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Zveme Vás na jarní procházku
Andrýskovou stezkou (více na straně 2).
Foto Pavel Nášel

Město Fryšták se připojilo k turistickému projektu
NA KOLE I PĚŠKY
Přinášíme Vám informace, jak tuto aplikaci (pro chytré telefony) využít.
Projekt je výsledkem dlouholeté zkušenosti spojené s cestováním a cestovním
ruchem v České republice. Úkolem projektu je oslovit a zaujmout co nejširší věkový záběr populace, která buď již poznává krásy naší země, nebo se k tomu teprve
chystá, popřípadě k tomu teprve dorůstá. Tento cestovatelský unikát sdružuje několik zdrojů informací a poznání, které na 4. ročníku soutěžní přehlídky turisticko
propagačních materiálů „TURIST PROPAG“, zde projekt „Na kole i pěšky“ získal
v kategorii „Turistická informace roku 2019“ zvláštní cenu České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech TravelPress.
Cykloturistická aplikace

Aplikace je určena pro dvě nejrozšířenější platformy na našem trhu (Android a iOS).
Obě platformy již zaujaly přes
500 tisíc uživatelů a aktuálně ji má
ve svém telefonu více než 100 tis. aktivních uživatelů. Bezplatná aplikace
“na Kole i Pěšky” pro chytré telefony
a tablety funguje jako turistický plánovač a průvodce v jednom. Zahrnuje
v sobě informace o krajích, městech
a destinacích. Dále zahrnuje mapy, navigaci i databázi tzv. “zájmových bodů”
a v podstatě jde o naprosto intuitivní
aplikaci, ve které jsou informace o výletních trasách a o bodech zájmu okolo nich. Uživatel se tudíž dozví, jaké
služby může ve vybrané lokalitě využít
a jaké kulturní, přírodní nebo architektonické zajímavosti může navštívit.
Cílem je dostat turisty do regionu/
obce/zařízení a když už tam budou,
tak jim nabídnout dostatek podně-

tů k co nejdelšímu pobytu, případně
návratu, a využití co nejvíce místních
služeb. Pěší, cyklista, či člověk jedoucí vlakem, autobusem nebo autem
se pomocí aplikace ihned dozví, kde
je daný objekt zájmu a dokáže o něm
pohodlně získat detailní informace (telefonní číslo, adresu, odkaz na webové
stránky, e-mail, Fb stránka, Instagram
atd.) Do aplikace se mohou zařadit
i vlastní, individuálně vytvořené trasy
jak pro pěší, tak pro cyklisty (případně
jiné zájmové skupiny).

S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Červen klepe na dveře a společně se tak blížíme k završení
první poloviny letošního roku. Opravdu silně hektické období, které jsme ještě nikdy nezažili, jsme v tom hlavním překonali, a doufám, že v takovém masivním rozsahu se každodenní ohrožení
života a zdraví obyvatel doslova celé planety snad už opakovat
nebude. Znamená to tedy, nepochybuji, že náš pohled do nejbližší
budoucnosti i přes částečně stále přetrvávající potenciální rizika
– tedy „navzdory tomu všemu, a nebo právě proto“, musí být jistě
jen a jen optimistický.
S odkazem na avizovaný kontext neutuchajícího boje s pandemií koronaviru – covidu-19 a v návaznosti na všem známou informaci, že končí nouzový stav státu, dodávám, že ke dni 17. 5.
2020 ukončil svou oﬁciální činnost i Krizový štáb města Fryštáku.
Tímto všem, kteří se po celou dobu na jeho činnosti jakkoliv podíleli, ať už přímo, či „externě“, velmi děkuji. Připomínám současně,
že v aktivním neformálním kontaktu jednotliví členové tohoto poradního orgánu starosty zůstávají i nadále. Z pohledu programu
posledního zasedání ještě doplním, že štáb zrušil všechna dosud
jím vydaná opatření, vyjádřil se k podmínkám zahájení omezené
školní docházky či otevření provozu mateřské školy (vždy samozřejmě na základě zprávy přednesené řediteli obou příspěvkových
zařízení města ve věci zavedených opatřeních směřujících k zajištění fungování těchto výchovně vzdělávacích zařízení, a to v duchu
metodických materiálů vydaných ministerstvem školství), dále
štáb rovněž schválil upravený provoz obou objektů úřadu či sběrného dvora, což znamená, že zcela volně, bez omezení, je radnice
přístupna vždy v úřední dny, tj. pondělí a středa, neúřední dny pak
zůstávají v režimu tzv. rezervačního systému, tedy návštěva úřadu
jen na základě předchozí domluvy, a co se týká sběrného dvora,
ten přechází svou provozní dobou na tzv. letní režim (prodloužená
doba otevření pro veřejnost v sobotu). Poznamenávám také ještě, že služba dezinfekce autobusových zastávek, dětských hřišť či
společných prostor v domě s byty pro důchodce nebo ve zdravotním středisku apod. i nadále zůstává aktivní až do odvolání radou
města. Současně – v kontextu rozvolňování pandemických opatření, tedy v době, kdy centrálně řízená ochrana obyvatelstva zdánlivě
končí, zdůrazňuji, že - jak mi jistě potvrdíte – tím spíše právě nyní
nastupuje období pomyslné zkoušky osobní odpovědnosti každého za své zdraví, a tím i zdraví celé společnosti.
V souvislosti se znovuotevřením (tedy částečným) našich škol
přeju všem zúčastněným stranám, pedagogům, dětem i rodičovské veřejnosti, aby – byť značně limitovaný – proces předškolního
i školního vzdělávání úspěšně zvládli. Jsem rovněž přesvědčen,
že v daném kontextu letos zvlášť kritický ročník deváťáků stihne
veškerou odbornou přípravu na završení základní školní docházky,
spočívající zejména pak v přípravě na přijímací zkoušky, a že tedy
všichni v tak důležitém klání, jako je otázka dalšího životního směřování, tedy občanského i odborného, jistě uspějí.
Nabízí se nyní, na pozadí zmíněného tématu dětí a mládeže,
připomenout, že první červen v mnoha rodinách se svými ratolestmi (a je zajímavé, že někde tak říkajíc pro radost, potěšení všech
i s těmi odrostlejšími) slavíme jako Den dětí. Využijme tedy této
příležitosti a společně s našimi nejen nejmenšími členy rodiny nahlédněme do světa zdánlivě bezstarostného, světa, do kterého se
tak rádi občas - alespoň na chvíli - ve svých vzpomínkách vracíme,
abychom pak – vyzbrojeni vším krásným – mohli hrdě kráčet světem dospěláků…
A napadá mne rovněž, že zde – snad už i tradičně – mohu vyzvednout málo připomínaný svátek otců, který je slaven zpravidla
třetí neděli šestého měsíce v roce jakožto výraz důležitosti role
otce v rodině, jeho nepostradatelnosti ve vztahu k dítěti. Vždyť

právě i dnešní doba, uplynulé dva měsíce, tento aspekt jednoznačně umocnily. Přeju tedy i těm fryštáckým tatínkům, nechť své poslání bezvýhradně zvládají a jejich vztah dozná pravého naplnění…
Z dění z radnice v užším slova smyslu pak vybírám jeden aktuální střípek (neb spíše bych měl napsat ostrý střep), který má
podobu účasti města Fryštáku jako drobného (menšinového) akcionáře na valné hromadě společnosti VaK Zlín, a.s., na kterou
jsem byl zastupitelstvem delegován. Stanovisko města Fryštáku
a města Otrokovice, jakož i některých dalších menšinových akcionářů, je vám, vážení spoluobčané, s odkazem na již několikrát
nejen na stránkách Fryštáckých listů zmiňovaný rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ve věci neplatnosti usnesení valné hromady
naší vodárenské společnosti z r. 2004 v otázce prohlasování vstupu tzv. strategického partnera, dozajista známo: stále vnímáme
stav ve společnosti jako protiprávní, a proto nejenže pokračujeme
v obhajobě našeho právního názoru u soudu, ale konkrétními dílčími úkony tuto pozici potvrzujeme - například právě i způsobem
hlasování na valné hromadě: tedy i dne 12. 5., kdy se letošní
zasedání valné hromady konalo, jsem za město hlasoval proti návrhům předloženým představenstvem společnosti. Mimochodem
– pro zájemce – informace o výsledcích hospodaření Vaku Zlín
jakož i mnohé další získáte na oﬁciálních webových stránkách společnosti. Pakliže ovšem chcete znát (kromě těch mých) i jiné erudované názory k těmto zveřejněným informacím, pak se s důvěrou
můžete obrátit také na další drobné akcionáře, například na pana
Pavla Sekulu, mimo jiné zastupitele Statutárního města Zlína, či
na pana kolegu – starostu Želechovic Bc. Michala Špendlíka, kteří
výraznou část svých pracovních aktivit zasvětili rovněž i dlouhodobému aktivnímu rozboru a komentování situace ve VaKu a kteří,
podobně jako my, požadují vrácení provozování vodárenské společnosti skutečně do rukou měst a obcí. Oni sami vám autenticky popíší, jak profesionálně vedení společnosti odpovídá na zasedání valné hromady, tj. vrcholného orgánu společnosti!, svým
akcionářům na faktograﬁcky, věcně a fundovaně formulované
a uplatněné tzv. žádosti o vysvětlení (což je základní právo každého akcionáře a nezpochybnitelný instrument komunikace na valné
hromadě) k jednotlivým otázkám projednávaným tímto orgánem
společnosti… O to víc jsem pak zvědav, jaká řešení vzniklého
stavu budou předložena v rámci mediace probíhající mezi městy
Otrokovice, Fryšták a společnostmi VaK Zlín a Moravská Vodárenská Olomouc, která by měla – jak prohlašuje nejen vedení VaKu
Zlín, přinést kýžené narovnání stavu (já předpokládám že ve prospěch VŠECH akcionářů, tedy spoluvlastníků společnosti).
Vážení spoluobčané,
měsíc červen bývá již tradičně ve znamení konání mnoha akcí,
tematicky i žánrově široce zaměřených. Letošní nouzový stav ovšem kartami neobyčejně zamíchal i v této oblasti a my se musíme, ač neradi, smířit se skutečností, že některé, jistě vyhledávané akce, pořádané městem či neziskovým sektorem, ze seznamu
nabídky kulturně společenského vyžití prostě vymizí. Neplatí to
ovšem generálně. Některé aktivity, projekty zůstávají, třeba v nových termínech či v pozměněné podobě. Proto si vás dovoluji uctivě požádat, abyste bedlivě sledovali všechny informační zdroje
města, neboť zejména touto cestou si spolehlivě zajistíte, že nic
na opraveném programu fryštáckého dění (nejen v červnu) nepřehlédnete …
Jsem přesvědčen, že právě i pozvolné „probouzení“ veřejného
života ve Fryštácké brázdě přispěje k postupnému návratu k standardnímu běhu všedního dne, jak jsme už u nás zvyklí.
S přáním všeho dobrého zdraví
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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ZÁ PISY R M F A Z M F

RMF č. R 8/2020/VIII z 3. 4. 2020
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí podnět zastupitelů Mgr. R. Lauterkrance, A. Langera
a M. Nutilové, DiS., ze dne 29. 3. 2020,
ve věci revize rozpočtu města Fryšták
na rok 2020 v návaznosti na vývoj ekonomiky v období pandemie Coronaviru,
zejména v položce výhledu daňových
příjmů, dopadu změny výhledu příjmů
do salda a krytí jeho schodku s tím, že
o této záležitosti rada města jednala již
před podáním této žádosti a dále přijala
usnesení č. U R 7/2020/VIII/2b) ze dne
25. 3. 2020.
RMF bere na vědomí zápis z Finančního výboru při ZMF a pracovní skupiny
ve věci možného spoluﬁnancování infrastruktury nově vznikajících lokalit pro
bydlení v rámci záměrů realizovaných
jinými investory než městem Fryšták,
a z důvodu blížící se ekonomické recese doporučuje ZMF schválit, že město
Fryšták nebude na budování infrastruktury přispívat žádnému subjektu.
RMF bere na vědomí zápisy Krizového štábu města Fryšták ze dne 15. 3.
2020, 18. 3. 2020, 24. 3. 2020 a 1. 4.
2020 bez připomínek.
RMF schvaluje otevření provozu
hospodářského dvora úseku Technických služeb Fryšták pro odběr odpadu
od obyvatel města s těmito podmínkami: zahájení provozu od 4. 4. 2020,
režim zimního provozu (středa 14 – 18
hodin, sobota 8 – 13 hodin), povinnost
občana prokázat se kartičkou s čárovým kódem, povinnost občana bezpodmínečně uposlechnout pokynů obsluhy
dvora, nerealizuje se evidence odebraného odpadu v rámci systému MESOH
města Fryšták - vše do odvolání.
RMF schvaluje pořízení 3D tiskárny
pro tisk ochranných štítů pro zdravotníky, hasiče, zaměstnance sociálních služeb a případné další zájemce, přičemž
po skončení využití této tiskárny pro
účely boje s pandemií koronaviru Covid
19 bude tato tiskárna převedena místní
základní škole pro potřebu výuky.
RMF schvaluje nákup 3 ks Anti-Coronavirových hygienických stojanů pro
dezinfekci rukou na veřejných plochách
od ﬁrmy COLMEX, s. r. o., v celkové
ceně 64.437 Kč bez DPH.
RMF schvaluje odpuštění (prominutí) nájmů podnikatelům přímo dotčeným
opatřeními Vlády ČR v rámci boji s nákazou koronaviru Covid-19, využívajícím
nebytové komerční prostory ve vlastnic-

tví města, a to s platností k 1. 3. 2020
až do odvolání s tím, že nebyly odeslány výzvy v souladu s usnesením RMF
č. U R 7/2020/VIII/2c.b) ze dne 25.
3. 2020 ve věci neplacení nájemného,
a to do doby vyjasnění přístupu k jednotlivým nájemcům s odkazem na stanoviska k vyhodnocení rozsahu dopadů
jednotlivých opatření vlády na konkrétní podnikatelské subjekty, a ukládá
Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO,
připravit návrh dodatků k nájemním
smlouvám, popř. jiné právní tituly, které
právně ošetří nově vzniklý ekonomický
stav nájemce a pronajímatele.
RMF v zájmu řešení mimořádné
události, kterou představuje pandemie
koronaviru, ve smyslu ustanovení § 16
písm. b) odst. 1 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, v platném
znění, a s odkazem na ustanovení §
259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k individuálním okolnostem
v obci a s odkazem na ust. § 2 odst. 2
a § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje podání podnětu Městskému úřadu Fryšták, Ekonomicko-správnímu odboru jakožto správci poplatků,
ve věci prominutí poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2020, a to
v plné výši stanovené v čl. č. 4 Obecně závazné vyhlášky města Fryšták č.
4/2019, a to všem poplatníkům, kteří
jsou uvedeni v čl. č. 2 předmětné obecně závazné vyhlášky, tj. všem poplatníkům, na které se tato povinnost vztahuje, a to za účelem zmírnění negativních
dopadů nouzového stavu vyvolaného
pandemií koronaviru COVID-19 na občany města Fryšták.
RMF schvaluje uzavření Licenční
smlouvy č. 15/2020/IVVS mezi městem Fryšták, a spol. SATTURN HOLEŠOV, spol. s r. o., k nevýhradnímu užívání SW aplikace IVVS v rámci městského
rozhlasu Fryšták, v ceně 1.499 Kč bez
DPH vždy na dobu platnosti licence – tj.
na každých 12 měsíců.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
4/2020 ze dne 22. 3. 2020 bez přip.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
organizaci Středisko rané péče EDUCO,
z. s., Zlín a schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000 Kč organizaci Středisko rané

péče EDUCO, z. s., za účelem částečného pokrytí provozních nákladů v daném
roce 2020.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000 Kč pro rok
2020 Domovu pro seniory Lukov, p. o.,
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 18.000 Kč
Domovu pro seniory Lukov, p. o., za účelem dokrytí osobních nákladů, tj. mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní pojištění a základní příděl do FKSP.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč pro rok 2020
organizaci Sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením, p. o., na adrese
Na Hrádku, Fryšták, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000 Kč organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením, p. o., Fryšták, za účelem
částečného pokrytí ﬁnancování provozních výdajů pro rok 2020.
RMF schvaluje ukončení smlouvy
o výpůjčce uzavřené mezi městem Fryšták a MS Fryšták Dolní Ves, z. s., uzavřenou dne 25. 2. 2014, a to vzájemnou dohodou ke dni 6. 4. 2020.
RMF schvaluje z důvodu podpory
sportovních aktivit krátkodobou výpůjčku městských pozemků p. č. 1156
- vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, o výměře
2490 m², p. č. 1155 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
5087 m², p. č. 1164 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře
5099 m², p. č. 784/2 - lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa,
o výměře 9213 m², p. č. 1144 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
1305 m², a p. č. 1149 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 381 m²,
vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli panu Grygerovi, na dobu určitou
od 6. 4. 2020 do 4. 5. 2020, za účelem
využití pozemků k pořádání sportovních
akcí, jízdám expedičních RC modelů
a jako stanoviště klubu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o krátkodobé výpůjčce pozemků mezi
městem Fryšták, a panem Grygerou,
Fryšták na výpůjčku městských pozemků p. č. 1156 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 2490 m², p. č. 1155 - trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 5087 m², p. č. 1164 - trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 5099 m², p. č. 784/2 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění

funkcí lesa, o výměře 9213 m², p. č.
1144 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1305 m², a p. č. 1149
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 381 m², vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, na dobu určitou od 6. 4.
20202 do 4. 5. 2020, za účelem využití
pozemků k pořádání sportovních akcí,
jízdám expedičních RC modelů a jako
stanoviště klubu.
RMF z důvodu podpory sportovních
aktivit ve městě Fryšták schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky městských pozemků p. č. 1156 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 2490 m², p. č. 1155 - trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 5087 m², p. č. 1164 - trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 5099 m², p. č. 784/2 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění
funkcí lesa, o výměře 9213 m², p. č.
1144 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1305 m², a p. č. 1149
- ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 381 m², vše k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, žadateli panu Grygerovi
na dobu určitou 5ti let, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem dlouhodobého užívání
pozemků k pořádání sportovních akcí,
jízdám expedičních RC modelů a jako
stanoviště klubu, a uzavření smlouvy
o výpůjčce.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu pro realizaci zakázky malého
rozsahu „Zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu” ve složení: Ing. P. Dohnal / K. Večeřová, Mgr. L.
Sovadina / P. Ševčík, Ing. P. Gálík / G.
Najmanová, MBA
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, ve věci
průběhu realizace stavby „Výstavba
parkovacích stání u bytových domů v ul.
Komenského“ a s odkazem na změnové listy č. 1 vícepráce a č. 2 méněpráce
schvaluje uzavření dodatku č. ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2019 na realizaci
akce Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského“ mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou DIPS ZLÍN,
spol. s r. o., Zlín, kterým se mění:
a) čl. č. V. - Cena díla, odst. 1, původní cena díla ve výši 1.913 111,08 Kč
bez DPH, tj. 2.314 864,08 Kč vč. DPH,
se navyšuje o hodnotu víceprací ve výši
62.744,35 Kč bez DPH, tj. 75.920,35 Kč
vč. DPH, a cena díla se nově stanovuje

na částku ve výši 1.975 855,43 Kč bez
DPH, tj. 2.390 785,07 Kč vč. DPH,
b) čl. č. V. - Cena díla, odst. 1,
a to tak, že cena navýšená na částku
v celkové výši 2.390 785,07 Kč vč.
DPH se snižuje o hodnotu méněprací ve výši 144.426,92 Kč bez DPH, tj.
174.756,92 Kč vč. DPH, a to tak, že se
konečná celková cena díla stanovuje
na částku ve výši 1.831 428,51 Kč bez
DPH, tj. na částku 2.216 027,51 Kč vč.
DPH s tím, že ostatní ujednání Smlouvy
o dílo zůstávají beze změn.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o vyjádření vlastníků RD, na ul. Přehradní, a negativní stanovisko spol. E.ON
Distribuce k možnému umístění lampy
veřejného osvětlení na stávající sloup
VN na pozemku p. č. 953/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a odkládá rozhodnutí
v dané věci v důsledku nedostatečně
zpracovaného materiálu ze strany odboru technického hospodářství.
RMF bere na vědomí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.
3. 2020 pořízený ve smyslu ust. bodu
č. 1 b) Zásad č. 1/2016, a vítěze veřejné zakázky na akci „Oprava části vjezdu u bytových domů v ul. Komenského
ve Fryštáku“ a z důvodu očekávané
ekonomické recese a z důvodu, že tato
oprava nebyla plánovaným výdajem
města na r. 2020 ruší tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Pojízdný přívěs / drtič větví“, a to ﬁrmu LASKI, s. r. o., s cenovou nabídkou ve výši
247.000 Kč bez DPH, tj. 298.870 Kč vč.
DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi MF, a ﬁrmou LASKI, s. r.
o., na realizaci akce „Pojízdný přívěs /
drtič větví“, a to v ceně 247.000 Kč bez
DPH, tj. 298.870 Kč vč. DPH.
RMF ukládá Ing. Pavlu Dohnalovi,
vedoucímu OTH, zajistit na dvoře TS
Fryšták vyčlenění místa pro uložení
štěpky pro potřeby občanů.
RMF bere na vědomí informaci o formálním zániku spol. OPTIMUM – centrum pojištění, s. r. o., Vsetín, v důsledku fúze sloučením se spol. RENOMIA,
a. s., Brno, jako spol. nástupnickou.
RMF schvaluje udělení plné moci
spol. RENOMIA, a. s., Brno, za účelem
zpracování nabídky pojištění, zprostředkování, sjednání, rozšíření, případně
přepracování pojistných smluv mezi
zmocnitelem a pojišťovnou, k zastoupe-

ní zmocnitele při řešení jeho škodných
a pojistných událostí a k dalšímu veškerému styku s pojišťovnou.
RMF bere na vědomí žádost dodavatele stavby „Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu,
č.p. 16, ulice P. I. Stuchlého ve Fryštáku“, tj. ﬁrmy PROVING, s. r. o., Hulín,
ve věci návrhu na změnu termínu dokončení díla a s odkazem na předloženou důvodovou zprávu schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 1. 10. 2019, uzavřené mezi
městem Fryšták, a ﬁrmou PROVING,
s. r. o., Hulín, kterým se mění čl. IV. –
Doba plnění a místo plnění, část Doba
plnění, Smlouvy o dílo, který nově zní:
„Doba realizace do 29. 5. 2020“ s tím,
že ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
RMF č. R 9/2020/VIII z 20. 4. 2020
(Výpis usnesení)

RMF s odkazem na informaci o dosažení 60 bezplatných odběrů krve vyslovuje poděkování panu P. Kolajíkovi
za ochotu darovat krev pro zdraví a záchranu života svých spoluobčanů a uděluje mu tímto ocenění a ukládá radnímu
Mgr. P. Nášelovi zajistit předání ocenění
s ohledem na mimořádnou situaci bez
slavnostního aktu.
RMF schvaluje vypovězení Smlouvy o technické podpoře č. TP01/07
uzavřené mezi městem Fryšták a společností VITA software, s. r. o., Praha,
k softwaru „Stavební úřad Lite“, ke dni
27. 4. 2020 s 6měsíční výpovědní lhůtou, a to z důvodu možnosti zajištění
jiných forem podpory činnosti stavebního úřadu.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Bc. I. Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., Komenského 344,
763 16 Fryšták, o zápisu dětí do Mateřské školy Fryšták, který se uskuteční
ve dnech 11. 5. 2020 až 13. 5. 2020,
bez připomínek.
RMF schvaluje výpůjčku městského
pozemku p. č. 438/20 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 43 m², žadateli Ing. Zátopkovi, na dobu určitou od 24. 4. 2020
do 31. 7. 2020, za účelem užívání pozemku z důvodu umístěné stavby kaple.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem
Fryšták, a Ing. Zátopkem, na výpůjčku
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městského pozemku p. č. 438/20 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, o výměře 43 m², na dobu
určitou od 24. 4. 2020 do 31. 7. 2020,
za účelem užívání pozemku z důvodu
umístěné stavby kaple.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030054568/001
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 „Dolní Ves - Suché, pí Světlíková, Kab. NN“, umístěné na měst. pozemku p. č. 1281 - ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.400 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a ukládá Ing. M. Drahotuské, referentce ESO, zajistit zapracování požadavků
města na umístění vedení v nejmenší
možné vzdálenosti od hranice městského pozemku ve smyslu platných norem.
RMF bere na vědomí návrh na uzavření Smlouvy č. 1030059202/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi MF a spol. E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem
„Fryšták, p. Jančík, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemcích p. č. 864 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 883 – ost.
plocha, ost. komunikace, p. č. 1004/3
– ost. plocha, ost. komunikace, p. č.
1004/4 – ost. plocha, ost. komunikace
a p. č. 825/1 – ost. plocha, ost. komunikace, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 4.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a nesouhlasí s technologickým řešením
formou překopu na ul. Potoky, Fryšták
s tím, že město Fryšták požaduje provedení vedení formou protlaku.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava zpevněné plochy/obratiště/ a komunikace na ulici Štípská, Fryšták“ a to
ﬁrmu EUROVIA CS, a. s., s cenovou nabídkou ve výši 481.900 Kč bez DPH, tj.
583.099 Kč vč. DPH, bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
EUROVIA CS, a. s., za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Oprava zpevněné plochy/obratiště/ a komunikace na ulici Štípská, Fryšták“,
a to v ceně 481.900 Kč bez DPH, tj.
583.099 Kč vč. DPH.

RMF s odkazem na Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.
4. 2020, pořízený ve smyslu ust. bodu
č. 2 Zásad č. 1/2016, bere na vědomí
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Zpracování biologicky rozložitelného odpadu“, a to ﬁrmu Marius
Pedersen, a. s., Hradec Králové, s cenovou nabídkou ve výši 324.517,50 Kč
bez DPH, tj. 385.552,50 Kč vč. DPH,
bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové, na realizaci akce „Zpracování biologicky rozložitelného odpadu“ na období
od 15. 5. 2020 do 31. 12. 2020, a to
v ceně 493,50 Kč bez DPH / převzetí
a zpracování 1 t BRKO, tj. 567,50 Kč vč.
DPH / převzetí a zpracování 1 t BRKO,
2.481 Kč bez DPH / odvoz a výměnu 1
kontejneru, tj. 3002 Kč vč. DPH / odvoz a výměnu 1 kontejneru, a 2.667 Kč
bez DPH / pronájem 2 ks kontejnerů /
měsíc, tj. 3.227 Kč vč. DPH / pronájem
2 ks kontejnerů / měsíc.
RMF bere na vědomí požadavek
vlastníků pozemku p. č. 64/1 a p. č.
64/2, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na úhradu investičního příspěvku
na vybudování akce „ZTV k RD lokalita
U školky – 2. etapa, Fryšták (vybudování vodovodu, kanalizace splašková,
kanalizace dešťová a komunikace)“ formou splátek a ukládá OTH zajistit aktualizovaný rozpočet akce a nový návrh
spoluﬁnancování.
RMF bere na vědomí podnět ve věci
návrhu na bezplatný odběr kompostu
vzniklého produkcí biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého
na území města Fryštáku pro občany
města Fryštáku a ukládá K. Večeřové,
referentce OTH, prověřit možnost zajištění této služby ze strany odběratelů
a zpracovatelů BRKO.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro rok 2020
organizaci Diakonie Broumov, a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí
peněžního daru ve výši 5.000 Kč organizaci Diakonie Broumov, za účelem
částečného pokrytí provozních nákladů na svozovou činnost v daném roce
2020.

chodce Fryšták, mezi městem Fryšták,
a paní Grmelovou, jejímž předmětem
je nájem bytu na dobu určitou od 4. 5.
2020 do 31. 12. 2020, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků, za cenu 70,- Kč/m²/měsíc a služby
spojené s užíváním bytu.
RMF schvaluje odstoupení od projektu „Realizace energeticky úsporných
opatření v budově č.p. 381, 382, 383
(Dům s byty pro důchodce) ve městě
Fryšták“ z důvodu předložení nové žádosti na stejný projekt.
RMF č. R 10/2020/VIII z 29. 4. 2020
(Výpis usnesení)

RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy za účelem částečné úhrady
provozních nákladů spojených zejména
s výrobou a distribucí ochranných prostředků v rámci boje s koronavirovou
nákazou, a to mezi městem Fryšták,
a panem Petrlou, zastupujícím dobrovolnický projekt - skupinu „Covid-19-3D
tisk – Zlínský kraj“.
RMF v návaznosti na schválený
rozpočet města Fryštáku na rok 2020
schvaluje výši ﬁnanční podpory (výši
neinvestičních dotací, jejich účel, jejich příjemci) neziskovým organizacím
v roce 2020 a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci:
Valašský soubor Kašava, z. s. / soubor Fryštáček - 40.000 Kč (provoz)
Fryštácký
divadelní
soubor
12.000 Kč (kostýmy, kulisy)

-

Základní organizace Českého svazu
včelařů Fryšták, z. s. - 33.000 Kč (provoz)
1. fryštácký spolek motocyklistický 5.000 Kč (akce)
World Association of Karate Jutsu,
z. s. - 8.000 Kč (provoz + pomůcky)
Karpatský kynologický klub, z. s. 10.000 Kč (provoz + Dogtrekking – 5+5
tis.)
Motokáry - Ondřej Januška, Fryšták
- 15.000 Kč (provoz)
Motokáry - Zbyněk Sedlář, Fryšták 15.000 Kč (provoz)

RMF schvaluje pronájem bytové jednotky v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce paní Grmelové.

FoS Prameny Fryšták - 30.000 Kč
(provoz + akce)

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu bytu v Domě s byty pro dů-

Fryštácké mažoretky,
40.000 Kč (provoz)

z.

s.

-

Oddíl tai-či Fryšták – 24.000 Kč (seminář + výjezdní seminář 12+12 tis.)
Klub důchodců Fryšták, z. s. 40.000 Kč (provoz + zájezd)
Auto sport - Lukáš Nášel, Fryšták 25.000 Kč (provoz)
Společnost přátel ZUŠ Morava, z. s.
- 40.000 Kč (vybavení loutky)
SRPŠ při ZŠ Fryšták, z. s. - 20.000 Kč
(školní ples)
Fryšták dětem, z. s. - 40.000 Kč
(akce pro děti)
Fryšták jede – 25.000 Kč (akce
2020/Frajer)
Římskokatolická farnost Fryšták
(Staříčkova pouť 2020) - 9.000 Kč
Římskokatolická farnost
(Živý Betlém) - 5.000 Kč.

Fryšták

RMF bere na vědomí informace
Mgr. P. Nášela, vedoucího Městské
knihovny Fryšták, k provozním omezením ohledně otevření Městské knihovny
ve Fryštáku od pondělí dne 4. 5. 2020
v nouzovém režimu a včetně uzavřené
pobočky ve Vítové, a to až do ukončení
omezení nařízení vlády (případně rozhodnutí zřizovatele).
RMF bere na vědomí návrh zastupitele A. Langera na pořízení dětského průvodce po městě Fryšták z řady
První průvodce památkami pro děti
a schvaluje zhotovení 1.000 ks dětského průvodce po městě Fryšták v ceně
40.000 Kč bez DPH, tj. 44.000 Kč vč.
DPH, a schvaluje objednávku této dodávky u Nakladatelství Hranostaj, Olomouc.
RMF schvaluje pořádání koncertu
sourozenců Baťkových v rámci oslav
„Dne seniorů“, který se uskuteční v pátek dne 9. 10. 2020 od 17.00 hodin,
a to v ceně 17.800 Kč (konečná cena
- nejsou plátci DPH) s tím, že v případě tohoto koncertu RMF nestanovuje
vstupné.
RMF s odkazem na ustanovení čl. II
bod 5 zákona č. 472/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s odkazem na výsledky šetření České
školní inspekce – Zlínský inspektorát ze
dne 15. 4. 2015, č.j. ČŠIZ-203/15-Z,
výchovně vzdělávací výsledky zařízení
a v návaznosti na vlastní hodnocení
školy za období 2017/18-2019/20, jakož i v návaznosti na představenou vizi

dalšího rozvoje 6tiletého období předloženou Bc. I. Staňkovou, ředitelkou
mateřské školy, nevyhlašuje konkurz
na obsazení místa ředitele Mateřské
školy Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., potvrzuje Bc. I. Staňkovou, stávající ředitelku mateřské školy, pro další
6tileté funkční období s platností k 1.
8. 2020 ve funkci ředitelky Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o.
RMF bere na vědomí informace
Bc. I. Staňkové, ředitelky Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., ve věci
požadavků na zvýšená hygienická opatření související s ukončením přerušení
provozu mateřské školy a schvaluje
pořízení 6 ks bezkontaktních dezinfekčních stojanů pro využití obou školních
zařízení a nákup ionizéru (ozónový generátor) pro čištění vzduchu (ve smyslu předložené nabídky v ceně do 15 tis
bez DPH).
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na zajištění
zpracování žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti k projektu
„Modernizace odborných učeben v ZŠ
Fryšták“, a to ﬁrmu Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Zlín,
s cenovou nabídkou ve výši 89.000 Kč
bez DPH, tj. 107.690 Kč vč. DPH, bez
připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy, Zlín, za účelem zajištění zpracování žádosti o dotaci a zpracování
studie proveditelnosti k projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Fryšták“, a to v ceně 89.000 Kč bez DPH, tj.
107.690 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí žádost spol.
SKANSKA, a. s., Praha o vyjádření
souladu s Povodňovým plánem stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Dolní Ves“
a souhlasí s předloženým povodňovým
plánem po dobu trvání stavby, tj. do 30.
4. 2021.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze 6.
2. 2020, uzavřené mezi městem Fryšták, a ﬁrmou PROVING, s. r. o., Hulín,
kterým se mění článek II. Doba nájmu
Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 6. 2.
2020, který nově zní: „Smluvní strany
sjednávají tuto smlouvu na dobu určitou do 29. 5. 2020“ a článek III. Výše
nájemného a jeho úhrada Smlouvy

o nájmu pozemku ze dne 6. 2. 2020,
který nově zní: „Nájemné se sjednává
v ceně 20 Kč/m²/rok, tj. za pronajaté
období 38 Kč“ s tím, že ostatní ujednání Smlouvy o nájmu pozemku zůstávají
beze změn.
RMF bere na vědomí připomínky
ke zveřejněnému záměru výpůjčky
městských pozemků p. č. 1156 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 2490 m²,
p. č. 1155 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 5087 m²,
p. č. 1164 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 5099 m²,
p. č. 784/2 - lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře
9213 m², p. č. 1144 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1305
m², a p. č. 1149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 381 m², vše
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a pověřuje radního P. Ševčíka jednáním v rámci
místního šetření se zástupci žadatele
o výpůjčku pozemku a zástupci občanů
místní části Vylanta s tím, že rada rozhodne v návaznosti na výstup z jednání.
RMF bere na vědomí informace
k podaným žádostem o pronájem prostor ve Zdravotním středisku Fryšták,
nereﬂektuje na žádost ﬁrmy VideoBrothers, s. r. o., a ukládá Ing. M. Drahotuské zajistit zveřejnění záměru pronájmu předmětných komerčních prostor
ve Zlínském deníku s podmínkami přednostního využití pro lékařský obor gynekologie.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. 1030059202/001
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 „Fryšták, p. Jančík, Kab.
NN“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 864 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 883 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 1004/3 – ost. plocha,
ost. komunikace, p. č. 1004/4 – ost.
plocha, ost. komunikace a p. č. 825/1
– ost. plocha, ost. komunikace, vše k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 4.000 Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF bere na vědomí znalecký posudek č. 6691/31/2020 ze dne 10.
3. 2020, vypracovaný Ing. L. Kostkou,
znalcem v oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí, ve věci kup-
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ní ceny administrativní a ceny obvyklé
pozemků ve vlastnictví Města Fryšták
včetně ceny obvyklé za pronájem těchto
pozemků v kategorizaci ploch územního
plánu města Fryšták v zastavitelném
a nezastavitelném území.
RMF bere na vědomí návrh Lesů
ČR, Krajského ředitelství Zlín, ve věci
směny pozemků ve vlastnictví města Fryšták (p. č. 905 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 531
m², p. č. 919 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 6307 m², p. č.
875 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 5322 m², p. č. 815/9 – ost.
plocha, ost. komunikace, o výměře 801
m², a p. č. 836/4 – lesní pozemek, o výměře 232 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták) a pozemků ve vlastnictví České
republiky - Lesy ČR, s. p., (p. č. 911/1
– lesní pozemek, o výměře 6982 m²,
p. č. 957/9 – lesní pozemek, o výměře
44 m², a p. č. 957/11 – lesní pozemek,
o výměře 285 m², vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a p. č. 441/4
– lesní pozemek, o výměře 1347 m²,
p. č. 441/5 – lesní pozemek, o výměře
102 m², p. č. 441/6 – lesní pozemek,
o výměře 365 m², p. č. 440/18 – ost.
plocha, jiná plocha, o výměře 1407 m²,
p. č. 443/46 – trvalý travní porost, o výměře 424 m², p. č. 52 – lesní pozemek,
o výměře 341 m², p. č. 427/4 – lesní
pozemek, o výměře 3461 m², p. č.
426/4 – ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 84 m², a p. č. 425/3 – lesní
pozemek, o výměře 1570 m², vše k. ú.
Vítová, obec Fryšták, a pověřuje Ing. M.
Drahotuskou jednáním ve věci směny
pouze výměry nezbytně nutné pro zajištění přístupového koridoru ve smyslu
původní žádosti.
RMF bere na vědomí informace
ve věci svozu a zpracování biologicky
rozložitelného komunálního odpadu
(dále jen BRKO) vzniklého na území
města Fryštáku zajišťovaného ﬁrmou
Marius Pedersen, a. s., Hradec Králové, že kompost vyrobený zpracováním
odebraného biologického odpadu v jejich kompostárně není možno použít
pro jiný účel než pro rekultivaci skládky odpadů, a bere na vědomí i sdělení
spol. Technické služby Zlínsko, s. r. o.,
o využití kompostu výhradně jen pro ty
občany města Zlína, kteří jsou zapojeni
do systému odděleného sběru BRKO.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Prodloužení vodovodu ulice Osvobození,
Fryšták“, a to ﬁrmu KVARCIT STAV,

s. r. o., s cenovou nabídkou ve výši
153.818 Kč bez DPH, tj. 186.120 Kč vč.
DPH, bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
KVARCIT STAV, s. r. o., za účelem zajištění dodavatele na akci „Prodloužení
vodovodu ulice Osvobození, Fryšták“,
a to v ceně 153.818 Kč bez DPH, tj.
186.120 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „SO-01
Prodloužení vodovodu ulice Přehradní“,
a to ﬁrmu RIS-MONT, s. r. o., Zlín s cenovou nabídkou ve výši 517.616,53 Kč
bez DPH, tj. 626.316 Kč vč. DPH, bez
připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
RIS-MONT, s. r. o., Zlín, za účelem zajištění dodavatele na akci „SO-01 Prodloužení vodovodu ulice Přehradní“,
a to v ceně 517.616,53 Kč bez DPH, tj.
626.316 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „SO-02
Prodloužení vodovodu ulice Souhrady“,
a to ﬁrmu Ing. Luděk Páleníček, Ph.D.,
Holešov, s cenovou nabídkou ve výši
599.859 Kč bez DPH, tj. 725.829 Kč vč.
DPH, bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící komise schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Ing. Luděk Páleníček, Ph.D., Holešov,
za účelem zajištění dodavatele na akci
„SO-02 Prodloužení vodovodu ulice
Souhrady“, a to v ceně 599.859 Kč bez
DPH, tj. 725.829 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí informace OTH
ve věci možného rozšíření sloupu veřejného osvětlení na ul. Přehradní a ukládá OTH oslovit vlastníka pozemku p. č.
953/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ve věci možného umístění veřejného
osvětlení.
ZMF č. Z 2/2020/VIII z 22. 4. 2020
(Výpis usnesení)

ZMF schvaluje statut Peněžního fondu pro uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a pro další
účely u dotčených osob s tím, že v porovnání se stávajícím statutem se mění
znění Čl. VI. bodu 4, věta druhá a Čl.
VI. bodu 5, věta druhá, a to s účinností
ke dni schválení, tj. 22. 4. 2020.

ZMF bere na vědomí technickou
opravu rozpočtu města Fryšták na rok
2020, kterou se nemění závazné parametry schváleného rozpočtu ve smyslu
usnesení ZMF č. U Z 1/2020/VIII/2b)
ze dne 12. 2. 2020.
ZMF ruší své usnesení č. U Z 1
/2020/VIII/2 ze dne 12. 2. 2020, kterým schválilo investiční záměry pro rok
2020 s tím, že prostředky alokované
na realizaci projektu revitalizace objektu
kinosálu a na pořízení komunální techniky zůstávají jako ﬁn. rezerva z důvodu
očekávaného propadu příjmové stránky
města v důsledku zvýšených nákladů
v boji s pandemií koronaviru COVID-19
(možný propad až 20%); o zařazení těchto plánovaných výdajů zastupitelstvo
rozhodne až v návaznosti na vyhodnocení aktuálního vývoje příjmů v rámci
zákona o rozpočtovém určení daní.
ZMF v návaznosti schvaluje níže
uvedené investiční priority:
Rekonstrukce (dokončení) objektu
čp. 16 na ul. P. I. Stuchlého – 4,795
Rekonstrukce povrchu MK na ul. Štípská vč. VO – 1,0
Výstavba parkovacích míst na ul.
Komenského (dokončení) – 0,841
Prodloužení vodovodu na ul. Přehradní – 0,730
Prodloužení vodovodu na ulici Souhrady – 0,760
Prodloužení vodovodu na ul. Osvobození – 0,200
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého – 0,550
Pořízení štěpkovače – 0,362
Změna, respektive zadání nového
územního plánu – 0,300
Projektové dokumentace (např. Hrubá hospoda + rezerva) – 1,5
ZMF
ruší
své
usnesení
č.
U Z 1/2020/VIII/2 ze dne 12. 2. 2020,
kterým schválilo investiční záměry pro
rok 2020 s tím, že s odkazem na výsledky pracovní porady ZMF schvaluje
níže uvedené investiční priority:
Rekonstrukce (dokončení) objektu
čp. 16 na ul. P. I. Stuchlého – 4,795
Rekonstrukce povrchu MK na ul. Štípská vč. VO – 1,0
Výstavba parkovacích míst na ul.
Komenského (dokončení) – 0,841
Prodloužení vodovodu na ul. Přehradní – 0,730
Prodloužení vodovodu na ulici Souhrady – 0,760
Prodloužení vodovodu na ul. Osvobození – 0,200

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého – 0,550
Pořízení štěpkovače – 0,362
Změna, respektive zadání nového
územního plánu – 0,300
Projektové dokumentace (např. Hrubá hospoda + rezerva) – 1,5
s tím, že prostředky alokované
na realizaci projektu revitalizace objektu kinosálu a na pořízení komunální
techniky zůstávají jako ﬁnanční rezerva
z důvodu očekávaného propadu příjmové stránky města v důsledku zvýšených
nákladů v boji s pandemií koronaviru COVID-19 (možný propad až 20%);
o zařazení těchto plánovaných výdajů
zastupitelstvo rozhodne až v návaznosti na vyhodnocení aktuálního vývoje
příjmů v rámci zákona o rozpočtovém
určení daní.
ZMF schvaluje výše ﬁnanční podpory (výše neinvestičních dotací, jejich
účel, jejich příjemci) neziskovým organizacím v roce 2020.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem
Fryšták, a Svaz skautů a skautek ČR
– oddíl skautů/oddíl skautek Fryšták,
na částku 75.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených
s projektem „Celoroční činnost oddílů
fryštáckých skautů a skautek“, tj. zejména na úpravu klubovny a provozní
náklady na činnost klubovny.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi MF, a FC
Fryšták, z. s., na částku 80.000 Kč
na krytí částečných provozních nákladů
spojených s projektem „Rozvoj mládežnické kopané ve Fryštáku“, tj. zejména
na cestovné, stravné, materiálové vybavení, úhradu energií apod.
ZMF schvaluje uzavření veřejnoprávní neinvestiční smlouvy mezi městem
Fryšták, a Z kola ven, z. s., na částku
75.000 Kč na krytí částečných provozních nákladů spojených s akcemi v roce
2020: Fryštácký jarní slet, Fryštácký
malý svět - letní hudební festival a výstava Vznášení.
ZMF bere na vědomí Právní posouzení Ministerstva vnitra ČR, č. j. MV157275-6/ODK-2019, ze dne 26. 2.
2020, Obecně závazné vyhlášky města
Fryšták č. 4/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a s odkazem na podklady, na základě nichž byla
zpracována předmětná OZV vč. stanovisek MV ČR, a to i v minulých letech,

a s odkazem na právní stanovisko AK
JUDr. Bc. M. Březovjáka ze dne 17. 3.
2020 nereﬂektuje na žádost Ministerstva vnitra ČR ve věci zjednání nápravy
ministerstvem deklarovaných zjištěných
rozporů se zákonem.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční grantové dotace
ve výši 150.000 Kč spolku Věneček, z.
s., a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč mezi městem Fryšták, a spolkem Věneček, z. s.,
za účelem částečné úhrady nákladů
spojených s akcemi pořádanými v roce
2020 (Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Putování pohádkou, Drakiáda, Lampionový průvod).
ZMF v souladu s ustanovením § 6
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, schvaluje Plán rozvoje sportu města Fryštáku
2020 – 2026.
ZMF bere na vědomí návrh spol.
Technické služby Zlínsko, s. r. o., Zlín,
na uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě
o dílo č. 50/713/03/40 a v zájmu narovnání vztahů spočívající ve smluvním
zakotvení partnerem již poskytovaných
činností ve smyslu jednotlivých změn
legislativy v nakládání s odpady schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě
o dílo č. 50/713/03/40 mezi městem
Fryšták, a spol. Technické služby Zlínsko, s. r. o.
ZMF deleguje jako zástupce města
Fryštáku na zasedání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., konané dne 12. 5. 2020
ve velkém kongresovém sále Hotelu
Moskva, Zlín, starostu města Fryštáku
Mgr. L. Doležela.
ZMF schvaluje prodej nově vzniklého
pozemku p. č. 295/5 - ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 70 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, odd. z pozemku
p. č. 295, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli panu Horákovi za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, č. 8136-230/19, ze dne
28. 11. 2019, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 200 Kč/m²,
tj. za kupní cenu ve výši 14.000 Kč bez
připočtení DPH.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi MF a panem Horákem, na prodej nově vzniklého pozemku p. č. 295/5
- ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
70 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za kupní cenu stanovenou znaleckým

posudkem, č. 8136-230/19, ze dne 28.
11. 2019, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 14.000 Kč bez
připočtení DPH a s podmínkou úhrady
nákladů spojených s převodem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek
a návrh na vklad) ze strany kupujícího.
ZMF bere na vědomí návrh na směnu části městského pozemku p. č.
1023/14 – orná půda, zemědělský
půdní fond, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
o výměře cca 1589 m², za pozemky
p. č. 1022/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1218 m², p. č. 1022/12
- ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
248 m², p. č. 1022/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 92 m² a část
p. č. 350 – orná půda, zemědělský
půdní fond, o výměře cca 31 m², vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve věci majetkoprávního vypořádání vlastnických
vztahů pod veřejně přístupnou účelovou komunikací k osadě Lukovské a vybudování budoucího chodníku na ulici
Holešovská, a souhlasí se záměrem
směny mezi městem Fryšták a žadatelem, a ukládá ESO zajistit neprodleně
znalecký posudek za účelem stanovení
ceny v místě a čase obvyklé pro směnu
pozemků a geometrické plány.
ZMF bere na vědomí žádost žadatele, o majetkoprávní vypořádání
pozemku zastavěným z části stavbou
přístupového chodníku a sjezdu z místní komunikace u bytového domu na ul.
Dr. Absolona ve Fryštáku (v návaznosti
na uzavřenou Smlouvu o právu provést
stavbu ze dne 28. 7. 2017) a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 5/2020/
VIII/18 ze dne 28. 2. 2020 souhlasí se
záměrem prodeje nově vzniklého městského pozemku p. č. 474/8 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, ve výměře 48 m²,
mezi městem Fryšták a majitelkou stavby bytového domu a pozemku pod ním,
za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku,
geometrického plánu a návrhu na vklad
žadatelem, a s tím, že k pozemku bude
bezúplatně zřízeno věcné břemeno vedení plynovodní přípojky ve prospěch
města jako vlastníka přípojky, a ukládá
ESO zajistit neprodleně geometrický
plán na zajištění vedení trasy inž. sítí
a znalecký posudek za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé.
ZMF neschvaluje prodej městských
pozemků p. č. 852/13 - vodní plocha, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,

8|9

ZÁ PISY R M F A Z M F

a p. č. 428/5 - trvalý travní porost, p. č.
428/13 - trvalý travní porost, p. č. 428/4
- trvalý travní porost, p. č. 428/20 - trvalý travní porost a p. č. 428/12 - trvalý travní porost, vše k. ú. Vítová, obec
Fryšták, žadateli za účelem odclonění
silnice a vytvoření biotopu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1040016290/002 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 „Fryšták, Kadlček, Úpr. Příp. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 170 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300 Kč
bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních předpisů, a uděluje souhlas do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030054888/001 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 „Fryšták,
p. Pagáč, Kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 474/1 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 4.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů, a uděluje souhlas do situačního výkresu.

ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330050278/002 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového
vedení NN s názvem „Fryšták, p. Jadrníček, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 955/3 – ost. plocha,
ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330053789/001 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového
vedení NN, kabelové skříně a uzemnění NN s názvem „Fryšták, Fišer, Příp.
NN“, umístěné na měst. pozemcích
p. č. 54/2 – zahrada, zemědělský půdní
fond, p. č. 58/2 – zahrada, zemědělský
půdní fond, p. č. 60/2 – zahrada, zemědělský půdní fond, p. č. 62/2 – zahrada, zemědělský půdní fond a p. č. 63/4
– zahrada, zemědělský půdní fond, vše
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene 1.150 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě pod označením

11010-085078
RVDSL2002_M_Z_
FTAK2300_FTAK1HR_OK mezi městem
Fryšták, a společností CETIN, a. s.,
Praha, ke stavbě umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 741 – orná půda, zemědělský půdní fond, p. č. 600/1 – ost.
plocha, ost. komunikace, p. č. 601 –
ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 494
– ost. plocha, ost. komunikace, p. č.
465 – ost. plocha, ost. komunikace,
p. č. 7 – ost. plocha, ost. komunikace,
p. č. 28 – ost. plocha, silnice, p. č. 170
– ost. plocha, silnice, p. č. 249 – ost.
plocha, jiná plocha a p. č. 251 – orná
půda, zemědělský půdní fond, vše k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 21.900 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF bere na vědomí zápis z Finančního výboru při ZMF a pracovní skupiny
ve věci možného spoluﬁnancování infrastruktury nově vznikajících lokalit pro
bydlení v rámci záměrů realizovaných
jinými investory než městem Fryšták,
a z důvodu blížící se ekonomické recese neschvaluje poskytování příspěvků
na budování infrastruktury individuálním investorům (právnické i fyzické osoby).
ZMF bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru č. 2/2020 ze dne 1.
4. 2020 bez připomínek.

Zástupci města si připomenuli významné výročí osvobození
Letošní 75. výročí osvobození města Fryštáku a konec II. světové války si připomenuli zástupci města dne 6. května pietním aktem u Pomníku padlých. Kvůli
platným opatřením onemocnění nákazy koronavirem tento slavnostní akt proběhl
pouze v omezeném režimu.

Na snímku – starosta města Mgr. Lubomír
Doležel, emeritní kronikář PhDr. Česlav
Zapletal a ředitel Základní školy Fryšták
Mgr. Libor Sovadina.
Foto Pavel Nášel

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Reakce na článek Ing. Pavla Dohnala uveřejněný
v dubnovém vydání Fryštáckých listů – D49.
Pokračuje dlouhodobější opakovaná výměna názorů s orgánem veřejné správy, vyvolaná ve Fryštáckých
listech Odborem technického hospodářství města Fryštáku, ač aktivně
nelegitimovaným (OTH věc nerozhoduje), reprezentovaným vedoucím
Ing. Pavlem Dohnalem. Orgán veřejné
správy zjevně obhajuje politický zájem
realizace stavby dálnice D49 (lehce za
hranou etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy – daný Ministerstvem vnitra ČR), tvrdí, že dálnice
přinese zlepšení životního prostředí
města. Tento názor spolu se mnou nezastávají mnozí občané z Fryštáku i obcí přiléhajících k dálnici. Měl jsem ale možnost se ujistit, že naši občané nepodlehli naivním politickým deklaracím. Lidé vědí, že dojde pouze k posunu zdroje problémů
z jednoho místa města na druhé. Jasně si uvědomují, že etapizace výstavby, daná
neschopností tří investorů (státu Česká republika, Zlínského kraje a Statutárního
města Zlína) dosáhnout dohody o společném časovém postupu stavby, je vstupenkou do dopravního pekla. A nikdo neví, jak dlouho v tomto pekle budeme žít.
Dálnice vede těsně kolem nejvýznamnějšího turistického místa Zlínského kraje – Zoo Lešná. Doprava až 1,5 tisíce automobilů denně vede k tomuto kritickému
bodu nejkratší cestou z vyprojektované dálnice skrz město Fryšták. To je zárukou zlepšení životního prostředí ve Fryštáku, o jakém hovoří Ing. Pavel Dohnal?
To je zárukou ticha, bezprašnosti, snížení exhalací, zvýšení bezpečnosti? Není.
To je znakem zabedněnosti dopravního řešení. Sami autoři Stanoviska k vlivům
stavby D49 na životní prostředí č.j. 63881/ENV/16, schváleného Ministerstvem
životního prostředí v roce 2016, z opatrnosti, požadují prověření svých závěrů
opakovaně v praxi.
Ing. Pavel Dohnal cituje v posledním článku dlouhou genezi právních aktů dálnice, takřka z počátků její přípravy, a implicitně tak podsouvá názor, že se kritici
měli ozvat dříve.
Jaká je pravda? Třeba v rámci etapizace? Zastupitelstvo města Fryštáku usnesením ZMF U Z 08/2016/VII/11b) poslední odstavec, ze dne 19. 10. 2016, vyjádřilo podmínku souhlasu s dokumentací pro územní rozhodnutí na akci „Dálnice
D49 takto:
- (ZMF, poznámka autora článku) požaduje spuštění provozu v úseku dálnice
D49, stavba 4902.1 Fryšták – Lípa, 1. etapa, současně s uvedením do provozu
D4901, úsek Hulín – Fryšták“
Zastupitelstvo města Fryštáku tak kolektivně vyjádřilo vůli směřující proti negativním následkům etapizace výstavby dálnice D49. S jakým praktickým výsledkem?
S žádným. Odbor technického hospodářství neučinil ani nečiní právní kroky,
v rámci dané kompetence zastupování města ve věci, které by vedly k prosazení
citovaného usnesení z 19. 10. 2016 (ZMF U Z 08/2016/VII/11b). Nezaznamenal
jsem žádné soudní podání (respektive jeho iniciování), vážné dovolání ve prospěch usnesení ZMF, projev skutečné loajality vůči městu. Naopak, odbor nechal
politickou vůli občanů vyjádřenou prostřednictvím jimi volených polických zástupců nejen zapomenout (vyšumět), ale projev kritiky osobními invektivami potlačuje.
Není tedy pravdou, že kritika přichází pozdě. Jsme svědky situace, kdy je vůle
Zastupitelstva města Fryštáku, tedy jeho občanů, vyjádřená v roce 2016, ignorována. Běžné politické způsoby jsou neúčinné. Nikdo z kompetentních orgánů, v režimu evropského principu subsidiarity, vůli místního zastupitelstva nebere vážně.
Investoři měli přitom dost času se s citovaným požadavkem srovnat.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
18. 5. 2020

Důležité upozornění
Svoz nebezpečných odpadů v náhradním termínu v sobotu 27. 6. 2020
pouze na hospodářském dvoře TS od
8.00 hod. do 13.00 hod.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, krytinu
obsahující azbest, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje,
tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako
jsou chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, je možné bezplatně odevzdat každou středu a sobotu na hospodářském dvoře TS. Prošlé léky je nutno
odevzdat v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona
povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů na vlastní náklady – ﬁremní nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do
sběrného vozu.
oth

Upozornění
MUDr. Jana Mlčochová upozorňuje rodiče a pacienty na změnu webových stránek dětské ordinace.
Potřebné informace naleznete na
stránkách
www.detskaordinace-frystak.cz.
Po ukončení mimořádných opatření,
zavedených v souvislosti s onemocněním Covid 19, se na těchto stránkách budete také moci objednat do
ordinace, a to nejen z počítačů, ale
i z mobilních telefonů nebo tabletů.

Poděkování skautům
Vzhledem ke komplikované situaci
při vyhlášení nouzového stavu (kvůli
onemocnění Covidem 19) nebylo možné provést pravidelný roznos dubnových
Fryštáckých listů prostřednictvím České pošty, která fungovala pouze v omezeném režimu.
Rádi bychom proto vyslovili velké poděkování fryštáckým skautům
a skautkám, kteří se nabídli, že roznos
našeho magazínu po Fryštáku zajistí.
Zároveň jim patří velký dík také
za nabídku služeb spojených s nákupy
pro seniory, které zajišťovali v době
nouzového režimu.
Vedení města si velmi váží toho,
že mladí lidé jsou vedeni a vychováváni k nezištné pomoci bližním, zvláště
v době krizových situací, kterými bezesporu pandemie koronaviru byla.
redakce FL
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DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes,
protože snad zítra nebudete mít už čas.“
Don Bosco

Dům Ignáce Stuchlého
Nejvíc o něm vypovídají lidé, kterým
se společně daří tvořit celkovou atmosféru, jež je účastníky často hodnocena
na výbornou.
Je to salesiánské charisma, které dává naší práci osobitou hloubku,
kvalitu a autenticitu. Musím přiznat, že
i přesto u nás občas něco zaskřípe. Cibulka se připálí, datum odevzdání dokumentu se přetáhne, někdo se poškorpí.
Jsme v podstatě malá „rodinná“ ﬁrma
se vším, co k tomu patří. Oklepeme se
a jdeme dál, protože máme společný cíl
– být tu pro mladé lidi po vzoru našeho
zakladatele Dona Boska.
V dalších vydáních listů bych vám
ráda zprostředkovala, co všechno se
u nás na DISu děje. Pokud budeme
moci po prázdninách rozjet provoz obvyklým způsobem, nebude toho málo
k vidění či přečtení. V tuto chvíli nelze jinak, než začít dobou „bacilovou“. I přes
povinné uzavření domu pro veřejnost
jsme dělali, co se dalo. Instruktoři Ori-

entačních dnů, pod vedením Thomase
Strohbacha, vytvářejí video impulsy pro
mladé. Jsou to krátká videa (vlogy) k zamyšlení na různá témata. Vidět je můžete na našem Instagramu nebo na Youtube kanále – vše lze najít pod názvem
DIS Fryšták.
O dalších novinkách se můžete informovat na našich webových stránkách:
www.disfrystak.cz.
Na závěr dnešního příspěvku bychom se rádi připojili k výzvě o solidaritě.
Darovat ﬁnanční prostředky se
ve světě bere jako privilegium a také
v ČR popularita této činnosti několik let
stoupá.
Možná někteří z vás patří do skupiny
lidí, které se období Covid 19 nedotklo
nijak zvláště negativně. Věřím, že když
se rozhodnete přispět třeba jen malou „ﬁnanční injekcí“, pomoc druhému
může přinést oboustrannou radost. Jistě nebude těžké najít někoho potřebné-

ho z rodiny, v sousedství, v podnikání,
neziskovou organizaci apod.
Je to pro všechny naděje, že zase
bude lépe. Věřte tomu, že svou solidaritou pošlete zprávu, která se nezastaví
u jednoho člověka.
dz

CO NÁS ČEKÁ:
Od května jsme opět rozběhli
kroužky a ranní mše v kapli, samozřejmě věrni všem povinným hygienickým
opatřením. Výsledky naší generální
údržby domu jistě poznáte hned na
recepci. Od 25. května 2020 jste srdečně zváni, opět otevíráme pro veřejnost.
Pokud vše dobře půjde, v červnu
se uskuteční víkendovka Střapec. Na
léto jsou již naplněny tábory pobytové
i příměstské. V tomto čase bychom
rádi nabídli prostory DISu pro letní rodinné dovolené.

ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Vážení spoluobčané,
Letošní jaro bylo pro nás nelehkým
obdobím s velkým zásahem do našeho
běžného života. Ocitli jsme se v situaci, se kterou nikdo nepočítal, na kterou
jsme nebyli připraveni. Veřejný život se
zastavil úplně. Musím konstatovat, že
se po dobu nouzového stavu nevyskytl
žádný větší problém.
Dovolte mi, abych vyslovila velké poděkování:
- Vám všem za dodržování vládních
nařízení, ohleduplnost a pozornost. Za
to, že jste nemysleli jen na sebe, ale
snažili se všemožně pomoci
- všem kdo šili a distribuovali bavlněné roušky, za roznášku informačních
letáčků
- celému Krizovému štábu obce Lukoveček za připravenost a pomoc
- členkám MS ČČK za dvojitou roznášku dezinfekčních prostředků a roušek, zajištění nákupů a léků pro seniory
- všem, kdo se aktivně zapojili do
jakékoliv činnosti v boji s koronavirem
(pracovníkům ve zdravotnictví, sociálních službách, hasičům, policistům,

prodavačkám, technickým službám),
prostě všem, kdo museli zajišťovat
naše každodenní potřeby
DĚKUJI

V tento čas postihl část lesů ležících
v našem katastrálním území rozsáhlý
požár. V kopcovitém a velmi těžce přístupném terénu zasahovaly 3 jednotky
profesionálních hasičů, 9 jednotek dobrovolných hasičů. Z důvodu špatného
přístupu a velkého větru, který práci
hasičům ztěžoval, byl velitelem zásahu
přivolán na pomoc také vrtulník s tzv.
bambivakem. Dohled na požářišti až do
nočních hodin zajišťovala místní jednotka sboru dobrovolných hasičů a JSDH
Fryšták. Nejen jim, ale všem zasahujícím patří VELKÝ DÍK.
Tímto bych chtěla apelovat na
všechny, kdo chodí, nebo jezdí do lesa.
Chovejte se zodpověďně! Neodhazujte
v lese nic, co by mohlo způsobit požár!

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
Do dalších dnů Vám přeji jen to nejlepší. Těšme se z jara, krásného počasí a pěkných vztahů mezi lidmi. Pouze
společným úsilím a zodpovědným přístupem můžeme minimalizovat nejen
dopady koronaviru, ale i dalších ohrožení, jako byl např. zmíněný požár.
Děkuji
J. Kojecká
starostka obce Lukoveček
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Z VAŠICH DO PISŮ

Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi, prostřednictvím Fryštáckých listů podělili o naši
zkušenost, kterak může dopadnout
snaha klubu amatérských modelářů
o získání zázemí pro svůj klub, včetně
pořádání sportovních akcí. V minulých
měsících jsme hledali nějaké vhodné
místo v katastrálním území Fryštáku,
Dolní či Horní Vsi nebo části Vylant,
na pořádání našich RC modelářských
akcí pro rodiny s dětmi a zájemce z řad
veřejnosti. Šlo nám o klidnou oblast
lesního porostu, kde bychom nikoho
nerušili, podotýkáme, že naše RC modely jsou poháněny bateriemi, což znamená, že nezpůsobují hluk ani zápach.
Důraz při hledání odpovídajícího místa
byl samozřejmě kladen na bezpečí našich účastníků. Našim cílem je dostat
děti pryč od moderní techniky a stmelovat rodiny. Město Fryšták nám vyšlo
vstříc, když schválilo naši žádost o výpůjčku městských pozemků na pořádání našich sportovních akcí, za což
děkujeme radě města. Lokalita, která
odpovídala našim požadavkům, se nacházela v místní části Vylanta směrem
na Žabárnu. Po schůzce s místními lidmi, zastupitelkou města, která z pozice
obyvatelky této části města, schůzku
iniciovala a pověřeným členem rady,
jsme ovšem narazili na HODNĚ velkou
negativitu z řad obyvatel Vylant. Původním záměrem schůzky byla ukázka
našich RC modelů a zodpovězení kladených otázek souvisejících s tímto krásným koníčkem. S politováním musíme
konstatovat, že k tomu vůbec nedošlo.
Spoluobčané z Vylant, kteří se schůzky
zúčastnili, zřejmě znají jen jedno slovo,
a to je „NE“!!! Nenechali si bohužel vysvětlit byť jedinou otázku. Vždy skočili
do řeči a ukončili dialog slovem „NE“.
Zarazilo nás také to, že jedna paní
na konci schůzky řekla, že nemá ráda
řev dětí. Další názor byl takový, že Vylanta jsou rekreační oblast. Opravdu?
V blízkosti rekreační oblasti se staví dálnice? Náš klub RC LOPRAIS CARS
pořádal od roku 2018 nespočet akcí
po celé Moravě (Rožnov, Ostrava, Olomouc, Lukov, Bystřice pod Hostýnem
atd.). Na naše fotky se můžete podívat
na Facebooku na stránce RC LOPRAIS
CARS. Opravdu nikdy a nikde jsme se
nesetkali s tak negativním názorem,
spíše naopak. Máme velkou podporu
u stovek našich příznivců a jako Fryštačanům je nám líto, že všude v okolí to
jde a ve Fryštáku NE!!! PROČ?
RC Loprais Cars

Reakce občana na informace z Fryštáckých listů 5/2020
V roce 2020 dojde vlivem zpomalení ekonomiky k markantnímu snížení příjmů
všech veřejných rozpočtů. Je naivní si myslet, že se to Města Fryštáku nedotkne.
Předvídaví hospodáři hledají možnosti úsporných opatření, proto mne rozhodnutí Radnice, odpustit občanům Fryštáku úhradu poplatků za odpad za rok 2020
v plné výši, upřímně vyděsilo. Znamená to výpadek v příjmech Města ve výši cca
2 milionů Kč. (Pro upřesnění plánované příjmy rozpočtu Fryštáku pro rok 2020:
cca 75 mil. Kč, plánované výdaje cca 90 mil. Kč a z toho výdaje na komunální
odpady a technické služby tvoří cca 12 mil. Kč).
Nejsem zastáncem zadlužování našich dětí, i z toho důvodu bych se ráda
zeptala, kdo jmenovitě avizované prominutí poplatků za odpad navrhl a schválil?
Z jakých zdrojů se chybějící 2 miliony Kč vezmou, přerozdělí? Má Město Fryšták
vytvořenu ﬁnanční rezervy pro horší časy?
V roce 2019 se zapojilo Město Fryšták do systému hospodaření s odpady
MESOH s cílem motivovat občany Fryštáku k ekologickému chování ve smyslu třídění odpadu a následné redukci odpadu komunálního. V roce 2020 se měl výsledek ekologického snažení poprvé promítnout do cenotvorby poplatků za odpady.
Zajisté by byla úprava poplatků ve smyslu odečtu části poplatků pro jednotlivé
rodiny za nasbírané ekobody pro Město Fryšták pracná a následné vysvětlování
náročné. Plošné zrušení poplatků pro rok 2020 je však ekologicky demotivační
a krokem zpět. Z mého pohledu by mělo být rozhodnutí o neplacení poplatků
za odpad revokováno, zrušeno.
Má-li Město Fryšták peněz nazbyt, když se tak lehkovážně vzdalo příjmů v hodnotě cca 2 milionů Kč, připojuji otázku i apel. Je v dohledné době naplánována
rekonstrukce sociálního zařízení pro 2. stupeň Základní školy Fryšták, které je
naprosto nevyhovující? Možná v porovnání s dřevěnými latrínami z 19. století
vypadají jako luxus, avšak optikou 21. století, je to dezolátní stav. Představitelé
Města Fryštáku, Městská rado, dělejte s tím něco, konečně, je to pro naše děti,
naši budoucnost.
Ing. Věra Faksová, Fryšták, Žabárna
6. 5. 2020

DEN DĚTÍ?
Je to zvláštní! 1. června Den dětí!
Letos žádné radovánky. Stále jsme ohrožováni koronavirem. Ale přesto. Děti se
po dvou měsících scházejí znova ve škole. Nosí roušku na tváři, dodržují hygienické předpisy. Ani to jim nekazí radost.
Vždyť konečně uvidí své kamarády, znovu budou společně prožívat školní život.
Těší se i na své učitele, těší se, co nového se od nich dovědí. Všichni jsou šťastní, vzrušeně naslouchají, hlásí se a diskutují. Znovu se mohou společně učit!
Věříte, že i učitelům se stýská? Stýská se jim po osobním kontaktu s jejich žáky.
Těší se, že neosobní elektronické přípravy úkolů končí, že už budou smět s žáky komunikovat tváří v tvář, individuálně pomáhat, vysvětlovat, opakovat.
Události letošního jara nedovolily dětem (ani ostatním) prožít mnoho akcí: Velikonoce, Pálení čarodějnic, májové oslavy – 1. květen, 6. květen, 75. výročí konce 2.
světové války. Děti nezrealizovaly ani akademii ke Dni matek, nebudou moci zhlédnout ﬁlmovou produkci na Mezinárodním dětském ﬁlmovém festivalu ve Zlíně a v neposlední řadě Den dětí.
I tak, milé děti, máme vás rádi, věříme, že nepřijdete o nic, až bude kolem nás
zdravé povětří. Všichni si uvědomujeme, že jste budoucností zítřka. Záleží nám na vás,
vašich vědomostech a na vašem zdraví.
SK

Věneček – oznámení
plánované červnové Putování pohádkou se z důvodu nákazy COVID-19
přesouvá na 19. září 2020

ZPRÁV Y Z RADN IC E

BUĎTE I VY V OBRAZE!
Vážení Fryštačané,
vzhledem k současné situaci více než kdy jindy všichni potřebujeme aktuální
informace. Obstarali jsme pro Vás chytrou aplikaci do mobilních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní aplikaci V OBRAZE. Doufáme, že Vám tato aplikace usnadní
orientaci v aktuálním dění nejen naší obce a ušetří Vám čas.
O co jde a co to aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální informace z našich webových stránek přímo do svých mobilních telefonů a tabletů. Na novou zprávu vás upozorní notiﬁkace. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotograﬁe nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
Kde si lze aplikaci stáhnout?
Jak máte postupovat?
• stáhněte si zdarma aplikaci do chytrého telefonu
• vyberte možnost přidat obec
• vyberte obec, kterou chcete sledovat
Jaké informace v aplikaci najdete?
• aktuality
• záznamy z úřední desky
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• fotogalerie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
ve Fryštáku – Dolní Vsi
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy E.ON - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 10. 6. 2020 od 7:30 do 10. 6. 2020 do 17:30 hodin
Vypnutím budou omezeny lokality ve Fryštáku (Dolní Vsi) v částech Suché
a Lukovské.
Provozovatel DS upozorňuje na možnost zrušit plánovanou odstávku v souvislosti
s opatřeními proti šíření COVID 19, aby nedošlo ke zhoršení dopadu na koncové
odběratele.
Tyto práce děláme pro naše zákazníky z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, pro odstranění zjištěných závad nebo připojení
nových odběratelů k distribuční síti. Těmito opatřeními předcházíme dalším škodám,
které mohou vzniknout třetím stranám.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat
energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny
je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Distribuce a.s.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo
navštivte www.eon-distribuce.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

TŘIĎTE ODPAD!
Odpady se třídí i v době koronaviru. Pokud nejste nakaženi ani v nařízené karanténě, nakládejte se svými
odpady jako doposud. Pytle naplněné
tříděným odpadem označte čárovým
kódem a nachystejte ke svozu před
dům vždy ve svozový den. Výdej permanentních čárových / QR kódů
na nově pořízené popelnice a výdej
čárových kódů na tříděný odpad vyřizuje Kateřina Večeřová, kancelář č.
110 v budově radnice, a to po předchozí telefonické dohodě na tel.
702 182 609. Čárové kódy lze po dohodě zaslat i poštou. Označení stávajících popelnic zůstává v platnosti
i pro letošní rok.
S účinností od pondělí 18. 5.
2020 přechází dvůr Technických služeb na letní provoz, provozní doba je
vždy ve středu od 14.00 do 18. 00
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00
a od 12.30 do 16.00 hodin. Současně zde dochází ke znovuzavedení motivačního systému evidence odpadů
v rámci tzv. MESOHu, který byl dočasně pozastaven z důvodu minimalizace
šíření nákazy. Všechen odevzdaný odpad bude opět načítán na příslušný
účet domácnosti. Při vstupu do dvora
je občan povinen prokázat se kartičkou s přiděleným čárovým kódem. Při
pohybu v areálu sběrného dvora dbejte pokynů zaměstnanců města a neodkládejte své odpady mimo označené kontejnery. Pro zpřehlednění došlo
k označení jednotlivých kontejnerů
piktogramy a jednoduchým popisem,
k jakému druhu odpadu je daný kontejner určen.
Děkujeme všem, kteří se podílíte
na snížení celkového objemu a množství komunálního odpadu vyprodukovaného na území města Fryštáku, ale
i zvýšení množství recyklovatelného
materiálu.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Odbor technického hospodářství

E.ON Distribuce, a.s.
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Ostře sledovaná aukce Suzuki Jimny
přinesla Charitě Nový Hrozenkov

téměř 100 000Kč

Téměř šest tisíc lidí aukci cíleně shlédlo, sto šestnáct ji s napětím sledovalo,
dvacet pět z nich aktivně přihazovalo. Jeden jediný je tím opravdu Šťastným, kterému bude vůz Suzuki Jimny 1,5 AllGrip Elegance AT říkat pane. A to za konečných 636 600 korun. Výsledkem je téměř stotisícová ﬁnanční podpora mimořádně
záslužné činnosti Charity Nový Hrozenkov. Částka bude směřována konkrétně na
zajištění mzdových nákladů pro pečovatelky a zdravotní sestry zajišťující terénní
služby. Toto jsou výsledky unikátní aukce vozu Suzuki Jimny, která od 8. do 18.
května běžela na největším českém online tržišti Aukro.cz.
V pondělí 18. května přesně ve
20.30 hodin skončila charitativní aukce
ikonického malého off-roadu Suzuki Jimny, kterou ve spolupráci s aukčním portálem Aukro.cz uspořádal dealer značky
Suzuki Simcar z Fryštáku u Zlína. Aukce
běžela deset dní počínaje 8. květnem a
zobrazilo si ji 5 918 zájemců, 116 si ji
přidalo do sledování. Pětadvacet lidí se
do ní aktivně zapojilo svými příhozy. Vyvolávací cena byla symbolická 1 koruna
česká. Nový majitel ze Znojemska předváděcí vůz Suzuki Jimny 1,5 AllGrip s automatickou převodovkou v zelené barvě
získal za ﬁnální nabídku 636 600 korun.
„Když nás Simcar na počátku oslovil s
tím, že by u nás na Aukru uspořádali
aukci Jimnyho, z níž by část peněz putovala na charitu, uvítali jsme to s nadšením. Jsme rádi, že vše klaplo a my mohli
pomoci dobré věci. Novému majiteli
vozu srdečně gratulujeme ke skvělému
úlovku,“ uvedl Michal Oškera, CEO společnosti Aukro.
„K vozu máme silný citový vztah.
Jedná se o náš první Jimny poslední generace, na kterého jsme dlouho čekali.
V okamžiku kdy konečně dorazil, byla
celá ﬁrma na nohou. Nového majitele

může navíc těšit, že se jedná o jeden
z posledních vozů ve čtyřmístném uspořádání, neboť další vozy tohoto modelu
očekáváme ve verzi N1 a tedy dvoumístné,“ sděluje Tomáš Černý, jednatel společnosti Simcar. „Výši ﬁnálního příhozu
považuji za skvělý výsledek, který naplnil
střízlivý odhad mých kolegů a téměř dvojnásobně předčil má očekávání. Jednalo
se o naši první zkušenost s aukcí, tedy
velkou výzvu. Zároveň jsme to cítili jako
povinnost vůči našim dlouholetým partnerům z Charity Nový Hrozenkov. Aukru
děkujeme, že nám bezplatně umožnila
férově a transparentně pomoct dobré
věci. A děkujeme také médiím, která na
charitativní aukci upozornila,“ dodal Tomáš Černý.
Po ukončení aukce bude následovat předání vozidla novému majiteli,
který se rovněž může zúčastnit předání
ﬁnančního daru Charitě Nový Hrozenkov zastoupené paní Danuší Martinkovou, ředitelkou Charity Nový Hrozenkov.
„S Jimnym jsme se setkali poprvé díky
bezplatné zápůjčce od ﬁrmy Simcar během nouzového stavu. Pomohlo nám
to lépe zvládnout služby v terénu, na
které byly vyšší nároky v rámci zajištění

ochranných pomůcek. Velmi si vážíme
toho, že společnost Simcar ve spolupráci s Aukrem uspořádala tuto aukci a
podpořila terénní služby, které pomáhají
seniorům na místních, mnohdy špatně
dostupných kopcích zůstat doma,“ popisuje Lenka Vráželová, vedoucí služeb
a zástupkyně ředitelky Charita Nový Hrozenkov. „Přejeme novému majiteli mnoho radosti a šťastně najetých kilometrů. To, že vsadil na kvalitu, můžeme jen
dosvědčit. Již 36 terénních vozů Suzuki
pomáhá každodenně zajišťovat péči na
Valašsku,“ dodala Lenka Vráželová.

KONTAKT PRO NOVINÁŘE:
TOMÁŠ ČERNÝ
E-MAIL: tomas@simcar.cz
TEL.: +420 602 566 844
DANUŠE MARTÍNKOVÁ
E-MAIL: danuse.martinkova@nhrozenkov.charita.cz
TEL.: +420 606 771 510
TOMÁŠ SKOLEK
E-MAIL: media@aukro.cz
TEL.: +420 776 056 711
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HLEDÁME
Správce víceúčelového
sportovního areálu
v Lukovečku
NAŠI JUBILANTI
V měsíci ČERVNU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Jaroslava Barboříková
Zbyněk Bětík
Oldřiška Carabellesová
Věra Františková
Drahomíra Gajdůšková
Jaroslava Halenčáková
Milena Hanačíková
Zdeňka Chudárková
Marie Kamenářová
Naďa Kivaderová
Jiří Kojecký
Daniela Koutná
Stanislav Kovář
Marie Marková
Vlastimil Mikel
Jaroslav Mlčoch
Helena Němcová
Margita Pavlenková
Oldřich Pelc
Blažena Petříková
Ján Polák
Jarmila Stimac
Miroslav Šlechta
Ivo Temlík
Hana Zbořilová
ZLATOU SVATBU – 50 let
od uzavření manželství slaví manželé
JAROSLAV a ANNA ODSTRČILOVI
z Dolní Vsi
a JAROSLAV a MARIE ČERNÍ
z Dolní Vsi.

Blahopřejeme!

Obec Lukoveček hledá sezónního
správce víceúčelového sportovního
areálu.
Pracovní poměr na DPČ, od května
do září. Náplní práce je: údržba hřiště,
vody v nádrži, čistoty v areálu, sečení
trávy na volných plochách.

Bajkeři SBT Fryšták
vyhlíží začátek sezóny

V případě zájmu kontaktujte Obecní úřad Lukoveček tel. 577 158 396,
nebo nabídky zasílejte na e-mail: starosta@obeclukovecek.cz.
Práce je vhodná pro zdatného důchodce.

Nabídněte rodinný dům

Koupíme byt 2+1 nebo 3+1,

s větší zahradou.

může být i rekonstrukce.

Děkuji. Tel.: 731 041 752

Tel.: 739 751 877.

Hledám k dlouhodobé spolupráci
asistentku/asistenta se SŠ vzděláním pro administrativní práci
v kanceláři ve Fryštáku.
Nabízím výhradně práci u počítače, zpracovávání údajů do databáze, posílání
e-mailů atd. Jedná se o dohodu o provedení práce.
Stručné životopisy zasílejte na: pavel.jurica@das.cz do 20. 6. 2020

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
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vyplatíme

Dne 2. května 2020 jela část týmu
SBT Fryšták trénovat do SKI areálu Bílá
v Beskydech. Díky uvolňování opatření
vlády ČR, byla možnost postupně začít
trénovat v bike parcích. Všichni doufáme, že by se mohlo začít závodit začátkem června.
Dne 20. června odstartuje odložený
závod WBS ve Slopném. A koncem června jede tým SBT Fryšták na čtyřdenní
soustředění do oblíbeného bike parku
Kálnica.
Věříme, že se konečně rozjede závodní kolotoč naplno a ukáže se, kdo
obětoval zimní období na přípravu pro
nadcházející sezónu. Už se těšíme!
J. Mašláň
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Hlavní program v kostele sv. Mikuláše
18:15-19:05
19:05-19:10
19:10-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-22:30
22:30-22:45

Mše svatá
Přivítání a duchovní slovo P. Josefa Brtníka
Dramatické zpracování života českého světce, rodina Fuksova
Fryštácká schola mladých
Z historie zaniklých fryštáckých zvonů, přednáška Mgr. V. Němce
A. L. Webber: Pie Jesu, G. Young: Ricercare on „St. Anne“
F. Krčma-varhany, K. Odstrčilová a E. Halaštová-zpěv
Modlitba chval písněmi a Božím slovem, rodina Odstrčilova
Závěrečné slovo a požehnání P. J. Brtníka

Doprovodný program
15:30-18:00
16:30-18:00

Hry a malování pro předškolní děti s rodiči (fara)
Děti detektivem v kostele – program pro školní děti (kostel)
Výstava starých ornátů z našeho kostela a oblečků pro Jezulátko
Prohlídka varhan (kostel)
17:00-18:00 a 19:30-21:00 Prohlídka fryštáckých zvonů (věž kostela)
17:00-21:00
Prohlídka muzea Ignáce Stuchlého (fara)
19:00-21:00
Prohlídka Kaple sv. Antonína Paduánského (Skalka)
19:30-20:30
Jazzové smyčce revival pod vedením L. Doliny (Skalka u kaple)
19:30-20:30
Beseda s P. J. Brtníkem pod lípou (farní dvůr)
17:00-22:00
Posezení u kávy, čaje a koláčků od maminek (fara)

Srdečně Vás zveme na Noc otevřených kostelů.
Nahlédneme více do naší historie, zaposloucháme se do melodií,
otevřeme se noci…
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

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

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

Nabízíme také památečníí sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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RÁDA VÁMǗPOM¸ÌU
SǗPRODEJEMǗVAŠÍǗ
NEMOVITOSTI V
TOMTO REGIONU.
ZAVOLEJTE MI PRO
VÍCE INFORMACÍ.

Ráda Vás přivítám
v novém masážním studiu
v budově Kadeřnictví paní Mackové – Majkusové,
ulice 6. května, čp. 24 ve Fryštáku.

EVA REKTOŘÍKOVÁ

MASÁŽE
rekondiční + sportovní + lymfatické
+ baby + těhotenské kineziotaping
+ lávové kameny + gua sha + indická masáž hlavy
Dornova metoda + baňkování
+ Breussova masáž

Bc. Michaela Zapletalová

(+420)b603b505b345

• DÁRKOVÉ POUKAZY •

zapletalova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz

mobil: 733 133 444, FB: reva – masáže
web: www.revamasaze.cz
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