Fryštácké l sty

1

2020

Adventní čas přivítali jsme zas
Velmi nás potěšila pozvánka na IX. ročník rozsvěcování na Kvapilce. Vše bylo
připraveno na sobotu 30. listopadu. U Drobných nás očekával přímo pohodový
„obyvák“. Otevřené strany pod přístřeškem byly zakryty speciálními celtami s vyznačením vchodu a východu, abychom zabránili tepelným ztrátám. Uprostřed byl
připraven velký stůl a kolem posezení. Roman naše sousedské setkání zahájil
a po přivítání následovalo za pozorného sledování i potlesku rozsvěcování domu
a zahrady, kterému vévodil sněhulák. Vyvrcholením úvodní části byl ohňostroj,
který někteří opozdilci sledovali zdálky, protože se nestihli vrátit ze stejné akce
na fryštáckém náměstí.
Hodně se zpívalo za doprovodu kytary Čendy Černeka. Bylo dojemné, jak
si pěkně společně zanotovaly tři generace v kruhu podél stolu držíce se kolem
krku. Repertoár byl velmi široký. Dominovaly vánoční koledy, ale došlo i na písničky z Valašska a Slovácka.
Také jsme zavzpomínali, co nám tento rok přinesl a nebylo toho málo. Samozřejmě hospodyňky řešily předvánoční čas – úklid, pečení, nákupy, ale také
kulturní vyžití v tomto adventním období.
Vládla pohoda a také tolik důležité v tomto čase souznění duší. Nejlépe atmosféru celého večera vystihují slova přítelkyně Radka Bečici Lucky „musela
jsem to natočit, protože doma by mi nevěřili, že toto je možné“. My ji za pochvalu
děkujeme a jsme rádi, že to u nás na ulici stále takto funguje.
Když jsme se hodinu před půlnocí rozcházeli, tak kromě poděkování Romanovi a jeho přítelkyni Alence i dalším členům rodiny jsme hodně nahlas dali najevo,
že za rok přijdeme zas.
Alena Dofková
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Vážení spoluobčané!
Je mi velkou ctí vás jménem Zastupitelstva města
Fryštáku i jménem svým srdečně pozdravit na prahu
nového roku. Dnes, kdy čtete tyto řádky, již sice
s odstupem několika dnů od silvestrovského bujarého
veselí, ale o to srdečněji a rád spolu s vámi pomyslně
pozvedám číši nejlepšího šampaňského, abychom
– i navzdory těm někdy snad až příliš nepříznivým
prognózám – si slavnostně připili na úspěšný rok 2020!
Dovolte mi, abych všem, kteří se aktivně podíleli
na zvládnutí úkolů roku 2019, upřímně poděkoval –
všem kolegům, zástupcům našich organizací, složek
i spolků, zástupcům zdejších institucí, ale i vám všem,
kteří jste jakkoliv přispěli ke správě věcí veřejných.

Děkuji vám a těším se na další dobrou spolupráci!
Současně si dovoluji ještě jednou popřát vám
do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, úsměvů
na tváři, mnoho skutečných přátel kolem sebe, ale také
dobrou práci a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Ať se vám splní všechna vaše přání, která vás učiní
opravdu šťastnými!
Koneckonců o tom, zda a jak úspěšný ten
nadcházející rok doopravdy bude, rozhodneme zase jen
a jen my sami…!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Fryštácký živý betlém
Už téměř 15 let se na Hod Boží Vánoční scházíme na fryštáckém náměstí Míru, abychom si společně se všemi lidmi z našeho města (a celého světa) připomenuli narození Pána Ježíše.
V posledních letech štafetu pořádání „živého betléma“ převzali mladí
z fryštácké farnosti a připravují krásný
program plný hudby a vánočních textů.
O tom, že je tato akce velmi populární mezi Fryštačany, ale i „přespolními“ svědčí i její velká návštěvnost.
Scházení se u rozsvíceného vánočního stromu dokazuje, že lidé nechtějí
být v tyto sváteční dny sami doma, ale
že se chtějí o vánoční radost podělit se
svými blízkými.
Velký dík za krásnou atmosféru patří všem organizátorům, hercům i muzikantům.
red
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RMF č. R 28/2019/VIII z 5. 11. 2019
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí informace npor.
Ing. J. Dudy, vedoucího Obvodního oddělení Policie České republiky Fryšták,
a npor. Bc. M. Jungwirta, DiS., zástupce
PČR – DI Zlín, ve věci podmínek případné
realizace dopravně bezpečnostních opatření na místních komunikacích ve městě
Fryšták s tím, že předpokladem pro realizaci jakéhokoliv opatření je nutný dopravně bezpečnostní průzkum (zadáno v m. č.
Vítová, ul. Vítovská) a ukládá OTH zajistit
projednání vyhledávací studie vybudování
chodníku na Vítové s občany m.č. Vítová
a vlastníky dotčených pozemků.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2019_146508 mezi městem Fryšták, a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.,
Praha, na poskytnutí licence k veřejnému
provozování hudebních děl z repertoáru
OSA formou živého nedivadelního provedení, a to k Fryštáckým jarmarkům pořádaným v roce 2018 (Velikonoční fryštácký
jarmark – 28. 3. 2018, Letní fryštácký
jarmark – 9. 6. 2018, Podzimní fryštácký
jarmark – 15. 9. 2018, Mikulášský fryštácký jarmark – 8. 12. 2018) a Fryštáckým jarmarkům pořádaným v roce 2019
(Velikonoční fryštácký jarmark – 13. 4.
2019 a Letní fryštácký jarmark – 8. 6.
2019), za autorskou odměnu v celkové
výši 3.778 Kč vč. 21 % DPH.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2019_146529 mezi MF,
a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Praha, na poskytnutí licence k veřejnému provozování
hudebních děl z repertoáru OSA formou
živého nedivadelního provedení, a to
ke koncertu Jožky Černého a cimbálové muziky Gracia, za autorskou odměnu
v celkové výši 1.466 Kč vč. 21 % DPH.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2019_146521 mezi městem Fryšták, a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.,
Praha, na poskytnutí licence k veřejnému
provozování hudebních děl z repertoáru
OSA formou živého nedivadelního provedení, a to ke Dni hudby města Fryšták
2019 (DH Maguranka, DH Trnkovjanka,
Holóbkova mozeka, Miklovci, Fryštácká
Javořina), za autorskou odměnu v celkové
výši 987 Kč vč. 21 % DPH.
RMF jménem města Fryšták a s odkazem na udržení a rozšíření kulturních

a řemeslných tradic souhlasí s podporou
rozšíření výuky uměleckého oboru zajišťovanou Základní uměleckou školou Morava, a to o literárně-dramatický obor se
specializací výuky loutkového divadla.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 15.000 Kč pro rok 2020 pobočnému spolku - mobilnímu hospicu Andělé
Stromu života, p. s., Nový Jičín, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč pobočnému
spolku - mobilnímu hospicu Andělé Stromu života, p. s., za účelem částečné úhrady nákladů spojených s poskytováním
komplexních zdravotně sociálních služeb
nevyléčitelně nemocným pacientům.
RMF schvaluje zveřejnění záměru
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce pozemku uzavřené dne 18. 9. 2019,
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.
RMF schvaluje krátkodobý pronájem
části měst. pozemku p. č. 2/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 24 m², žadateli
ﬁrmě PROVING, s. r. o., Hulín, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu určitou od 14. 11. 2019 do 6. 12. 2019,
za účelem stavby lešení a oplocení stavby, č.p. 16.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, a ﬁrmou PROVING, s. r. o., Hulín,
na pronájem části měst. pozemku 2/1
– ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 24 m²,
za účelem stavby lešení a oplocení stavby, č.p. 16, v ceně nájmu ve výši 20,- Kč/
m²/rok, tj. 30,- Kč/23 dní, na dobu určitou od 14. 11. 2019 do 6. 12. 2019.
RMF bere na vědomí informace spol.
Lesy České republiky, s. p., Lesní správy
Vsetín, ve věci zamítnutí směny pozemků
ve vlastnictví města Fryšták (p. č. 440/17
a 441/7, oba k. ú. Vítová) a bezúplatného
převodu části pozemku p. č. 911/1 – lesní pozemek, k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták, ve vlastnictví Lesy ČR, s. p.,
potřebného k propojení lokalit ul. Hutky
a ul. Ke Skalce, neztotožňuje se s před-

loženým stanoviskem Lesů ČR, s. p.,
a pověřuje G. Najmanovou, MBA, vedoucí
ÚKS, projednat danou záležitost s Krajským ředitelstvím Lesů ČR.
RMF v návaznosti na doporučení advokátky Mgr. P. Řehové schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Fryšták, a paní
Jurčíkovou, Fryšták, jejímž předmětem
je úprava podmínek umístění dřevěného
dětského domku na části městského pozemku p. č. 408/5, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták.
RMF ukládá OTH zajistit výrobu infomační tabule s označením domku a jeho
využití podle doporučení advokátky
Mgr. Pavlíny Řehové.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
STENELLA, s. r. o., Praha, o možnosti výstavby komunikace, a to v rámci dopravní
a technické infrastruktury nové výstavby
v k. ú. Fryšták (ul. Holešovská) a o úhradu nákladů na její vybudování a ukládá
Ing. P. Gálíkovi projednat předmětnou žádost ve Stavební komisi při RMF.
RMF bere na vědomí informaci o technickém stavu stávajícího systému vzduchotechniky v Domě s byty pro důchodce
Fryšták a ukládá OTH zajistit konzultaci
návrhu realizace opatření, předložených
Ing. Herčkem, s dodavatelem projektové
dokum. pro realizaci projektu energeticky
úsporných opatření v objektu DBD.
RMF bere na vědomí informaci o výsledcích rozborů pitné vody v objektu
DBD a provedených opatřeních ze strany
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s., s tím,
že bylo z preventivních důvodů provedeno
odkalení vodovodní sítě v dotč. lokalitě.
RMF bere na vědomí informaci o posouzení funkčnosti vytápění v bytech
DBD č. 241 a č. 341 s tím, že případná
opatření budou realizována v návaznosti
na efekt realizace energeticky úsporných
opatření.
RMF bere na vědomí iniciativu MŽP
ČR „Sázíme budoucnost“ ve věci podpory
komunitní výsadby stromů na veřejných
prostranstvích a ukládá ÚKS prověřit
možnost spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně ve věci případného zpracování komplexního konceptu ozelenění
města.
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy
AB Solartrip, s. r. o., Vsetín, na zavedení
energetického managementu pro město Fryšták a ukládá OTH zajistit přípravu
zavedení energetického auditu u nemovitostí města, a to v návaznosti na potřeby
dotačního řízení pro realizaci energeticky
úsporných opatření (ZŠ, MŠ, kino, DBD).

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou AB
Solartrip, s. r. o., Vsetín, na zajištění implementace energetického managementu
pro město Fryšták k objektům, u kterých
se připravují realizace energeticky úsporných opatření (ZŠ, MŠ, kino, DBD), v ceně
29.500 Kč bez DPH, tj. 35.695 Kč vč.
DPH, s termínem předání do 28. 2. 2020.

tů a skautek České republiky, 5. oddílu
skautů Fryšták, z. s., a to na dobu určitou
od 15. 11. 2019 do 17. 11. 2019, za účelem pořádání akce – noční hry tematicky
zaměřené k 17. listopadu.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o podmínkách a právu provést stavbu
č. SML/0744/19 „Prodloužení vodovodu
ul. Přehradní a ul. Souhrady“ mezi městem Fryšták, a Zlínským krajem, ve věci
realizace akce „Prodloužení vodovodu ul.
Přehradní a ul. Souhrady“, a úhradu předpokládané náhrady v částce 6.480 Kč bez
DPH s připočtením DPH dle platné legislativy.

RMF schvaluje ke dni 1. 12. 2019 Provozní řád sportovního areálu při Základní
škole Fryšták.

RMF bere na vědomí informace
Mgr. L. Sovadiny, ředitele ZŠ Fryšták
a Bc. I. Staňkové, ředitelky MŠ Fryšták,
ke stávce pedagogických zaměstnanců
ZŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., a MŠ Fryšták, okres Zlín, p. o., ve středu dne 6. 11.
2019 bez připomínek.

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru ve výši
10.000 Kč mezi městem Fryšták, a Sdružení dechového orchestru mladých Zlín,
z. s.

RMF bere na vědomí záměr výsadby
nových stromů na části městského pozemku p. č. 443/80, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, a souhlasí s konzultací tohoto záměru v rámci předpokládané spolupráce
s Mendelovou univerzitou v Brně.
RMF bere na vědomí odpovědi Mgr. Libora Sovadiny, ředitele Základní školy
Fryšták, a to:
- rozdělení tabulky s přehledem Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
na pedagogické a správní zaměstnance
není uloženo zákonem (jde jen o formální
členění),
- počet realizovaných školení poklesl
z důvodu realizace školení pro pedagogy
v rámci projektu Šablony I, kdy se celý
sbor školil v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, dále pak v oblasti inkluzivního vzdělávání, přičemž tato školení probíhala ve školním roce 2017/2018,
- škola je držitelem certiﬁkátu Rodiče
vítáni již několik let,
- sociometrické dotazníky probíhají každý rok ve všech třídách
- počet žáků zapojených do kroužků je
tak vysoký, protože někteří žáci navštěvují dva a více kroužků, a považuje tímto
stanovisko ředitele k předmětným připomínkám za dostatečně zodpovězené a vysvětlené.
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
objektu kinosálu Fryšták, Svazu skau-

RMF č. R 29/2019/VIII z 25. 11. 2019
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje ke dni 1. 12. 2019 Ceník služeb města Fryštáku.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000 Kč Sdružení dechového orchestru mladých Zlín, z. s., za účelem částečné úhrady nákladů provozu
spolku.

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.
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.
RMF schvaluje 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).
RMF schvaluje 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.
RMF 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.
RMF 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.
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 a panem Grygerou, Fryšták, garantem závodů.
RMF žadateli panu Grygerovi, 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.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Fryšták, a panem
Grygerou, 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.
RMF pověřuje OTH převzetím pozemků
po skončení akce s kontrolou provedení
úklidu pozemků ze strany žadatele.
RMF 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, v ceně nájmu
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ve výši 20,- Kč/m²/rok, na dobu určitou
od 1. 12. 2019 do 29. 12. 2019, za účelem dočasné skládky dřeva.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem Fryšták, a 1. lesním družstvem Fryšták, se
sídlem nám. Míru 47, Fryšták, 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.
RMF schvaluje uzavření dodatku č.
1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku uzavřené dne 18. 9. 2019 mezi městem
Fryšták, a manžely Novákovými, 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.
RMF bere na vědomí žádost 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.
RMF bere na vědomí žádost o vyřazení uchazeče z pořadníku do Domu s byty
pro důchodce Fryšták.
RMF schvaluje pronájem bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadateli.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. C/323 v Domě s byty pro důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták,
a panem Žůrkem, ejímž předmětem je nájem bytu 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.
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,
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).
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 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,
poz. parcela č. 431/14 – původní trvalý travní porost, změna na lesní pozemek,
pozemková parcela č. 431/2 – zůstává trvalý travní porost,
poz. parcela č. 433/3 – původní trvalý
travní porost, změna na lesní pozemek,
poz. parcela č. 433/4 – původní trvalý
travní porost, změna na lesní pozemek,
poz. parcela č. 433/5 – původní trvalý
travní porost, změna na lesní pozemek,
poz. 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,
poz. 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.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
7/2019 ze dne 20. 11. 2019.
RMF neschvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku nadačnímu fondu Rozum
a Cit, z. s., Říčany, z důvodu jeho působnosti mimo region.
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., 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.
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 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.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030050655/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Vítová,

RMF schvaluje uzavření Dohody vlastníků vodovodů provozně souvisejících
mezi městem Fryšták, a společností H +
M Zlín, a. s., ke stavbě „ZTV BD Fryšták,
Za Humny – SO 04 Vodovod“ .

RMF bere na vědomí žádost 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 tuto žádost a nesouhlasí s vybudováním zálivu autobusové zastávky na ulici Holešovská ve směru
do Zlína.

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.

RMF bere na vědomí žádost 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.

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.

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-2699/2019DOH, ze dne 13. 11. 2019, a pověřuje
Ing. P. Dohnala, 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.

RMF ukládá Ing. Dohnalovi odpovědět
žadatelce ve věci dopravního řešení v ul.
P. I. Stuchlého s odkazem na aktuálně
platnou legislativu.

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., Osek nad Bečvou,
s cenovou nabídkou ve výši 60.000 Kč
bez DPH, tj. 72.600 Kč vč. DPH bez přip.

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.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Agentura
regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE,
s. r. o., Osek nad Bečvou, 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.

RMF bere na vědomí výsledky odborné technické kontroly dětských hřišť provedené revizním technikem J. Venským,
Přerov, 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).

RMF schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, mezi městem Fryšták, a ﬁrmou MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. ,
Olomouc, ke stavbě „Fryšták – Horní Ves
– odkanalizování ulice Korábová“.

RMF v návaznosti na zpracovanou
projektovou dokumentaci revitalizace náměstí Míru 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.

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.
RMF schvaluje pořádání 2. ročníku
Kinematografu bratří Čadíků ve Fryštáku v období letních měsíců 2020
na fotbalovém hřišti FC Fryšták, pověřuje Mgr. P. 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. M. Jaškovi, vedoucímu ESO,
zahrnout příslušnou částku do rozpočtu
na rok 2020.

RMF schvaluje uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících pro

veřejnou potřebu, mezi městem Fryšták,
a společností Vodovody a kanalizace Zlín,
a. s., ke stavbě „Fryšták – Horní Ves – odkanalizování ulice Korábová“.

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.
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.
RMF bere na vědomí žádost 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.
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.).
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 10. 2019
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou KVARCIT
STAV, s. r. o., Zborovice, 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
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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.
RMF bere na vědomí informaci dodavatele stavby „Odkanalizování ulice Potoky“ ﬁrmy KVARCIT STAV, s. r. o., Zborovice, 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.
RMF č. R 30/2019/VIII z 5. 12. 2019
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí informaci starosty města o obsazení prac. místa referenta Ekonomicko – správního odboru s tím,
že starosta obsazuje s účinností od 1. 2.
2019 do funkce referentky Ekonomicko –
správního odboru Ing. M. Drahotuskou.
RMF bere na vědomí zprávu Výběrové
komise ve věci doporučení na obsazení
pracovního místa vedoucí/ho Ekonomicko – správního odboru ze dne 27. 11.
2019 s tím, že na návrh výběrové komise vyhlašuje vítěze na obsazení funkce
vedoucí Ekonomicko – správního odboru
Ing. Bc. I. Slámečkovou, a ukládá starostovi zajistit veškeré podklady pro jmenování vybrané uchazečky do funkce.
RMF bere na vědomí žádost obce Lukoveček ve věci prodloužení veřejnoprávní
smlouvy – dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy a mateřské školy, a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
mezi městem Fryšták, a obcí Lukoveček,
kterým se mění čl. V, odst. 1 smlouvy,
který nově zní: „Tato dohoda se uzavírá
na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020“.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 26/2019/VIII/18 ze dne 16. 10.
2019 bere na vědomí časové limity pro
provedení zásahu při řešení sjízdnosti komunikací vlivem zhoršených klimatických

podmínek v obci srovnatelné velikostí
s MF a schvaluje aktualizaci Plánu zimní
údržby a ukládá OTH zajistit provedení zásahů v souladu s aktualizací Plánu.
RMF bere na vědomí informaci dodavatele stavby „Výstavba parkovacích stání
u bytových domů v ul. Komenského“ ﬁrmy
DIPS ZLÍN, spol. s r. o., ve věci změny termínu dokončení díla, a to z důvodu pozdního vydání stavebního povolení správním
orgánem podle zákona č. 183/2006 Sb.,
Stavební zákon, v platném znění.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2019 mezi
MF, a ﬁrmou DIPS ZLÍN, spol. kterým se
mění čl. IV. – Doba plnění a místo plnění,
část Doba plnění, Smlouvy o dílo, které
nově zní: „Dílčí dokončení díla: do 15. 12.
2019, Dokončení díla: do 22. 5. 2020“
a doplňuje se článek VI. Platební podmínky, odst. 1, který nově zní „Za dílčí část
díla se považuje dílo, které bude realizováno k datu předání dílčí části a předáno objednateli na základě schváleného
soupisu stavebních prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. 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 15. 12. 2019. Celková částka
za dílčí plnění je ve výši: 1.218.148,16 Kč
bez DPH, 255.811,11 Kč DPH 21 %,
1.473.959,27 Kč vč. DPH. Cena za dokončení dílčí části díla bude uhrazena
po protokolárním předání a převzetí provedených prací na základě objednatelem
schváleného soupisu stavebních prací
a dodávek s využitím cenových údajů
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v příl. smlouvy o dílo ze dne 9.
9. 2019. Zhotovitel předloží objednateli
protokolární položkový soupis provedených a předávaných prací a dodávek k odsouhlasení do 5 pracovních dnů po dílčím
dokončení díla“ s tím, že ostatní ujednání
Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH, zajistit zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci měřící trati
pro instalaci rotačního plynoměru.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o průběhu stavebních prací na akci
“Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č. p. 16, ul.
P. I. Stuchlého ve Fryštáku“ a s odkazem
na předložený materiál ﬁrmy PROVING,
s. r. o., Krycí list rozpočtu – “Odstranění,
stavební a terénní úpravy a změna využití

objektu č.p. 16, ul. P. I. Stuchlého ve Fryštáku“ akceptuje vícepráce v předloženém
rozsahu 398.090 Kč vč. 21% DPH.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě č.
310090007171, mezi městem Fryšták,
a ﬁrmou GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem,
na připojení k distribuční soustavě plynu
objektu čp. 386, ul. Souhrady, 763 16
Fryšták (z důvodu rekonstrukce měřící trati pro instalaci rotačního plynoměru).
RMF schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod č. 5009480065/3
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc,
na odvádění odpadních vod kanalizací
- ev. č. odběrného místa 4004800065 –
Hasičská zbrojnice, ul. Potoky.
RMF bere na vědomí návrh předložený zastupitelkou paní M. Nutilovou,
DiS., na vysázení cca 10 ks ovocných
stromů věnovaných Ing. P. Přibylem z ﬁrmy Acris zahrady, s. r. o., za účasti občanů, a to v lokalitě Vítová, na pozemku
p. č. 443/80, k. ú. Vítová, obec Fryšták,
a s odkazem na usnesení RMF č. U R
28/2019/VIII/13 ze dne 5. 11. 2019 odkládá výsadbu stromů.
RMF bere na vědomí výsledky pravidelné kontroly odběrných plynových zařízení provedené ﬁrmou PETAS Petřík, s. r.
o., Zlín, a ukládá OTH zajistit:
a) speciﬁkaci prací a činností, které
zajistí MF prostř. úseku Technických služeb a které je nutno řešit externě,
b) kalkulaci předpokládaných nákladů
na práce realizované externí ﬁrmou.
RMF bere na vědomí zápis z jednání Komise stavební při RMF č. 4/2019
ze dne 29. 10. 2019 s tím, že vyjádření
ke směně pozemků s ﬁrmou KOVOTREND
a prodej části měst. pozemku p. č. 201,
k. ú. Vítová, obec Fryšták, byly projednány s předmětnými žádostmi v RMF č.
29/2019/VIII.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise tiskové při RMF č. 2/2019 ze dne
14. 11. 2019 a doporučuje ZMF schválit vyčlenění ﬁnanční částky 250.000 Kč
z rozpočtu města Fryšták pro rok 2020
na vydání reprezentativní publikace
o městě Fryšták, a pověřuje Mgr. Pavla
Nášela zahájením jednání s vydavatelstvími o parametrech publikace vč. předpokládaných nákladů.
RMF schvaluje udělení peněžitých
darů členům Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Fryšták ve výši 1.000 Kč
za výjezd, a to za rok 2019, ve smyslu přílohy č. 7 tohoto zápisu a souhlasí s možností vyplacení těchto odměn v hotovosti
z pokladny MF.

ZPRÁV Y Z RADN IC E

RMF č. R 31/2019/VIII z 13. 12. 2019
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí informaci dodavatele stavby „Rekonstrukce sportoviště
ZŠ Fryšták“ ﬁrmy Pavlacký, s. r. o., Luhačovice, IČ63472902, ve věci víceprací
spočívajících v nahrazení stávajících ocelových branek pro malou kopanou brankami hliníkovými a výměnu stávajících
záchytných sítí za brankami, včetně zpevnění nosné ocelové konstrukce.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2019
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Pavlacký,
s. r. o., Luhačovice, který nově zní:
Cena díla dle SOD 1.169.125,- Kč bez
DPH
Cena víceprací (změnový list č. 1)
69.380,- Kč bez DPH
Cena díla celkem nově zní 1.238.505,Kč bez DPH s tím, že ostatní ujednání
Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
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– ekonomicko-správní odbor
– Fryštácké listy
– investiční akce
– Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Fryštáku
– Krajský úřad Zlínského kraje
– Město Fryšták
– Městský úřad Fryšták
– místní komunikace
– nestátní nezisková organizace
– občanské sdružení
– Ochranný svaz autorský
– odbor správy majetku města
– odbor výstavby a život. prostředí
– obecně závazná vyhláška
– projektová dokumentace
– projektová dokumentace
pro stavební povolení
– Rada města Fryštáku
– rozpočtové opatření
– Ředitelství silnic Zlínského kraje
– Zastupitelstvo města Fryštáku

Důležité upozornění
Vážení občané,
Zastupitelstvo města Fryštáku schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2019
nové obecně závazné vyhlášky (OZV) s účinností od 1. 1. 2020: OZV č. 4/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 5/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství, č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného,
č. 7/2019, o místním poplatku ze psů a č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu.
Všechny OZV byly nově vydány v návaznosti na novelizaci zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Platné obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny také na www.frystak.cz.

Platby složenek

Komunální odpad

Do svých poštovních schránek obdržíte na přelomu měsíců březen/duben složenku s předepsanou částkou
k úhradě poplatku za komunální odpad,
která již bude zohledňovat slevu za případně obdržené EKO-body za efektivní využívání nádob a pytlů a snižování
produkce odpadů. V případě, že jste se
zapojili do systému MESOH, řádně dle
pokynů třídíte odpad a vyplnili jste údaje ve svém Odpadovém účtu, může být
na základě získaných EKO-bodů v systému MESOH v konečné výši předepsaný poplatek za komunální odpad i nižší
než 570 Kč/os. EKO-body se na konci
vyhodnocovacího období přepočítávají
na slevu z poplatku za tříděné odpady. Stav získaných EKO-bodů najdete
ve svém Odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz.

Upozorňujeme, že byl zvýšen poplatek za komunální odpad na 570,- Kč/
os. V případě poplatku za komunální
odpad se v roce 2020 se celková výše
poplatku může od předchozích let lišit,
a to v důsledku dosažené slevy v nově
zavedeném systému MESOH (Motivační
a evidenční systém pro odpadové hospodářství), který byl spuštěn ve Fryštáku 1. 10. 2019.

Úhradu poplatku za komunální odpad a psy lze provést na základě obdržené složenky:
a) hotově na kterékoliv pobočce
České pošty;
b) hotově a bezhotovostně prostřednictvím platební karty v pokladně města
v PO a ST v době 7.00-11.30 a 12.0017.00 hod.;
c) bezhotovostním převodem na účet
KB Zlín 107-9557760227/0100.

S e n i o ř i – Krabičky přátelství a lásky
V úterý dne 19. listopadu k nám do Klásku přijela paní Březinová ze Zlína (i se
svou pomocnicí), aby nás naučila vyrábět malé dárkové krabičky. Mimo všechen
potřebný materiál k výrobě, dovezly i velký elán a obětavost, se kterou nás vedly
při této práci. Snad právě proto si na konci naší schůzky, každý kdo vyráběl, odnášel pěknou dárkovou krabičku. Mají větší cenu než všechny kupované – jsou
důkazem, že ještě dokážeme vyrobit originální věc. A je v nich i kus lásky a přátelství. Vždyť s paní Zdeničkou Březinovou jsem se seznámila krátko předtím
v nemocnici. Všichni z Klásku jí i její přítelkyni moc a moc děkujeme.
A. Bačůvková

Informace k systému MESOH, EKO-bodům, Odpadovému účtu MESOH,
vývozu popelnic a třídění odpadu podá
pí Kateřina Večeřová, k.vecerova@frystak.cz.
Informace k poplatkům za komunální odpad a osvobození od poplatku
podá Mgr. Ivana Plšková, i.plskova@
frystak.cz.

Poděkování
Děkujeme Komisi pro občanské
záležitosti města Fryštáku za návštěvu, gratulaci, kytici i dárek k našemu
životnímu jubileu – ke Zlaté svatbě.
Moc nás to potěšilo, že si na nás
město vzpomnělo a že se nezapomíná na občany.
Manželé Chládkovi z Vítové
•••
Vážená paní učitelko Knedlová,
chtěli bychom Vám poděkovat za
Vaše přání – nám starým obyvatelům domu pro seniory ve Fryštáku,
ke svátkům vánočním a novému roku
2020.
I my přejeme Vám i celé Vaší rodině hlavně hodně zdraví a rodinné
pohody.
Obyvatelky i obyvatelé
fryštáckého domu pro seniory
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MĚSTO FRYŠTÁK
Obecně závazná vyhláška Města Fryštáku č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 11.
12. 2019 usnesením č. U Z 7/2019/VIII/5 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Fryšták.1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které
platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození
osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné
číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce
poplatku na své úřední desce.6

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 570 Kč a je tvořena:
a) z částky 190,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 380,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou
součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.7
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do
31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1
písm. a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením,
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. a):
a dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v zahraničí, přičemž nárok na tento typ osvobození lze doložit např. potvrzením
tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele či školy, nájemní
smlouvou o bydlení, potvrzením o pobytu nebo kopií cestovního
dokladu, zahraničního řidičského průkazu či průkazu pojištěnce,
b dlouhodobě (více než 6 měsíců) pobývající v jiné obci České
republiky,
c s úřední adresou nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
d pobývající v léčebně nebo nápravném zařízení, která není
uvedena v odst. 1 tohoto článku, a to v délce přesahující 6 měsíců,
e dítě s těžkým zdravotním postižením do dosažení věku 26
let,
f dítě do dosažení 3 let věku včetně, přičemž platí, dosáhne-li
dítě stanoveného věku 3 let v průběhu kalendářního roku, je osvobozeno i po zbývající část (do konce) kalendářního roku,
g které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,

h která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
i které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.
1 písm. b), která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci za podmínky, že v ní není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
(4) Úleva se poskytuje fyzické osobě vymezené v čl. 2 odst. 1
písm. a):
a která dovrší k 31. 12. 2019 věk 65 let, ve výši 50% poplatku
stanoveném v čl. 4 odst. 1,
b do věku 26 let, která studuje a pobývá v místě denního studia mimo území Zlínského kraje, ve výši 50% poplatku stanoveném
v čl. 4 odst. 1 po dobu studia,
c rodině s více než 2 nezaopatřenými dětmi do věku 26 let (lze
prokázat např. potvrzením o studiu), hradí poplatek maximálně za
2 děti, přičemž má-li rodina splňující podmínky deﬁnované tímto
článkem v písm. b), postupuje se výhradně dle tohoto článku písmene c) s tím, že úleva platí po celý kalendářní rok.
d Jednotlivé úlevy speciﬁkované v bodě b) a c) se nesčítají.
(5) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2 a),
b), 4 b), c), tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do
31. 3. příslušného kalendářního roku.
(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9
(7) Poplatníci, kteří se zapojí do Motivačního a evidenčního
systému pro odpadové hospodářství (dále také jako „MESOH“)
dle Směrnice č. 1/2019 Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu
systému pro odpadové hospodářství (MESOH), a to ve výši dle
počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu
činí 10 Kč. Celková maximální možná úleva (součet úlev) činí 70 %
výše stanoveného poplatku.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce
nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Fryštáku č.
4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 10.12.2018 a obecně závazná vyhláška města
Fryštáku č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
města Fryštáku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ze dne 10. 12. 2018.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2020.
Schváleno usnesením ZMF č. U Z 7/2019/VIII/5) dne 12. prosince 2019.
Ing. Pavel Gálík, v.r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v.r.
starosta

1) § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcíc
3) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcíc
5) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcíc
6) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8) §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12) § 12 zákona o místních poplatcích

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce MF č. 4/2019
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
Rozúčtování nákladů dle Čl. 4 odst. 1 podle skutečnosti za
rok 2018:
Celkové náklady za netříděný odpad v roce 2018
(řádek 1)
1.466.016 Kč
Počet osob přihlášených na území k 21. 10. 2019
(řádek 2)

3722

Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba
(řádek 3)
132
Přepočtený náklad za netříděný odpad v roce 2018
(řádek 1 děleno (řádek 2+3))
1.466.016 Kč : 3854 = 380 Kč
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MĚSTO FRYŠTÁK
Obecně závazná vyhláška města Fryštáku č. 7/2019, o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Fryštáku se na svém zasedání dne 11. 12.
2019 usnesením č. U Z 7/2019/VIII/8 usneslo vydat na základě
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Fryšták touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad).1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky (dále jen „poplatník“).2
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě
30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
(3) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří
a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku
na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se
nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným
způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na
své úřední desce.6
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za prvního psa chovaného v obytném domě s více než dvěma
byty 200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele podle písm.
c) 300,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.6
(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.7
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.9
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku10
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni
splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek
zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni
plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním
poplatku ze psů ze dne 10. prosince 2018.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Schváleno usnesením ZMF č. U Z 7/2019/VIII/8) dne 12.prosince 2019.
Ing. Pavel Gálík, v. r.
místostarosta

Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích,
2) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
6) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10) § 12 zákona o místních poplatcích

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019
Místní poplatky stanovené zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jsou stejně
jako daně nenávratnými veřejnými příjmy, které slouží k realizaci obecních a veřejných potřeb. Úhrada místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním
odpadem je neekvivalentní platbou, neboť za ni není poskytována žádná přímá
protihodnota. Tento místní poplatek plní zejména ﬁskální funkci, jeho smyslem je
pokrytí části ﬁnančních prostředků, které obec vynaložila na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli
o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu.
„Místní poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz celého systému. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Není tedy
rozhodné, zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje – např. s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo místo trvalého pobytu, odvoz odpadu z rekreačních objektů do místa
trvalého pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu.
Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit. Pokud máte k systému nakládání s komunálním odpadem
návrhy, připomínky či podněty, můžete se obrátit na zastupitelstvo obce a požadovat
jejich projednání. V případě ohrožení životního prostředí lze rovněž kontaktovat Českou inspekci životního prostředí nebo krajský úřad.
Na některé případy může obec reagovat zakotvením osvobození nebo úlev. Obce
využívají možnosti obecně závaznou vyhláškou osvobodit poplatníky za určitých podmínek, případně pro ně zakotvit úlevu – „poplatek snížit“. Na osvobození má poplatník nárok, pokud splňuje zakotvené předpoklady osvobození.“
(Stanovisko veřejného ochránce práv – ombudsmana – pramen: https://www.
ochrance.cz).
Obecně závazná vyhláška Města
Fryštáku (dále jen OZV) č. 4/2019 účinná od 1. ledna 2020 a mj. stanovuje:
1) Splatnost poplatku je stanovena
do 31. května 2020.
2) Správce poplatku může v některých případech poplatníka na jeho žádost osvobodit či poskytnout mu úlevu
od poplatku, ale pouze za podmínky,
že poplatník o toto požádá (a následně prokazatelně doloží) do termínu
31. března příslušného roku (po tomto termínu jakýkoliv nárok na úlevu či
osvobození od poplatku zaniká). Povinnost ohlásit údaje rozhodné pro úlevu
či osvobození od poplatku za komunální
odpad jsou povinny osoby v těchto případech:
a) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 1,
písm. a) a b) předmětné OZV,
b) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 2,
písm. a) a b) předmětné OZV – tzn.
např. osoby pobývající v zahraničí nebo
v jiné obci na území ČR žádají a dokládají tuto skutečnost každoročně,
c) Poplatníci dle čl. 6, odstavce 4,
písm. b) a c) předmětné OZV - tzn. např.
studenti do 26 let, pobývající v místě
studia mimo Zlínský kraj, nebo rodiny s 2 a více nezaopatřenými dětmi

do věku 26 let žádají a dokládají také
tuto skutečnost každoročně.
3) Nárok na osvobození nemusí
ohlásit pro příslušný rok:
a) Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 1, písm c) předmětné OZV – pokud
tak učinili v předchozích letech,
b) Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 2, písm f) předmětné OZV,
c) Poplatníci uvedení v čl. 6, odstavce 4, písm a) předmětné OZV.
I nadále platí povinnost poplatníka
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.
Dojde-li ke změně či neplatnosti údajů
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Také je nutno upozornit poplatníky,
že dle § 247a zákona 280/2009 Sb.,
daňový řád, může správce daně/poplatku uložit poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (to
znamená nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti
stanovené správcem daně/poplatku)
do výše 500.000,- Kč do tří let ode dne,
ve kterém došlo k porušení povinnosti.

(komunální odpad)

Odstranění odpadu z veškerých
popelnic je zajištěno ke dni splatnosti
poplatku, tj. do 30. 5. 2020. Po tomto termínu může být využita zákonná
možnost dle §11 z. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, v platném znění,
tj. zvýšení poplatku na trojnásobek.
V případě jakýchkoliv nejasností
nebo odlišné skutečnosti od zaslaného
předpisu, dostavte se, prosím, v uvedenou dobu na MěÚ Fryšták k odpovědné
pracovnici Mgr. I. Plškové k projednání
na detašované pracoviště, budova Penzionu na nám. Míru č. p. 383 (původní prostory spořitelny) v úřední hodiny:
PO+ST 7.00-11.30, 12.00-17.00 hod.
Dotazy, prosím, směřujte na e-mail:
i.plskova@frystak.cz.
Mgr. I. Plšková
ekonomicko-správní odbor

Upozornění
Vážený pane starosto,
upozorňujeme na inovativní praktiku společnosti Seznam ﬁrem Czech
s.r.o., která obcím (a patrně i jimi zřizovaným organizacím) rozesílá dokument vykazující náležitosti spojované
v obvyklém styku s fakturami, resp.
účetními a daňovými doklady.
Služba, která je takto “fakturována”, pak má spočívat v uveřejnění
inzerenta v internetovém oborovém
seznamu ﬁrem.
Uvozovky jsou namístě: o fakturu
nejde, což je patrné i z informace podané velmi drobným písmem v zápatí
dokumentu; jeho rozesilatelé jej označují za nabídku k uzavření smlouvy
podle občanského zákoníku.
V případě, že dojde k úhradě,
bude to ze strany výše uvedené společnosti považováno za akceptaci
této nabídky a současně úhradu ceny
služby.
SMS ČR tyto matoucí praktiky
dlouhodobě odsuzuje, bojuje proti
nim a také při této příležitosti před
nimi své členské obce a jimi zřizované organizace důrazně varuje.
S pozdravem,
Ing. Renata Štachová
Krajská manažerka
pro Zlínský kraj
Sdružení míst. samospráv ČR, z. s.
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Zlínský kraj ocenil dobrovolníky, kteří se dlouhodobě
věnují dětem a mládeži
Představitelé
Zlínského
kraje
ocenili v úterý 10. prosince v Baťově vile dobrovolné pracovníky, kteří
se ve svém volném čase dlouhodobě
a bez nároku na ﬁnanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží.
Ocenění dobrovolníci obdrželi pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také navrhovatelé
oceněných.

„Vy, kteří se nad rámec svých povinností věnujete dětem a mládeži, děláte
obrovský kus práce, protože jim ukazujete cestu a pomáháte jim formovat se
tím správným směrem. A co je důležité,
dáváte jim i osobní příklad. Nesmírně
si vaší činnosti vážíme a děkujeme vám
za ni,“ uvedl směrem k oceněným statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop.
Jeho slova doplnil radní Zlínského
kraje pro oblast mládeže a sportu Mi-

roslav Kašný: „Dovolím si vypůjčit myšlenku spisovatele Exupéryho, který řekl:
Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa
shnít jen proto, že by k nim nenalezly
klíč… Vy těch klíčů máte naštěstí pořád dost a dokážete je svým svěřencům
předávat, což je základem k lepší společnosti, o které všichni mluvíme a sníme, a pro kterou vy něco konkrétního
děláte.“
Ocenění si převzalo celkem 16 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí
a mládeže.
Mezi nimi také Fryštačanka - paní
Jarmila Němcová (Svaz skautů a skautek ČR) – známá i pod skautskou přezdívkou – Jackie.
Odborná komise je vybrala z celkem
26 nominací, které na krajský úřad dorazily od představitelů měst a obcí, škol
a školských zařízení, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého Zlínského
kraje. Dobrovolníky pracující s mládeží
Zlínský kraj ocenil již po šestnácté. Organizačně celou akci tradičně zajistil
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

mospráv, kteří znají osudy lidí ve svých
O tom, že se lze doma starat o blízOcenění
obcích a městech. Tito starostové či
kého člověka s vážným zdravotním postižením i o tom, že se není třeba bát
místostarostové také do Uherského Brodu přijeli „svým“ oceněným poblahopřát. „Velmi si cením
pěstounské péče, dokonce ani v takových případech, kdy
opory, které se pečujícím dostává ze strany měst a obcí, prona svěřené děti zůstane sám muž anebo ovdovělá prababička, přesvědčily příběhy lidí, které v Uherském Brodě ocenitože právě místo, kde rodina žije a pomoc nejbližší komunity
je velmi důležitá,“ řekla Michaela Blahová. „Při hodnocení
li představitelé kraje při vyhlášení výsledků ankety Pečující
osoby Zlínského kraje pro rok 2019.
jednotlivých návrhů bylo posuzováno také to, jak pečující využívají různých stacionářů, odlehčovacích a terénních služeb
„Když jsme před třemi lety poprvé tuto anketu vyhlásili, chtěli jsme do široké veřejnosti vyslat signál, že pečovat
i odborného poradenství. U všech forem péče platí zásada:
v domácím prostředí lze, i když je to náročné a aby pečující
pečující musí chránit především sebe, aby mohl pečovat
o druhého,“ zdůraznila radní.
tuto roli dlouhodobě zvládli, musí být otevřeni pomoci a podpoře ze strany společnosMezi pěstouny oceněti. Nesmírně si vážíme lidí,
ní získala také Fryštačankteří na sebe tuto náročka paní Ludmila Görigová,
která společně s manženou službu vezmou,“ sdělilem pečuje o děvčátko
la radní Michaela Blahová,
zodpovědná za sociální zás dlouhodobým onemocněním.
ležitosti, rodinnou politiku
a neziskový sektor.
Rodina využívá služeb
rehabilitačního
stacioAnketa je rozdělena
do dvou kategorií: pečujínáře, paní Görigová se
dívence plně věnuje, což
cí osoba a pěstoun. Celvychází z jejího celkovékem na Odbor sociálních
věcí krajského úřadu letos
ho životního postoje úcty
k životu a z vědomí smyspřišlo 16 návrhů. Adepty
na ocenění často nominoluplnosti nezištné pomoci
tomu, kdo to potřebuje.
vali zástupci místních sa-
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Děti ze třídy Delfínků jako „Ježíškova vnoučata“
Ve čtvrtek 12. prosince jsme jeli do Domova pro seniory v Lukově. Připojili
jsme se k charitativnímu projektu „Ježíškova vnoučata“, a spolu s dětmi ze Základní školy Fryšták jsme přivezli dědečkům a babičkám vánoční atmosféru.
Připravili jsme si pásmo písní a tanců, kterými jsme seniorům zpříjemnili
čekání na dárečky. Děti zazpívaly o svatém Martinovi, čertovskou polku, píseň
pro Mikuláše i vánoční laskavé písně
o vánočním stromečku. Na závěr si
s námi všichni zazpívali známou koledu Štědrej večer nastal. Děti se vůbec
nestyděly a sebejistě hrály i na hudební
nástroje, které si s sebou přivezly autobusem. Po tomto vánočním naladění
se slova ujal ředitel základní školy Libor
Sovadina a spolu se školáky rozdával
dárky, o které si senioři napsali „Ježíškovi“. Mezi dárky, které pro ně byly

připraveny, patřila i rovná stovka papírových přáníček s vánoční básní a vinšováním od Mateřské školy a Základní
školy, na kterých jsme si se školkáčkama dali opravdu hodně záležet. Náš
výlet ale tímto vůbec neskončil. Dostali
jsme možnost projít budovu a prohlédnout si některé prostory. Zjistili jsme
například, že Domov má tři patra a každé patro má jinou barvu. Z oken jsou
krásné výhledy do okolní krajiny nebo
do zahrady. V každém patře, tedy oddělení je jedna nebo více společenských
místností, ve kterých se konají různé
dílničky nebo se tam lidé jen tak schází.

Na chodbách je mnoho laviček, květin,
knihoven, fotograﬁí klientů a v době naší
návštěvy všude krásná vánoční výzdoba. Ta nechyběla opravdu nikde. Objevili jsme i cvičební místnost, podobnou
posilovně, s krásným výhledem z oken.
Všechny cvičební stroje děti řádně prověřily. Velkým překvapením byla kaple,
do které jsme také mohli vstoupit a nechat na sebe působit tamní atmosféru,
klid a rozjímání. V neposlední řadě nás
potom velmi mile překvapil bufet s cukrárnou. Když jsme se vraceli chodbami
zpět potkávali jsme babičky a dědečky,
jak si nesou své vánoční dárky. V jejich
očích jsme viděli radost z dětí i z dárečků, těšení se na překvapení, na rtech
úsměv a ve tváři potěšení z krásně
prožitého vánočního dopoledne. Děkujeme, že jsme s vámi mohli tyto chvíle
prožít, protože vztahy prarodiče a vnuci
nás posilují, učí laskavosti a zpomalení
v dnešní rychlé době.
Mgr. Michaela Sovadinová
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Novoroční
přání

Naše ﬂorbalistky umí hrát skvěle
V úterý 19. 11. 2019 se uskutečnilo okresní kolo ve ﬂorbalu děvčat. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: děvčata mladší (6. a 7. třídy), děvčata starší (8. a 9.
třídy). Pořadatelem přeboru byla ZŠ Mánesova Otrokovice, která má nejen skvělé
herní podmínky, ale i letité zkušenosti s organizací velkých ﬂorbalových turnajů.
Naši školu reprezentovalo družstvo
mladších děvčat ve složení: Bradávková
Lucie 7. A, Doležalová Soﬁe 7. C, Filová
Lucie 7. B, Gyuricseková Klára Kamila
7. B, Jančíková Nela 7. B, Julinová Tereza 7. B, Němcová Eliška 7. B, Pavlíková
Kristýna 7. A, Švajdová Karolína 7. A, Vaclová Monika 7. A, Zemanová Lenka 7. C
Družstvo starších děvčat ve složení: Brázdová Sabina 9. A, Hvozdenská
Veronika 8. B, Chládková Lucie 8. A,
Miklová Linda 8. A, Pazderová Tereza
8. B, Pekařová Martina 9. A, Petříková
Nela 9. A, Poláková Ester 9. B, Ponížilová Kristýna 8. A, Ševčíková Anna 9.
A, Šlampová Adéla 8. A, Špaňhelová
Simona 9. A, Vaňharová Kateřina 8. B,
Zmeškalová Aneta 8. A
V kategorii mladších děvčat bojovaly
o vítězství 3 týmy. Naše děvčata odehrála první zápas se Slušovicemi 2:0.
Po vítězství se pustily do boje se ZŠ
Trávníky Otrokovice. Hned v úvodu se
jim podařilo vstřelit branku a téměř až
do konce zápasu si držely jednobrankové vedení. Jenže v poslední minutě soupeřky prorazily naši obranu a poměrné
z velké vzdálenosti vystřelily a remíza
byla na světě. Naše hráčky už neměly
šanci dál bojovat, protože zazněl zvukový signál, který zápas ukončil. I tak
naše mladší ﬂorbalistky na body turnaj
vyhrály, staly se přebornicemi okresu a
postupují do krajského kola.
Holky, gratulujeme, jste skvělé!!!

V kategorii starších děvčat nastoupilo 7 týmů. Hrálo se ve 2 skupinách.
Z tříčlenné skupiny postupoval do ﬁnále
jen vítěz, ze čtyřčlenné skupiny postupovaly první dva týmy. Naše děvčata si
vylosovala tříčlennou skupinu, kde sehrála utkání se ZŠ Trávníky Otrokovice
1:1 a porazila ZŠ M. Alše Zlín 1:0. Přestože měly naše ﬂorbalistky stejný počet
bodů jako děvčata ze ZŠ Trávníky, do
ﬁnále nepostoupila, protože druhým
kritériem bylo skóre, které měly naše

Doporučuji s úsměvem na rtech
vyvolávat si v paměti krásné okamžiky v životě. Uvědomovat si, kolik
jste toho už dokázali, kolika lidem
jste pomohli, kdo byl díky vám
šťastný.
Pozorujte své okolí, rodinu, přátele. Jste pro ně důležití?. Jste jim
vzorem, oporou? Měníte jejich život
pomocí činů, slov? Povzbuzujete je?
Dáváte jim najevo lásku? Vážíte si
jejich přítomnosti?
Buďte vděčni za všechno, čím
nás život obdarovává. Hlavně nebuďte sobci a závistivci!
Věnujte svou energii utváření
krásy, pohody, optimismu a lásky
po celý rok 2020!
SK

hráčky o 1 vstřelenou branku horší. Holky, nebuďte smutné, podaly jste skvělý
výkon, bojovaly jste ze všech sil a rozhodně si zasloužíte velkou pochvalu.
Vítězem a postupujícím do krajského kola se stala děvčata ze ZŠ Mánesova Otrokovice.
Všem děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, ať se vám
daří, ať stále rády hrajete ﬂorbal jako
dosud. A vám, mladším, držíme pěsti
v krajské kole.

Setkání zástupců školního parlamentu
s Bc. Kateřinou Francovou

Ve středu 11. prosince se dva žáci naší školy v roli zástupců školního parlamentu setkali na úvodním setkání školních parlamentů s náměstkyní primátora paní Bc.
Kateřinou Francovou. Toto setkání proběhlo v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělání v ORP Zlín II. Setkání se účastnili vždy dva zástupci školních parlamentů ze zlínských a okolních škol. Paní náměstkyně všechny účastníky přivítala
v obřadní síni města Zlína a stručně seznámila s organizací a řízením samosprávy
ve městě Zlín. Poté jednání pokračovalo směrem k projednání potřeb, návrhů, nedostatků a nápadů na zlepšení v jednotlivých školách se zástupci parlamentů jednotlivých škol. Toto setkání bylo zaměřeno na podporu činnosti školních parlamentů,
jejich metodickou podporu a výměnu zkušeností koordinátorů školních parlamentů
ve školách. V naší základní škole funguje školní parlament již mnoho let. Jeho členy
jsou vždy dva zástupci z každé třídy zvolené třídními kolektivy na začátku školního
roku. Na schůzkách parlamentu mohou členové přednést vedení školy své názory
ohledně fungování školy, své nápady, potřeby ale i problémy a nedostatky a společně hledat vhodná řešení. Mezi letošní akce školního parlamentu patří například
vysazení stromů přátelství mezi městem Fryšták a obcí Lukoveček, nebo návštěva
Domova důchodců v Lukově při projektu Ježíškovy vnoučata. Za naši školu se tohoto setkání zúčastnil Jirka Klhůfek a Tomáš Plšek.
Libor Sovadina
Netradiční vyučování nás čekalo
23. října, protože pro nás, žáky šestých
tříd, byla připravena exkurze do vodárny na Klečůvce. Tento výlet navazoval na výukový program ,,Voda“, který
u nás ve škole proběhl v nedávné době.
Po velké přestávce jsme nasedli
do připraveného autobusu a vyrazili.
Doprovázela nás paní učitelka Hana
Krajčová, která tento výlet pro nás zařídila, a pan učitel Martin Strmiska.
V autobusu byla spousta legrace, takže
cesta uběhla velmi rychle.
Po příjezdu na Klečůvku se nás
ujal pán průvodce. Dozvěděli jsme se,
že místní vodárna je zásobárnou pitné
vody pro značnou část území Zlínského
kraje, tedy i Fryšták. Voda je čerpána
z nádrže Slušovice, která je napájena
řekou Dřevnicí. Nejdříve se voda čistí
přes tzv. česla od hrubých nečistot. Po-

Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata je název projektu, který má za cíl potěšit malým dárkem seniory v domovech důchodců.
Naše škola se do tohoto projektu zapojila letos již podruhé. Projekt probíhá
následovně. Škola ve spolupráci s domovem důchodců v Lukově zjistí, jaký
dárek by kterého obyvatele potěšil. Jedná se o drobné dárky jako je kosmetika, knížky, křížovky, sladkosti, časopisy
a podobně. Celá akce probíhá pod záštitou školního parlamentu. Ve stanovený
den proběhne ve škole dobrovolná sbírka mezi žáky na pořízení dárečků. Letos
se tohoto úkolu výborně ujala třída 6.B
pod vedením paní učitelky Marcely Klapilové. Po nákupu dárků proběhlo jejich
zabalení, o které se postaraly paní učitelky. Ve čtvrtek 12. prosince vyrazilo
osm našich žáků s obrovským košem
krásných dárků na návštěvu do domova důchodců v Lukově. Na této cestě
nás doprovázely děti z mateřské školy
ve Fryštáku za doprovodu paní ředitelky
školy Ilony Staňkové. Po krásném vánočním pásmu plném vánočních písní,
koled a tanců následovalo rozdávání
dárků obyvatelům domova. Bylo krásné
vidět radost, potěšení a dojetí z dárků
ve tvářích obdarovaných. Na závěr nás
provedly paní pečovatelky po objektu
domova, kde jsme navštívili a obdarovali ty obyvatele, kteří se nemohli zúčastnit společného setkání. Celá akce
byla velmi krásná a vydařená. Věřím,
že jsme přispěli obyvatelům domova
k vánočnímu naladění a potěšili jsme je
v předvánočním čase.
Libor Sovadina

Návštěva vodárny

tom proudí přes pískové ﬁltry, kde získává naprostou průzračnost. Nakonec
je zbavena mikroorganismů. Kvalita
vody je sledována několikrát denně.
Celá prohlídka byla velmi zajímavá
a nás bavila. Takové vyučování se nám
opravdu moc líbilo a rádi si podobný výlet zopakujeme.
Marie Miklová, 6. B
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Jak Lukoveček dává vale roku 2019
Když z letošního roku zbývá už jen
kousíček a s odhodláním se začíná
měnit na loňský, není snad den, kdy
by se v naší obci něco nedělo. Lukovečské muzeum připravilo vše pro ztichlou adventní náladu. Sesedli jsme se
k jednomu velkému nazdobenému stolu a po zapálení první svíce nastal ten
pravý čas na společné čtení pohádek,
veršů a vánočních příběhů. Pohádka
za pohádkou nás unášela do dob babiček a dědů, kdy lidé měli čas a chuť
trávit večery vyprávěním příběhů a besedovat. Staré tradiční vánoční pokrmy
provoněly místnost, a tak po krásné
hvězdičce v rozkrojeném jablíčku přišel
čas i na hodování.
Hned druhý den už to v Obecním
domě švitořilo na malém vánočním jarmarku. Malí i velcí jarmarečníci se náležitě připravili, a tak nebylo divu, že si
každý z příchozích odnášel s dobrou ná-

ladou nejednu ozdobu, dáreček, vánoční dekoraci. Rozhodně bylo z čeho vybírat a peněženkám mnohých návštěvníků
notně splaskla bříška, oni sami se však
obohatili o drobné radosti.
Ani byste nestačili lusknout prsty
a už dědinou díky našim dobrovolným
hasičům obcházely dvě družiny. V každé
z nich to řinčelo řetězy a různě hudrovalo a strašilo, ještěže čerti neběhali mezi
dětmi sami a doprovázel je Mikuláš
s andělem. Kdo ví jak by pak děti odříkaly své připravené básničky a písničky
a kam by se poděly jejich balíčky.
Mikuláš se svým doprovodem zavítal za dětmi i do obecního domu, aby
dětem rozdal dárky tentokrát od obce.
Ta připravila překvapení v podobě klauna Brdíka, který dokázal děti i dospělé rozdovádět a rozveselit. Překvapil
nejen klaun Brdík, ale především děti
z Lukovečka, kterým dalo mnoho prá-

ce nastudování pohádky Lakomá Barka. Výsledek jejich snažení byl oceněn
dlouhotrvajícím potleskem, nadšením
i salvami smíchu během představení.
Proto dovolte, abych poděkovala jmenovitě Týnce, Vojtovi, Lucince, Sáře, Jitušce, Martinovi, Vítkovi, Anežce, Terezce,
Janičce, Katce a Lýdii za obrovský kus
práce s gratulací k prvnímu úspěšnému
vystoupení. Snad se budeme moci těšit
na další. Velký zájem byl o vánoční tvoření s Evou, kdy si děti vyráběly veselá
zvířátka.
V tuto chvíli je prosinec těsně za polovinou a nás toho ještě mnoho čeká
s tím již kraťoučkým letošně loňským
rokem, ale to se nám do tohoto čísla
všechno nevejde časově ani obsahem,
to vám napíšeme zase příště.
ik

Adventní ohlédnutí
MS ČČK Lukoveček u příležitosti
100. výročí založení ČČK obdržela
ČESTNÉ UZNÁNÍ za dlouhodobou činnost prospěšnou pro budování ČČK.
Na začátku Adventu jsme tradičně
provoněli obecní dům pečením perníčků a lineckého cukroví. Děti s chutí a elánem sobě vlastním vykrajovaly
a po upečení i zdobily perníčky, které
pak obohatily stoly na Mikulášské besídce. Pokračovali jsme vytvářením
vánočních aranžmá s paní A. Dudovou, a abychom se zcela naladili na
vánoční notu, zapojili jsme 11. prosince Lukoveček do celostátní akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY.
A jako krásný výlet se ukázal zájezd na vánoční trhy do nádherně vyzdobené Olomouce.
I přes nepřízeň počasí jsme si adventní atmosféru všichni užili dosyta.
AH

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Milost Páně ať je v tomto roce neustále s vámi. Nemějte za přátele ty, kdo vás příliš chválí.“
Don Bosco

Dnes nás čeká pozdrav z nedaleké Kroměříže. Je to již téměř rok a půl, co tam
vznikla nová komunita, do níž patří vám jistě dobře známí František Bezděk, Vladimír Kopřiva a Jan Štěpán Musil. Co dělají a jak se jim daří na Střední odborné škole
svatého Jana Boska?
Salesiánská komunita je momentálně ve složení: P. Václav Altrichter, P. František Bezděk, P. Petr Kopřiva, Vladimír Kopřiva, Jan Musil, P. Karel Petráš. Jaká je
náplň jejich činnosti na nové škole jsem si popovídala s některými z nich.
P. František Bezděk SDB:
Stal se kaplanem školy. Je to úkol,
který připomíná pastýře oveček, které
se někdy mění spíše na hladové vlky.
„Uvědomuji si, že duchovní život nemůže utvářet jeden člověk, záleží na každém z nás. Učím náboženství, připravuji
duchovní obnovy a důležité jsou pro mě
osobní rozhovory. V naší kapli na internátě všichni každé ráno společně otvíráme den a večer ho zase odevzdáváme.
Na závěr dne je večerní slůvko a dobrovolná modlitba. Učím naše mladé
o životě Dona Boska. Jeho osobnost
a dramatický životní příběh je pro ně inspirativní.“
Celý obor lesnictví a zahradnictví je
protknutý duchovními hodnotami. Člověk vlastníma rukama vytváří něco užitečného ve spojení s přírodou a to ho
pak může naplňovat a obohacovat.
Jak vnímáš nový start? „Začátky
jsou vždycky těžké. Mladí jsou hodně
zaměřeni na sebe a někdy to vyjadřují
nekultivovaným způsobem. Pro některé mladé je těžké vytvářet dobré vztahy a to se potom podepíše na celkové
atmosféře. Když se ale někdo otevře
a pokusí se přijmout druhého, pak to
nese i dobré plody. Příkladem je parta
letošních prváků, kteří mají mezi sebou

výborné vztahy. Spousta věcí vychází
z rodiny a to není nikdy lehké. Nám to
není jedno, snažíme se v tom být spolu s nimi. Je to společná práce učitelů
a vychovatelů – řeholníků. Každý z nás
salesiánů k nim má jiný přístup a v tom
vidím přidanou hodnotu.“
Jan Štěpán Musil SDB:
Má na starosti středisko volného
času - to znamená chod volnočasových
aktivit. Vede tři kroužky: horolezectví,
kutilství, lukostřelbu a chodí pomáhat
do včelařského kroužku. Také působí
jako vychovatel na Domově mládeže
(tak se dnes říká internátu).
Na otázku: Jak to jde? Odpovídá
stručně, ale výstižně: „Sedá si to. Každý si hledáme svoji roli a všechno se
formuje. I po technické stránce si najednou uvědomuji, jak je člověk omezený,
když např. nemá vlastní prostory (jako
byly na DISu). Myslím, že to jde dobře,
zároveň to přináší velkou rozmanitost.
Těžký úkol je mladého náctiletého člověka přesvědčit o tom, aby něco dělal.
Když má po vyučování, má pocit, že má
splněno a je obtížné ho k čemukoli namotivovat. To jistě dobře znají všichni
rodiče.“

Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži
SOŠ Sv. Jana Boska je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání
v tříletých učňovských oborech (zakončených výučním listem) v oblasti zemědělství a lesnictví:
Lesní mechanizátor / Zemědělec – farmář / Zahradník
Opravář lesnických strojů
Ve školním roce 2021/22 se otevře dvouleté nástavbové studium zakončené
maturitou: Zahradnictví / Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Jak salesiáni přistupují k této výzvě: Chceme u našich žáků rozvíjet profesní
hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.
V rámci školy také zajišťujeme odborný výcvik, středisko volného času a domov mládeže.
Je to jeden z mála křesťanských „učňáků“ u nás. V zahraničí se této oblasti
vzdělávání věnují salesiáni již roky např. v Berufsbildungswerk Waldwinkel v Aschau am Inn.
Více se dozvíte na webových stránkách: http://www.sosbosko.cz/

Co nás na DISu čeká:
Leden tradičně nabízí akce pro
veřejnost:
• 11. 1. 2020 Staříčkův prvorepublikový ples;
• 26. 1. 2020 Den otevřených dveří.
Pozor!
19.–21. 1. 2020 bude DIS uzavřen
Podrobnější informace sledujte na
našem webu v novinkách: https://
www.disfrystak.cz/
Vladimír Kopřiva SDB:
Je hlavním vychovatelem na Domově mládeže a učí některé odborné předměty.
„Máme bohatou rok a půl dlouhou
zkušenost. Zásadním naším poznatkem
je skutečnost, že každý rok je úplně
jiný, takže vždy začínáme od nuly. Je
to závislé na tom, jaká sestava kluků
se nám tady sejde. Máme připravené
plány, osnovy apod. ale nakonec je to
vždy potřeba přizpůsobit. Máme jeden
směr, kterým se to snažíme vést: Správný občan, dobrý křesťan, jak řekl Don
Bosco. Zbytek je potřeba přehodnocovat a adaptovat.“
Na otázku, co by jim pomohlo, mi
upřímně odpovídá: „Potřebujeme především další studenty. Jak všichni dobře vědí, na počtech žáků závisí dotace.
Rádi bychom do budoucna přibrali více
mistrů, někoho s letitými zkušenostmi
z praxe, ale k tomu nám zatím chybí
prostředky. Do Fryštáku se pořád rádi
vracíme, ale bohužel je to většinou jen
ve spěchu, když potřebujeme něco vyřídit.“
P. Petr Kopřiva SDB:
Je čerstvou posilou v kroměřížské
komunitě. Spolubratři o něm říkají, že je
to pevná osobnost a ve spojení s jeho
moudrostí vytváří klidnou sílu. „Mám
za sebou prvních 100 dnů, takže už by
se mi neměly tolerovat výmluvy, že jsem
nový a na práci si teprve zvykám.“
Je asistentem školního kaplana,
pracuje jako vychovatel v Domově mládeže (např. vede kroužek vaření) a učí
náboženství. „Pomohla by nám duchovní podpora a také kdyby se o nás více
vědělo. Tím, že jsme nová škola, která
rozeběhla teprve druhý rok svého působení, potřebujeme v propagaci našeho
učiliště ještě zabrat.“
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Erik Cais
prvním vicemistrem Evropy ERC3

Česká posádka Erik Cais – Jindřiška Žáková se postarala o obrovský úspěch
týmu Orsák Rallysport na mezinárodním poli.
S Fordem Fiesta R2T korunovali na závěrečné Rally Hungary svoji premiérovou
sezonu v mistrovství Evropy vítězstvím v kategorii dvoukolek ERC3. V konečném
hodnocení obsadili skvělou druhou příčku a výraznou měrou přispěli k titulu českého národního týmu ACCR Czech Rally Teamu.
První rally osmidílného evropského
šampionátu odstartovala na překrásných Azorských ostrovech uprostřed
Atlantiku, vrací se k úvodu náročné
sezony dvacetiletý mladík. Po velké bitvě, ve které jsme porazili letošního
francouzského mistra Yohana Rossela
o 3 sekundy, jsme si z Azor odvezli 5.
místo.
Druhý závod se odehrál na Kanárských ostrovech bez naší účasti, protože
mě ve stejném termínu čekaly závěrečné maturitní zkoušky. Nepřipsali jsme si
tedy žádné body, a to nás po zbytek sezóny hendikepovalo v boji o první místo
v kategorii ERC3 vypsané pro vozy s jedinou poháněnou nápravou.
Třetí podnik se evropský šampionát
přesunul na nesmírně rychlou šotolinu.
Na rychlostní zkoušce v Lotyšsku jsme
si vybrali nováčkovskou daň a odstoupili po velké havárii. Šli jsme 5x přes střechu a video našich kotrmelců dlouho bavilo diváky stanice Eurosportu v pořadu
WATTS.
Po této havárii jsme na Rajdu Polském zvolili vlažnější tempo a pomalu
získávali zpět naši jistotu. Odměnou
bylo 6. místo a další příděl bodů.“
Roma Capitale byl obrovský boj
o první místo. Bohužel nám na předposlední RZ vyvěsili žlutou vlajku a my
museli zpomalit. Dodnes nevíme, proč
se to stalo, neboť na trati nebyl žádný
problém. Přesto jsme mohli slavit první
letošní pódiové umístění za 2. místo.

Na domácí Barum rally se náš tým
pečlivě připravoval. Druhý den jsme přípravu zúročili a tvrdě zaútočili na první
místo. Na poslední RZ měli dva naši
soupeři technické problémy a my si jeli
pro první místo. Ve druhé polovině RZ
nám však vyvěsili červenou vlajku. V té
chvíli jsme pocítili obrovské zklamání,
které vzápětí vystřídala starost o zdraví
našich kamarádů Ondry Krajči a Martina Vlčka, kteří těžce havarovali. Naštěstí byli oba mimo ohrožení života. Druhé
místo a oslavy s celým týmem na rampě ve Zlíně byly neskutečně emotivní.
Zvláště po loňském ročníku, kde jsme
o první místo přišli defektem.

Rally Cyprus byla obrovskou výzvou.
Skloubit rychlost a spolehlivost na nesmírně náročné šotolinové trati bylo
velkou zkušeností a třetí druhé místo
v řadě za sebou nám dalo velkou šanci bojovat o celkovou stříbrnou příčku
v ERC3.“
Po Kypru jsme si mysleli, že těžší rally neexistuje. Ale Maďarsko nás z této
představy vyvedlo. Kombinace podzimního počasí a deště udělala na trati pro
dvoukolky doslova peklo. Obrovské soustředění a boj s autem v každé zatáčce
byl velkým náporem na psychiku. Zvládli
jsme to a mohli slavit naše první vítězství!“
V celkovém hodnocení ERC3 jsme
dokončili naši první evropskou misi
na druhém místě a stali se tak vicemistry Evropy v kategorii jezdců 2WD. V pondělí jsme si v Budapešti mohli vychutnat
slavnostní závěrečný ceremoniál předávání cen a spolu s týmem jsme převzali
stříbrnou trofej za druhé místo celkově.“
Letošní sezóna je pomalu úspěšně
za námi, maturita naštěstí také dopadla
dobře, tak co dodat? Určitě poděkování. Fanouškům a kamarádům za jejich
povzbuzování, všem sponzorům a Autoklubu České republiky za jejich ﬁnanční
podporu a samozřejmě celému týmu
a mé rodině, bez kterých bychom na tento úspěch nedosáhli. Speciální dík patří
Jardovi Orsákovi a Honzovi Chovancovi,
kteří si na všech rally hlídali každý detail
na autě tak, abychom se na něj mohli
stoprocentně spolehnout.“
Jim také vděčíme za to, že jsme si
v dubnu splnili sen, a mohli startovat
na Rally Kopná s vysněným speciálem
R5. Odměnili se jim druhým místem
absolutně. Byl to obrovský zážitek pro
všechny. Velké dík za tuto příležitost!

Zdeněk Weiser

Foto Martin Husár

Motokáry 2019
Všechny sporty koncem roku hodnotí své úspěchy a prohry. I náš motokárový tým porovnává snahu a výsledky,
na kterých se promítá i závodní štěstí.
To rozhodně využili oba jezdci Ondra
a Zbyněk. Do minulé sezóny jsme neměli nové modely motokár, ale snaha
byla vyladit stávající techniku na maximum. Kluci absolvovali sedm závodů:
dva v Rakousku a zbytek na Slovensku.
Všude potvrdili své kvality a zkušenosti
z minulých let. Z každého závodu dovezli pohár. Největší odměnou byla poslední reprezentace na nové dráze Slovakiaring u Bratislavy. Na zbrusu novém
polygonu zajeli naši piloti každý ve své
kategorii druhé místo. To si zaslouží obdiv a uznání.

Do nového roku přejeme jezdcům
i mechanikům minimálně tolik úspěchů,
jako v minulém roce, jen škoda, že nastupující generace soutěží raději na počítači, než v reálném prostředí. Velký
podíl na úspěchu kartingteamu má bezesporu město Fryšták a Januška kompresory. Velký dík za jejich podporu.
Info na stránkách: www.opencup.sk
Na fotograﬁích
1. Zbyněk Sedlář, předstartovní rošt
Slovakiaring
2. Zbyněk Sedlář, 3. místo Slovakiaring
3. Ondřej Januška, 2. místo Slovakiaring
4. Mechanici a jezdci, zleva: Radek Müller,
Ondřej Januška, Zbyněk Sedlář, Stanislav
Vymětal, Radomír Januška.

Dálky ve fryštáckých očích...
Cestovatelské besedy patří pokaždé k těm nejzajímavějším. Posluchačům přinášejí poznatky z míst, kam se sami
hned jen tak nedostanou. A právě jednu takovou 13. 1.
2020 pořádá Klub důchodců ve Fryštáku. Hostem bude
tentokrát Lucie Kutrová.
Lucie Kutrová je sympatická dívka, která se rozhodla, že
si splní své přání a odhodlala se jít za svým snem. Opustila
jistotu, teplo a bezpečí rodinného krbu a vydala se pěšky
na Paciﬁc Crest Trail – jednu z nejnáročnějších dálkových pěších tras na světě, vedoucí od hranic Mexika až ke hranicím
Kanady - přes Kalifornii, Oregon a Washington. Prošla trasu
měřící nějakých 4300 km, na které strávila 151 dní.
Přijďte si poslechnout, jak se tato mladá cestovatelka, jejíž rodinné kořeny jsou pevně spoutány s Fryštákem
a vlastně také spisovatelka, neboť o své pouti napsala také
zajímavou knihu, poprala s nástrahami číhajícími v této pusté divočině. Dozvíte se, jaké to je sáhnout si na samotné
dno a jak takové výprava dokáže člověka změnit. A že když
se pro něco rozhodnete a zatnete zuby, dokážete všechno.
Stejně jako je odvážná cestovatelka a pohotová spisovatelka, je i originální vypravěčka. Přijďte si tedy všichni poslechnout odyseu jedné cesty. Beseda se koná 13. 1. 2020
od 17,00 v jídelně Penzionu ve Fryštáku. Zváni jsou nejen
všichni členové klubu důchodců, ale i nejširší veřejnost.
FOFR.

Mistryně světa z Kvapilky
Začátkem listopadu (2019) se konalo v rumunské Constantě 41. mistrovství světa v armwrestlingu (v páce). Česká
asociace armwrestlingu na základě výborných výsledků nominovala pět zástupců. Mezi nimi byli i sourozenci Ester (14)
a Šimon (18) Polákovi z Fryštáku.
Z těchto zúčastněných čtyři vybojovali drahocenné kovy.
Ester Poláková v dívčí juniorské kategorii do 15 let a 55 kg získala dokonce dvě medaile, a to zlatou za levou ruku a bronzovou za pravou ruku. Její bratr, přestože byl limitován zraněním,
půl roku laboroval se zraněním šlach, ze sebe vydal maximum
a dosáhl v silné juniorské konkurenci na sedmé (levá ruka)
a čtrnácté místo (pravá ruka).
Je to super výsledek, protože na mistrovství bylo 1200
soutěžících z 54 zemí. Naši zástupci se nebáli postavit silné
světové konkurenci a zabojovat za naše barvy.
Blahopřejeme k obrovskému úspěchu. Potvrzuje se, že
svědomitá a poctivá
příprava přináší své
„ovoce“. Věříme, že
v těchto vynikajících
výsledcích
budou
pokračovat.
Tak pevnou ruku
a budeme jim dál
moc fandit.
Alena Dofková
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Prosincové překvapení

NAŠI JUBILANTI
V měsíci LEDNU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Zdeněk Bátrla
Irena Černá
Leopold Dlabaja
Kateřina Drekslerová
Marie Fišerová
Ivo Gajdošík
Jarmila Gettlerová
Miroslav Hlavenka
Hana Hrdličková
Libuše Hrnčiříková
Jaroslav Jaška
Petr Kolaja
Dagmar Kovaříková
Jarmila Málková
Jarmila Mlčochová
František Odstrčil
Františka Orsavová
Dagmar Unzeitigová
Jaroslava Tománková
ZLATOU SVATBU
– 50 let od uzavření manželství slaví
OLDŘICH a JINDŘIŠKA JANOCHOVI
z Horní Vsi
a KAREL a JINDŘIŠKA BÖHMOVI
z Fryštáku.
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Na úterý 17. 12. 2019 byla plánována poslední přednáška účastníkům
cyklu Univerzity 3. věku (U3V). Již při
vstupu do zasedací místnosti radnice
jsme byli překvapeni, neboť poslední
přednáška byla koncipována „jiným“
směrem. Setkání seniorů bylo zahájeno
panem starostou, který zhodnotil první běh U3V s konstatováním, že Rada
města Fryštáku schválila pokračování
cyklu U3V. O co větší překvapení nás
čekalo milým a ohromujícím vystoupením dětí z Mateřské školy ve Fryštáku
se svým dlouhým pásmem k vánočním
svátkům. Až slzy nám byly vehnány
do očí, když pásmo klasických koled
byly propojeny písničkami s motivem
z přírody a děti tančily dle jednotlivých
zvířátek a ptáků. Tak emotivní vystoupení přispělo k myšlence propojení fryštátských seniorů a dětí.
Program všech teoretických i praktických přednášek celého cyklu U3V byl
dále završen velmi vhodným způsobem,
a to změnou tématu – rozvojem zručnosti pomocí jemné motoriky. Lektorkou bylo připraveno spoustu materiálu
k výrobě vánočních ozdob. Takže domů
jsme odcházeli nejen naplněni dobrým
pocitem, že i v budoucnu se seznámíme s dalšími zajímavými tématy dalšího cyklu U3V, ale především s vánoční
náladou doplněnou drobnými vánočními
doplňky.
Děkujeme za uskutečnění přednášek v rámci Univerzity 3. věku ve Fryštáku, neboť přednášky byly zajímavé,
přínosné, rozšiřující naše obzory a současně obohacující naše poznání. A těšíme se na další přednášky – třeba
trochu orientace v dnešních zákonných
předpisech…
Milena Šímová
Stavebník hledá
KE KOUPI STARŠÍ RODINNÝ DŮM.
Nabídky volejte prosím na tel.:
604 517 862
Společnost Simcar s.r.o.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
$87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
DXWRYUDNX1$0Ë67ċ

příjme od února 2020
na zkrácený pracovní úvazek
nového pracovníka
nejen na úklid autosalónu.
Řidičský průkaz výhodou.

=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜNRPSOHWQtDXWRYUDN
vyplatíme Då.þ

Nabízíme pestrou pracovní náplň,
adekvátní platové ohodnocení,
přátelskou atmosféru rodinné ﬁrmy
a další zaměstnanecké beneﬁty.

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

Více informací rád poskytne
Lukáš Staníček 606 036 366.

20. DISPLES

pozvánka na

22|23

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
placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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