ZPRÁV Y Z RADN IC E

PETICE ZA PŘEVOD STÁTNÍCH POZEMKŮ VODNÍ NÁDRŽE V HORNÍ VSI
DO VLASTNICTVÍ MĚSTA FRYŠTÁKU – 2. díl.
V květnovém vydání Fryštáckých listů (v prvním dílu článku) jsem informoval
o vývoji událostí, které nastaly ve Fryštáku od zahájení sběru podpisů petice
dne 30. 4. 2018 do redakční uzávěrky
dne 21. 5. 2018. Zde jsou také uvedeny všechny detaily petice, která vznikala
v kritickém momentě, kdy se na úřední
desce města Fryštáku objevila informace
o veřejné nabídce Vodní nádrže v Horní
Vsi. Žabu by tehdy mohl koupit prakticky
kdokoliv, kdo měl restituční nárok nebo
peněžní prostředky.
Na občansky aktivní a podle zákona
korektní práci členů petičního výboru se
snesla kritika radních města Fryštáku
– Mgr. Lubomíra Doležela, Mgr. Libora
Sovadiny, Mgr. Pavla Nášela a Ing. Pavla
Gálika (články v květnovém vydání Fryštáckých listů). V dalším, červnovém, vydání Fryštáckých listů jsem jako zástupce
petičního výboru proto pověřil advokátní
kancelář Frank Bold z Brna sepsáním stanoviska. Inicioval jsem tím obhajobu dobrého jména členů petičního výboru.
Vážení čtenáři, předkládám druhý díl
článku:
Dne 23. 5. 2018 jsem obdržel datovou zprávu od předsedy vlády České
republiky: „Vážený pane Lauterkranci,
obdržel jsem od Vás petici adresovanou
členům vlády, v níž podepsaní občané
žádají o převedení pozemků vodní nádrže
v Horní Vsi, ve vlastnictví státu, do vlastnictví a řádné péče města Fryštáku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit Státní
pozemkový úřad jako organizační složka
státu, která je podřízena Ministerstvu
zemědělství ČR, předal jsem tuto Vaši
petici k přímému vyřízení panu ministrovi
Milkovi. Pana ministra jsem zároveň požádal, aby mě o řešení celé záležitosti informoval. S pozdravem Ing. Andrej Babiš,
předseda vlády České republiky.“ Dopis
Ing. Andreje Babiše jsem odeslal e-mailem jednotlivě všem zastupitelům města
Fryštáku dne 23. 5. 2018.
Dne 29. 5. 2018 jsem starostovi města, Mgr. Lubomírovi Doleželovi,
odeslal žádost: „Vážený pane starosto,
obracím se Vaším prostřednictvím k Zastupitelstvu města Fryštáku se zdvořilou
žádostí o umožnění mé účasti na pracovním zasedání ZMF dne 30. 6. 2018,
v avizované věci informace o možnostech
nakládání státu s nemovitostmi v lokalitě Žaba a možnostech MF v rámci těchto
záměrů. Tuto žádost podávám jako zástupce petičního výboru Petice za převod

státních pozemků vodní nádrže v Horní
Vsi do vlastnictví města Fryštáku. Petiční výbor zastupuje Mgr. Roman Lauterkranc, Přehradní 223, Fryšták, 763 16,
tel.: 603 807 543, email rlauterkranc@
gmail.com. V případě jakýchkoliv dotazů
se na mne prosím neváhejte prostřednictvím uvedených kontaktů obrátit.
S úctou, Mgr. Roman Lauterkranc“
Dne 29. 5. 2018 jsem obdržel tuto
odpověď, kterou podatelna města rozeslala zároveň všem zastupitelům města: „Dobrý den, vážený pane magistře,
z pověření pana starosty Vám sděluji
následující: starosta neshledává žádný
důvod Vaší účasti na tomto setkání zastupitelů, neboť nejste řádně zvolený zastupitel, takže máte dostatečný prostor
se vyjádřit v rámci oﬁciálního konání zastupitelstva, které je ze zákona veřejné,
dne 6. 6. 2018 od 16 hod. v obřadní
síni radnice. Pozn. č. 1: Současně Vás
žádám o sdělení informace o tom, kdo
Vám tuto informaci o konání pracovního
zasedání zastupitelstva, když pozvánka
byla směrována pouze adresně těmto
zastupitelům, sdělil. Pozn. č. 2: Pokud je
panu starostovi známo, měl jste dostatek
prostoru a příležitostí, abyste se s danou
problematikou objektivně seznámil, jestliže jste pak shledal důvody iniciovat „Petici“. Pozn. č. 3: Dále Vám sděluji, že pracovního zasedání zastupitelstva dne 30.
6. 2018, jak sám uvádíte ve své žádosti,
se můžete klidně zúčastnit (my se sejdeme zítra). Děkuji a přeji příjemný den.
S pozdravem Ing. Markéta Mynaříková,
asistentka starosty.“ Probíhala pak ještě
další komunikace, omylem jsem v žádosti uvedl den zamýšleného pracovního zasedání zastupitelstva 30. 6. 2018. Vstup
na pracovní zasedání zastupitelstva, konaného dne 30. 5. 2018, mi jako zástupci petičního výboru nebyl umožněn.
Dne 30. 5. 2018 jsem napsal starostovi Mgr. Lubomírovi Doleželovi odpověď na výzvu, již jsem uveřejnil v prvním
díle článku: „Vážený pane starosto, jako
zástupce petičního výboru Petice za převod státních pozemků vodní nádrže v Horní Vsi do vlastnictví města Fryštáku jsem
Vám odeslal dne 15. 5. 2018 datovou
zprávu text petice spolu s průvodním dopisem, tuto elektronickou písemnost jste
přijali dne 16. 5. 2018 pod č.j. MUF-STA-1393/2018-STA. Následně jste datovou
zprávou ze dne 18. 5. 2018 konstatovali formální vady podání dle zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním, a vyzvali
mě k doplnění chybějících náležitostí dle

ust. §4 a § 5 uvedeného zákona. Vaši
výzvu ze dne 18. 5. 2018 jsem projednal dne 29. 5. 2018 v advokátní kanceláři Frank Bold se sídlem v Brně. Na radu
advokáta, prostřednictvím podatelny
Městského úřadu Fryštáku, předávám
originály podpisových archů petice, čímž
plním Vaši výzvu k doplnění chybějících
náležitostí petice. Proti předávacímu protokolu. Přeji Vám pěkný den, Mgr. Roman
Lauterkranc, zástupce petičního výboru.“
Tímto krokem byly formální vady podání
petice odstraněny ve spolupráci se specializovanou advokátní kanceláří.
Dne 4. 6. 2018 jsem obdržel od Státního pozemkového úřadu datovou zprávu.
Uvádím pouze výběr dvou textů. Celý text,
stejně jako všechny citované podklady,
jsou dostupné na www: <http://profrystakspolecne.cz/zaba/dokumenty>.
První citace: “V současné době se jako
možnost získání tohoto majetku města
Fryšták jeví pouze nenároková směna
nemovitostí dle § 17 odst. 3 písm. d)
zákona 229/1991 Sb., v platném znění.
Žádost o směnu může město podat teprve poté, kdy bude její podání schváleno
Zastupitelstvem města Fryšták.“ Druhá
citace: „Sdělujeme, že předmětný majetek není součástí Seznamu majetku určeného k privatizaci dle zákona č. 92/1991
Sb., který byl schválen vládou České republiky. Není tedy možné žádat o privatizaci tohoto majetku formou bezúplatného
převodu.” K negativní informaci Ing. Augustinové, ze zlínské pobočky Státního
pozemkového úřadu, dne 22. 6. 2018
kontroval ministr zemědělství České republiky Ing. Jiří Milek. V datové zprávě
adresované zástupci petičního výboru
potvrdil možnost dodatečného navržení
zařazení majetku do režimu privatizace
dle zákona 92/1991 Sb. Ministr zemědělství uvedl, že v úvahu přichází pouze
forma veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku. K tomuto tématu, a pojmu NEJVHODNĚJŠÍ nabídka, se ještě vrátíme.
Dopis Státního pozemkového úřadu jsem
odeslal e-mailem jednotlivě všem zastupitelům města Fryštáku dne 4.6.2018.
Dne 6. 6. 2018 Zastupitelstvo města
Fryštáku usnesením zamítlo podání žádosti o nenárokovou směnu parcel vodního díla, tedy parcel č. 913/3, 913/1,
912/2 a 912/3 KÚ Horní Ves u Fryštáku.
Zastupitelstvo rozhodovalo v momentě,
kdy starosta města Mgr. Lubomír Doležel
speciﬁkoval cenu nenárokové směny dle
§ 17 odst. 3 písm. d) zákona 229/1991
Sb. mezi městem Fryšták a Českou re-

publikou, cituji: „50.000 Kč to není.“
Přesnější informace o ceně nenárokové
směny, tedy ceně vyjádřené číselnou hodnotou českých korun, zastupitelé města
Fryštáku před hlasováním o usnesení
neměli. Zastupitel města, pan Vlastimil
Filák, v průběhu diskuze vyslovil názor,
aby byla cena nenárokové směny před
hlasováním o usnesení řádně zjištěna.
Jeho požadavek nebyl zastupitelstvem
akceptován a podání žádosti bylo usnesením odmítnuto.
Dne 13. 6. 2018 došla na podatelnu města Fryštáku nabídka. Nabízející
Ing. M. J. (nepřál si být jmenován) se
představil jako budoucí vlastník pozemků vodního díla v Horní Vsi u Fryštáku
a uvedl, že na základě telefonického hovoru s útvarem kanceláře starosty nabízí
městu k prodeji parcely č. 913/3, 913/1,
912/2 a 912/3 KÚ Horní ves u Fryštáku
za cenu 4.820.000,- Kč. Na tři splátky
v průběhu dvou let. Tehdy nabídka zahrnovala celé vodní dílo v Horní Vsi.
O den později, dne 14. 6. 2018, došla
na podatelnu města Fryštáku další nabídka. Tentýž nabízející Ing. M. J. (opět se
představil jako budoucí vlastník pozemků
vodního díla v Horní Vsi u Fryštáku) uvedl, že na základě telefonického hovoru
s útvarem kanceláře starosty upřesňuje
předchozí nabídku. Nabídl městu k prodeji parcely 913/3, 913/1 KÚ v Horní Vsi
u Fryštáku za cenu 4.067.000,- Kč. Opět
na tři splátky v průběhu dvou let. Nová
nabídka již nezahrnovala celé vodní dílo,
nýbrž pouze pláž a vodní plochu. Cestu
po hrázi a pozemek pod hrází nabízející
z nabídky odstranil. Tyto nabídky údajného budoucího vlastníka došly městu Fryšták ve chvíli, kdy připravoval své vyjádření
k petici ministr zemědělství, Ing. Jiří Milek, z jehož vyjádření plyne, že o existenci
údajného budoucího vlastníka ze dne 13.
6. a 14. 6. jako ministr dne 22. 6. 2018
nevěděl. (K tomu se ještě vrátíme.)
Popis faktů končím ke dni 14. 6.
2018, v dalším čísle Fryštáckých listů
bych chtěl v popisu událostí dále pokračovat.
Shrnuji podstatné. Naším cílem je
převod pozemků Vodního díla v Horní Vsi,
v majetku státu, do vlastnictví a řádné
péče města Fryštáku. Naším cílem je zajištění řádné péče o vodní dílo a jeho hydrologickou funkci. To aktuálně znamená
odbahnění a vyčištění vodní nádrže.
Děkuji všem za iniciativu a podporu,

Mgr. Roman Lauterkranc
zástupce petičního výboru
23. 7. 2018

P.S. Redakce FL
Zastupitelstvo města Fryštáku na svém jednání dne 18. 7. 2018 schválilo následující usnesení:
ZMF schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví státu – s právem hospodaření SPÚ, za pozemky ve vlastnictví města Fryštáku, a to státních pozemků
parc. č. – 913/1 – jiná plocha, ost. plocha, p. č. 910/1 – trvalý travní porost
a p. č. 911/2 – jiná plocha, ost. plocha, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a souhlasí s podáním žádosti Krajskému pozemkovému úřadu, aby předložil seznam pozemků, o které by měl v rámci směny zájem, a to v návaznosti na podmínky
této uvažované směny ve smyslu aktuálně platné legislativy ČR.
Jednání zastupitelstva byl přítomen i Mgr. Roman Lauterkranc, bohužel tuto informaci už do svého textu nezařadil.

Adopce na dálku
Vážení adoptivní rodiče,
dovolte nám krátké ohlédnutí za dobou, která uplynula od konce minulého
roku.
Do poslední sbírky na podporu adopce dětí na dálku v listopadu roku 2017
jsme vstupovali s částkou 15.056 Kč zůstatku, vaše dary byly celkově 22.350 Kč,
pro platby jsme tedy měli celkem k dispozici 37.406 Kč. V měsících únoru a červenci jsme odeslali celkem 19.600 Kč, což je částka pokrývající potřeby čtyř indických dětí. Jsou to: osmiletá Marati Sanja (podporujeme od roku 2016), desetiletá Achari Bhoomika (podporujeme od roku 2015), třináctiletý Fernandes Sohan
(podporujeme od roku 2015) a osmnáctiletá Naik Prema (podporujeme od roku
2010). V lednu ukončili účast v programu adopce na dálku Devasagay a Sankthis
Kishore, kteří díky štědrým lidem z našeho města pocítili, že někde na této zemi
existuje někdo, komu jejich osud není lhostejný… Za vaši lásku a štědrost ještě
jednou jejich jménem děkujeme. Nový zůstatek úspěšné sbírky z minulého roku
činí 17. 806 Kč.
Své dary jste předávali do rukou osvědčených, obětavých organizátorů sbírky:
paní Marušce Chudožilové ve školní jídelně a dále v jednotlivých částech města těmto občanům: Márii Urbáškové, Janě Nášelové, Marii Kršákové, Aničce
Skaličkové, Marii Zapletalové, Zdeňku Orsavovi a Františku Mrázkovi. Celkem
jsme evidovali 60 dárců a z tohoto počtu si nepřeje jeden své zveřejnění a je zařazen jako anonymní dárce. Svou podporou nám velmi pomáhal na poli propagace
v městském rozhlase i FL vždy ochotný a obětavý Mgr. Pavel Nášel. O průběhu
sbírky na adopci dětí na dálku ve Fryštáku budeme veřejnost informovat i prostřednictvím informační skříňky na náměstí a na stránkách fryštáckého Farníčku.
Všem ochotným lidem širokého srdce, kteří se zapojili do této prospěšné akce,
patří náš srdečný dík.
Organizátoři sbírky

Vzpomínka na Karla KOŠÁRKA
*3. 9. 1937, †3. 8. 2008
Učila jsem ho ve Slušovicích. Po studiích na PG Kroměříž přišel učit do Fryštáku
HV a M. Můj žák se stal mým kolegou. Založil v naší škole dětský pěvecký soubor
(přes 100 dětí). Vyhrával s ním pěvecké soutěže. Ze závisti na jeho stoupající
popularitu byl propuštěn. Hledal místo v LŠU ve Zlíně. Odtud přešel do Holešova,
kde založil pěvecký dětský sbor Moravské děti. S nimi zpíval v Německu, Polsku,
Slovensku, Francii, Španělsku, Itálii, Rakousku, Švédsku.
Spolupracoval s Československou televizí, Filharmonií Bohuslava Martinů ve
Zlíně. Také působil jako porotce v mezinárodních soutěžích a učil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a získal řadu ocenění.
Je pochován v Holešově.
Jistě si na Karla Košárka vzpomene hodně jeho bývalých žáků.
SK
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