bytovým domům. Tento objekt je v podstatě
víceúčelový. Investiční akci je možné rozpočtovat a účtovat na odvětví nebytových prostor
(3613), ale s ohledem na množství ostatních objektů kvůli přehlednosti, které jsou již zde rozpočtovány/účtovány (386, Šenk, Vítová, Hrubá hospoda, zdravotní středisko), se upřednostňuje odvětví bytové.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/3 bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 29/2019/VIII/4a)
RMF schvaluje ke dni 1. 12. 2019 Provozní řád sportovního areálu při Základní škole
Fryšták (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/4a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/4b)
RMF schvaluje ke dni 1. 12. 2019 Ceník služeb města Fryštáku (viz příloha č. 3 tohoto
zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/4b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 29/2019/VIII/5a)
RMF s odkazem na ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč Sdružení
dechového orchestru mladých Zlín, z. s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ65822471, za
účelem částečné úhrady nákladů provozu spolku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/5a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/5b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z. s.,
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Gahurova 5265, 760 01 Zlín, IČ65822471, zast. Irenou Jančíkovou, předsedkyní spolku
(viz příloha č. 4 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/5b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 29/2019/VIII/6a)
RMF schvaluje v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, rozpočet Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok 2020
s plánovanými náklady ve výši 7.324 tis. Kč plus investiční náklady ve výši 349 tis. Kč a
plánovanými výnosy ve výši 7.324 tis. Kč, a to včetně provozního příspěvku ve výši 5.178
tis. Kč, a pověřuje vedoucího ESO zapracováním této částky do rozpočtu města Fryštáku
na rok 2020.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/6a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/6b)
RMF schvaluje opravy podlah na I. stupni v celkovém plánovaném objemu 280 tis. Kč,
které byly naplánovány na rok 2018 a 2019 z rozpočtu města Fryštáku, ale nebyly
provedeny, a pověřuje vedoucího ESO zapracováním této částky do rozpočtu města
Fryštáku na rok 2020.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/6b) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/6c)
RMF schvaluje v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 Základní školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., s plánovanými náklady ve výši 7.112 tis. Kč pro rok 2021 a 7.151
tis. Kč pro rok 2022 a plánovanými výnosy ve výši 7.112 tis. Kč (rok 2021) a 7.151 tis. Kč
(rok 2022), a to včetně provozního příspěvku 5.017 tis. Kč (rok 2021) a 5.051 tis. Kč (rok
2021).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/6c) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/6d)
RMF schvaluje v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, rozpočet Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o., pro rok 2020
s plánovanými náklady ve výši 2.420 tis. Kč a plánovanými výnosy ve výši 2.420 tis. Kč, a
to včetně provozního příspěvku 1.289 tis. Kč, a pověřuje vedoucího ESO zapracováním
této částky do rozpočtu města Fryštáku na rok 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/6d) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/6e)
RMF schvaluje v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 Mateřské školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., s plánovanými náklady ve výši 2.472 tis. Kč (údaj je shodný pro
oba roky 2021 a 2022) a plánovanými výnosy ve výši 2.472 tis. Kč (údaj je shodný pro oba
roky 2021 a 2022), a to včetně provozního příspěvku pro rok 2021 a 2022 ve výši 1.311 tis.
Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/6e) bylo schváleno.
Termín:
20. 12. 2019
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Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 29/2019/VIII/7a)
RMF s odkazem na ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.000 Kč panu ***
Grygerovi, *** Fryšták, zastupující neformální uskupení zájmově spřízněných osob
provozujících závody RC modelů, a to za účelem částečné úhrady nákladů organizace RC
závodů konaných dne 30. 12. 2019 ve Fryštáku, v lokalitě Skalka.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/7a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/7b)
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši
5.000 Kč za účelem částečné úhrady nákladů spojených s organizováním závodů RC
modelů dne 30. 12. 2019 v lokalitě Skalka – Fryšták, a to mezi městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ 00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a ***
Grygerou, *** Fryšták, garantem závodů (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/7b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. M. Jašek
U R 29/2019/VIII/8a.a)
RMF v souladu s ust. § 2 odst. 2 a s využitím ust. § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje žadateli p. *** Grygerovi,
bytem *** Fryšták, výpůjčku měst. pozemků p. č. 438/1 – ost. plocha, 438/2 – ost. plocha,
438/3 – ost. plocha, 436/1 – ost. plocha, 436/3 – ost. plocha, 437/1 – ost. plocha, 147/9 – ost.
plocha a 438/12 – ost. plocha, vše v k. ú. Vítová, obce Fryšták, za účelem pořádání
sportovní akce – ukončení sezóny RC modelů 2019 - expediční jízda RC modelů, na dobu
určitou 1 den, tj. dne 30. 12. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/8a.a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/8a.b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a p. ***
Grygerou, bytem *** Fryšták, na výpůjčku měst. pozemků p. č. p. č. 438/1 – ost. plocha,
438/2 – ost. plocha, 438/3 – ost. plocha, 436/1 – ost. plocha, 436/3 – ost. plocha, 437/1 – ost.
plocha, 147/9 – ost. plocha a 438/12 – ost. plocha, vše v k. ú. Vítová, obce Fryšták, za
účelem pořádání sportovní akce – ukončení sezóny RC modelů 2019 - expediční jízda RC
modelů, na dobu určitou 1 den, tj. dne 30. 12. 2019 (viz příloha č. 6 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/8a.b) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/8b)
RMF pověřuje OTH převzetím pozemků po skončení akce s kontrolou provedení úklidu
pozemků ze strany žadatele.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/8b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/9a)
RMF v souladu s ust. § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
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platném znění, schvaluje krátkodobý pronájem části městského pozemku p. č. 283 – ost.
plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 100 m2, žadateli 1. lesní
družstvo Fryšták, se sídlem nám. Míru 47, 763 16 Fryšták, IČ29240450, zast. Marií
Němcovou, předsedou představenstva, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m2/rok, na dobu
určitou od 1. 12. 2019 do 29. 12. 2019, za účelem dočasné skládky dřeva.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/9a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/9b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a 1.
lesním družstvem Fryšták, se sídlem nám. Míru 47, 763 16 Fryšták, IČ29240450, zast.
Marií Němcovou, předsedou představenstva, na pronájem části městského pozemku p. č.
283 – ost. plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 100 m2, za
účelem dočasné skládky dřeva, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 164,- Kč/30 dní,
na dobu určitou od 1. 12. 2019 do 29 12. 2019 (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/9b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/10
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 28/2019/VIII/7 ze dne 5. 11.- 2019 schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku uzavřené dne 18. 9. 2019 mezi
městem Fryšták, se sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a manžely *** Novákovými, oba bytem ***
Fryšták, kterým se mění předmět nájmu, a to tak, že původní vymezení předmětu
výpůjčky na části městského pozemku p. č. 126/1 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře do
17 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, se mění, a nově se stanovuje vymezení předmětu
výpůjčky na části městského pozemku p. č. 126/1 – ost. plocha, jiná plocha, o výměre do
17 m2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, dle přiloženého nákresu, přičemž všechna ostatní
ustanovení smlouvy o výpůjčce pozemku ze dne 18.9.2019 zůstávají neměnná (viz příloha
č. 8 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/10 bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/11
RMF bere na vědomí žádost manželů ***, oba bytem ***, o prodej měst. pozemku p. č.
1050 – ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, o výměře 409 m2,
a ukládá Ing. Kučerové zajistit stanovisko právníka k možnostem řešení této žádosti.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/11 bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/12a.a)
RMF schvaluje ukončení nájemního vztahu mezi městem Fryšták, se sídlem nám. Míru
43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a paní
***, bytem *** , k nájmu bytu č. ***, nacházejícího se v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, a to dohodou ke dni 30. 11. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/12a.a) bylo schváleno.
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U R 29/2019/VIII/12a.b)
RMF schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu mezi městem Fryšták,
se sídlem nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a paní ***, bytem *** Fryšták, k nájmu bytu č. ***, nacházejícího se
v Domě s byty pro důchodce Fryšták, a to ke dni 30. 11. 2019 (viz příloha č. 9 tohoto
zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/12a.b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/12b)
RMF bere na vědomí žádost paní ***, bytem ***, o vyřazení uchazeče z pořadníku do
Domu s byty pro důchodce Fryšták.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/12b) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/12c.a)
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. *** v Domě s byty pro důchodce Fryšták
žadateli panu *** , bytem ***.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/12c.a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/12c.b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. C/323 v Domě s byty pro důchodce
Fryšták, mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr.
Lubomírem Doleželem, starostou města, a panem *** Žůrkem, bytem ***, jejímž
předmětem je nájem bytu č. ***, na dobu určitou od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020, 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 (viz příloha č. 10 tohoto zápisu).
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. U R 29/2019/VIII/12c.b) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/13
RMF schvaluje uzavření dodatků (příloha č. 11, 12 a 13) k nájemním smlouvám na nájem
bytů v Domě s byty pro důchodce Fryšták mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města a nájemci bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták (příloha č. 14), kterými se mění Čl. II., Předmět
nájmu, odst. 4 a nově zní – „Pronajímatel přenechává nájemci výše uvedený byt do užívání
na dobu určitou do 31. 12. 2020“ a Čl. V., Kauce, odst. 4 a nově zní – „Kauce se úročí, a to
ve výši 7,42 % p.a. (per anum) a Čl. V., Jistota, odst. 2 a nově zní – „Při skončení nájmu
pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží.
Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí, a to ve výši 7,42 % p.a. (per anum)“ a Čl.
V., Jistota, odst. 3 a nově zní – „Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí, a
to ve výši 7,42 % p.a. (per anum).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/13 bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/14
RMF schvaluje v rámci revize údajů katastru nemovitostí pro k. ú. Vítová, obec Fryšták,
zjištěné změny dle návrhu katastru nemovitostí, tj.:
pozemková parcela č. 202 – původní ostatní plocha/neplodná půda, změna způsobu
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využití jiná plocha,
pozemková parcela č. 379/2 – původní orná půda, změna trvalý travní porost,
pozemková parcela č. 386 – původní trvalý travní porost, změna lesní pozemek,
pozemková parcela č. 380/3 – původní ostatní plocha/ostatní komunikace, změna trvalý
travní porost,
pozemková parcela č. 423/8 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 423/21 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 423/30 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 428/4 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 428/12 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 428/13 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 428/20 – zůstává orná půda,
pozemková parcela č. 437/4 – původní ostatní plocha/ostatní komunikace, změna způsobu
využití jiná plocha,
pozemková parcela č. 443/2 – původní ostatní plocha/ostatní komunikace, změna trvalý
travní porost,
pozemková parcela č. 431/14 – původní trvalý travní porost, změna na lesní pozemek,
pozemková parcela č. 431/2 – zůstává trvalý travní porost,
pozemková parcela č. 433/3 – původní trvalý travní porost, změna na lesní pozemek,
pozemková parcela č. 433/4 – původní trvalý travní porost, změna na lesní pozemek,
pozemková parcela č. 433/5 – původní trvalý travní porost, změna na lesní pozemek,
pozemková parcela č. 433/6 – původní trvalý travní porost, změna na lesní pozemek,
pozemkové parcely č. 379/2, č. 380/3 a č. 381/3 – vše trvalý travní porost, nově sloučení do
pozemkové parcely č. 381/3 s druhem pozemku trvalý travní porost,
pozemkové parcely č. 428/4, č. 428/5, č. 428/12, č. 428/13 a č. 428/20 – zůstávají zvlášť,
neslučují se,
pozemkové parcely č. 443/2, č. 443/21, č. 443/29, č. 443/93 – vše trvalý travní porost, nově
sloučení do pozemkové parcely č. 443/29 s druhem pozemku trvalý travní porost,
pozemkové parcely č. 443/27, č. 443/33 – vše trvalý travní porost, nově sloučení do
pozemkové parcely č. 443/33 s druhem pozemku trvalý travní porost,
pozemkové parcely č. 443/28, č. 443/35, č. 468/18 – vše trvalý travní porost, neslučovat,
pozemkové parcely č. 429/1, č. 429/4, č. 429/5, č. 431/14, č. 433/3, č. 433/4, č. 433/5 a č.
433/6 – vzhledem ke změně na lesní pozemek a způsobu využití jako celek sloučení do
pozemkové parcely č. 429/1 s druhem pozemku lesní pozemek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/14 bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/15a)
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise bytové, sociální a pro rodinu č. 7/2019 ze
dne 20. 11. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/15a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/15b)
RMF neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu Rozum a Cit, z. s.,
se sídlem Na Výsluní 2271/4, 251 01 Říčany, IČ70828181, z důvodu jeho působnosti mimo
region.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/15b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
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U R 29/2019/VIII/16
RMF doporučuje ZMF schválit směnu části městského pozemku p. č. 323/31, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, za část pozemků ve vlastnictví společnosti KOVOTREND, s. r. o.,
se sídlem Tovární 402, 763 16 Fryšták, a to část pozemku p. č. 294/6 a část pozemku p. č.
276/8, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem a s tím, že náklady související se směnou, tj. geometrický plán,
znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí hradí žadatel.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (starosta)
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/16 bylo schváleno.
Termín:
ZMF 1/2020
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/17
RMF doporučuje ZMF schválit prodej části městského pozemku p. č. 201 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 90 m2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, žadatelům manželům
***, oba bytem ***, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem a
s tím, že náklady související s prodejem, tj. geometrický plán, znalecký posudek a návrh
na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Pro: 3
Proti: 1 (starosta)
Zdržel se: 1 (P. Ševčík)
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/17 bylo schváleno.
Termín:
ZMF 1/2020
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/18a)
RMF ruší usnesení RMF č. U R 12/2019/VIII/9 ze dne 6. 5. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/18a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/18b)
RMF doporučuje ZMF zrušit usnesení č. U Z 4/2019/VIII/14e) ze dne 19. 6. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/18b) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/18c)
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030050655/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a spol. E.ON Distribuce,
a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ28085400, zast. Ing.
Jiřím Přívarou, Technik výstavby a obnovy DS, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Vítová, Khalus, Příp. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 113/1 – ost. plocha, ost.
komunikace, k. ú. Vítová, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.000,Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do
situačního výkresu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/18c) bylo schváleno.
Termín:
ZMF 12/2019
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/19a)
RMF při výkonu funkce zřizovatele Základní školy Fryšták, okres Zlín, příspěvkové
organizace, nám. Míru 7, 763 16 Fryšták, IČ75022702, uděluje mimořádnou odměnu
(prostředky alokované na platy pedagogů ze státní pokladny) Mgr. Liboru Sovadinovi,
řediteli Základní školy Fryšták, a to ve výši a za podmínek ve smyslu přílohy č. 15 tohoto
zápisu uložené ve spisu ve mzdové účtárně města Fryšták u pí T. Petrášové.
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Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Mgr. L. Sovadina)
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/19a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/19b)
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, příspěvkové
organizace, Komenského 344, 763 16 Fryšták, IČ75022711, uděluje mimořádnou odměnu
(prostředky alokované na platy pedagogů ze státní pokladny) Bc. Iloně Staňkové, ředitelce
Mateřské školy Fryšták, a to ve výši a za podmínek ve smyslu přílohy č. 16 tohoto zápisu
uložené ve spisu ve mzdové účtárně města Fryšták u pí T. Petrášové.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/19b) bylo schváleno.
Termín:
4. 12. 2019
Zodpovídá: T. Petrášová
U R 29/2019/VIII/20
RMF schvaluje pořádání 2. ročníku Kinematografu bratří Čadíků ve Fryštáku v období
letních měsíců 2020 na fotbalovém hřišti FC Fryšták, pověřuje Mgr. Pavla Nášela,
vedoucího Městské knihovny Fryšták, zajistit termín u organizátorů (předpoklad 16. –
19. 7. 2020) a přípravu tohoto projektu včetně jeho propagace prostřednictvím
Fryštáckých listů, městského rozhlasu a webu města, a ukládá Ing. Michalu Jaškovi,
vedoucímu ESO, zahrnout příslušnou částku do rozpočtu na rok 2020.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/20 bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Mgr. P. Nášel
U R 29/2019/VIII/21a)
RMF schvaluje podání žádosti o dotaci k projektovému záměru „Protipovodňový
monitorovací, varovný a informační systém města Fryšták“ z Operačního programu
životního prostředí, Prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a
snižování rizika povodní (FS), Primární oblasti podpory 1.4 – Omezování rizika povodní,
Podoblasti podpory – Zlepšení systému povodňové služby.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/21a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/21b.a)
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 1. 11. 2019, pořízený
ve smyslu ust. bodu č. 1 Zásad č. 1/2016, ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace a technické studie a zpracování kompletní žádosti o
dotaci k akci „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města
Fryšták“, a to firmu Agentura regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE, s. r. o., se sídlem
Osek nad Bečvou 207, 751 22 Osek nad Bečvou, IČ04634276, zast. Mgr. Tomášem
Jurčekou, jednatelem, s cenovou nabídkou ve výši 60.000 Kč bez DPH, tj. 72.600 Kč vč.
DPH bez připomínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/21b.a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/21b.b)
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16
Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou města, a fou Agentura
regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE, s. r. o., se sídlem Osek nad Bečvou 207, 751 22
Osek nad Bečvou, IČ04634276, zast. Mgr. Tomášem Jurčekou, jednatelem, na zpracování
projektové dokumentace a technické studie a zpracování kompletní žádosti o dotaci k akci
„Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Fryšták“, za cenu
60.000 Kč bez DPH, tj. 72.600 Kč vč. DPH (viz příloha č. 17 tohoto zápisu).
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Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/21b.b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Mgr. P. Nášel
U R 29/2019/VIII/22a)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 27/2019/VIII/12a) ze dne 30. 10. 2019 schvaluje
uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. , Tovární 41, 779 00 Olomouc,
IČ61859575, zast. Ing. Martinem Bernardem, MBA, generálním ředitelem, ke stavbě
„Fryšták – Horní Ves – odkanalizování ulice Korábová“ (viz. příloha č. 18 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/22a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/22b)
RMF v návaznosti na usnesení RMF č. U R 27/2019/VIII/12b) ze dne 30. 10. 2019 schvaluje
uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících pro veřejnou potřebu, mezi
městem Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem
Doleželem, starostou města, a společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín, IČ49454561, zast. Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva,
ke stavbě „Fryšták – Horní Ves – odkanalizování ulice Korábová“ (viz příloha č. 19 tohoto
zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/22b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/23
RMF schvaluje uzavření Dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a H + M Zlín, a. s., K Farmě 495, 763 14 Zlín – Štípa, IČ18824927, zast.
Ing. Lubomírem Marconěm, výrobním ředitelem a členem představenstva, ke stavbě
„ZTV BD Fryšták, Za Humny – SO 04 Vodovod“ (viz. příloha č. 20 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/23 bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/24
RMF bere na vědomí informaci odboru technického hospodářství o zvýšeném zájmu o
pronájem urnových nik v kolumbáriu – hřbitov Fryšták s tím, že další projednání v RMF
proběhne v návaznosti na prověření legislativně právních požadavků vyplývajících
z podmínek stanovených v rámci poskytnuté dotace na projekt revitalizace hřbitova ve
Fryštáku v roce 2006.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/24 bylo schváleno.
Termín:
9. 12. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/25
RMF bere na vědomí výzvu Odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu
Zlínského kraje, k součinnosti v oblasti koordinace dopravních omezení na silniční síti,
č.j. MUF-OTH-2699/2019-DOH, ze dne 13. 11. 2019, a pověřuje Ing. Pavla Dohnala,
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vedoucího OTH, zadáváním kompletních dat o plánovaných uzavírkách a objížďkách na
silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích na
území města Fryšták do služby Geoportál.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/25 bylo schváleno.
Termín:
dle termínů uzavírek a objížděk
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/26
RMF bere na vědomí žádost ze dne 9. 9. 2019, č.j. MUF-STA-2158/2019-DOH, o napojení
majitelů nemovitostí na vodovodní řad v ulici Osvobození, bere na vědomí předložené
možné varianty tohoto napojení, a ukládá odboru technického hospodářství zabezpečit
investiční přípravu pro realizaci prodloužení vodovodu ve smyslu varianty č. 2,
zpracované společností PROKO Zlín, to je prodloužení vodovodního řadu ze stávajícího
ukončení vodovodního řadu přes pozemky ve vlastnictví žadatelů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/26 bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/27
RMF bere na vědomí výsledky odborné technické kontroly dětských hřišť provedené
revizním technikem p. Josefem Venským, Spr 5030/07, Hanácká 70/28, 751 24 Přerov X –
Popovice, IČ48822612, a ukládá odboru technického hospodářství zajistit nutné opravy
vyplývající z protokolu a zahrnout náklady na opravy a pořízení nového herního prvku
na dětské hřiště na Vítové do rozpočtu pro rok 2020 (samostatný prvek do 50.000 Kč
komplet).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/27 bylo schváleno.
Termín:
2020
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/28
RMF bere na vědomí žádost p. ***, bytem ***, o okamžité řešení a vybudování
autobusové zastávky včetně zálivu na ulici Holešovské ve směru do Zlína a s odkazem na
zápis z jednání – místního šetření ze dne 8. 2. 2019 nereflektuje na žádost p. *** a
nesouhlasí s vybudováním zálivu autobusové zastávky na ulici Holešovská ve směru do
Zlína.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/28 bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/29a)
RMF bere na vědomí žádost pí ***, bytem ***, o provedení důkladného ořezu stromu –
lípy velkolisté, rostoucí před domem nám. Míru, čp. 18, a vyčištění okapů, a ukládá
odboru technického hospodářství zajistit ořez lip na náměstí Míru v souladu
s doporučením certifikovaného arboristy a ukládá odboru technického hospodářství
zajistit vyčištění okapů na domu čp. 18.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/29a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/29b)
RMF v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci revitalizace náměstí Míru
strana číslo 11/26 R 29/2019/VIII

nesouhlasí se zapracováním změny umístění přístupového chodníku, a to z pozice před
domem čp. 18 před objekt Pošty s tím, že daný podnět lze případně řešit v rámci průběhu
realizace projektu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/29b) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/29c)
RMF ukládá Ing. Dohnalovi odpovědět pí *** ve věci dopravního řešení v ul. P. I.
Stuchlého s odkazem na aktuálně platnou legislativu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/29c) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/30
RMF bere na vědomí zápisy z Komise kulturní při RMF č. 1/2019 ze dne 16. 1. 2019 a č.
2/2019 ze dne 4. 6. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/30 bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/31
RMF s odkazem na stanovisko společnosti Moravské vodárenské, a. s., a souhlasy majitelů
pozemků ukládá Ing. P. Dohnalovi ve věci vedení trasy kanalizačního řadu řešícího
odkanalizování zbývající části ulice Přehradní zajistit zpracovatele předmětné projektové
dokumentace ve smyslu usnesení RMF č. U R 27/2019/VIII/5 ze dne 30. 10. 2019.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/31 bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/32a)
RMF bere na vědomí žádost p. ***, bytem ***, č.j. MUF-ÚKS-2531/2019-NAJ, ze dne 21.
10. 2019, ve věci řešení zvýšeného počtu údajně toulavých koček na území města Fryšták,
ul. Jiráskova, a s odkazem na jednání s Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj
nereflektuje na tuto žádost z důvodu, že žadatel nepostupoval při nálezu koček v souladu
s aktuálně platnou legislativou (zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) a nelze
proto s jistotou prokázat, zda se jedná o toulavá zvířata.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/32a) bylo schváleno.
Termín:
29. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
U R 29/2019/VIII/32b)
RMF vnímá řešení problematiky toulavých zvířat jako naléhavé téma a ukládá Ing. P.
Kučerové připravit podklady pro případnou právní úpravu problematiky toulavých
zvířat na území města (volný pohyb psů, kastrace koček s možností příspěvků města
apod.).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/32b) bylo schváleno.
Termín:
31. 1. 2020
Zodpovídá: Ing. P. Kučerová
U R 29/2019/VIII/33a)
RMF bere na vědomí informaci dodavatele stavby „Odkanalizování ulice Potoky“ firmy
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KVARCIT STAV, s. r. o., se sídlem U Hřiště 413, 768 32 Zborovice, IČ01492853, ve věci
změny termínu dokončení díla, a to z důvodu pozdního vydání rozhodnutí o povolení
uzavírky provozu na části místní komunikace ul. Potoky v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a možných nevhodných klimatických
podmínek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/33a) bylo schváleno.
U R 29/2019/VIII/33b)
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2019 mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták, IČ00283916, zast. Mgr. Lubomírem Doleželem,
starostou města, a fou KVARCIT STAV, s. r. o., se sídlem U Hřiště 413, 768 32 Zborovice,
IČ01492853, zast. Bc. Timoteem Políčkem, jednatelem, kterým se mění čl. IV. – Doba
plnění a místo plnění, bod 1, Smlouvy o dílo, který nově zní: „Dílčí dokončení díla : do
10. 12. 2019, Dokončení díla: do 15. 4. 2020 a článek VI. Platební podmínky, bod 1,
Smlouvy o dílo se doplňuje o toto ujednání: „Obě strany se dohodly na tom, že zhotovitel
je oprávněn vystavit dílčí fakturu odpovídající skutečně provedeným pracím v rozsahu dílčího
dokončení díla, které jsou sepsány v položkovém rozpočtu – příloha č. 1. Rozsah dílčí části
stavby k datu dílčího dokončení díla bude schválen a převzat zápisem ve stavebním deníku, a
to nejpozději do 10. 12. 2019. Zbývající provedené práce, které jsou obsaženy v položkovém
rozpočtu – příloha č. 2, je zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení díla, tedy úplném
protokolárním předání a převzetí celého díla nejpozději do 15. 4. 2020“ s tím, že ostatní
ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn (viz příloha č. 21 tohoto zápisu).
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. U R 29/2019/VIII/33b) bylo schváleno.
Termín:
27. 11. 2019
Zodpovídá: Ing. P. Dohnal
Zápis vyhotoven dne: 26. 11. 2019
Zapsala: Jitka Nedělová
Ověřil: Ing. Pavel Gálík
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ivana
Plšková
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