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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jakmile v kalendáři pomine první jarní den, 
vždy se nám s příchodem jara zlepší nálada, 
prodlouží se sluneční svit, pak následuje 
změna na letní čas a my si jen potvrdíme, že 
vlastně žádná zima ve skutečnosti nebyla 
a že opakovaně jako každý rok nám po-
myslně zimní období přeskočí do letního. 
Každý to nazývá jinak, ale ve skutečnosti se 
nám příroda a zejména počasí mění a my 
to nemůžeme téměř nijak ovlivnit.

Je to období, kdy plánujeme, co dnes, zí-
tra, za měsíc a tak dále. A pak najednou 
přichází bouřka, a to ze všech stran, objeví 
se pandemie KORONAVIRU.

Potkalo nás něco, co jsme nečekali, něco, 
co jsme nechtěli. Je to nebezpečné, otrav-
né a strašně moc nás to omezuje.

Všechny informace o pandemii a přehledy 
o nákaze máme denně ve všech mediích. 
Byl vyhlášen stav nouze, byl stanoven 
zákaz volného pohybu osob mimo urče-
né výjimky. Hlavní tíha je dnes na našem 
zdravotnictví. Lékaři, sestry, záchranáři 
a ostatní personál nemocnic jsou nejvíce 
ohroženi a  navíc jsou dlouhodobě pře-
tíženi a pracují ve ztížených pracovních 
podmínkách.

V minulosti vždy v krizových situacích byli 
naši občané schopni vzájemně si vypomá-
hat. Je tomu i dnes. Nebyli jsme připraveni 
na takovou krizi. Na trhu vznikl problém 
s ochrannými rouškami a respirátory, je-
jichž nošení bylo nařízeno. 

Děkuji všem našim občanům, kteří na 
vzniklou situaci okamžitě zareagovali a na-
bídli svou pomoc. V této krizové situaci si 

tohoto kroku velice vážíme. K dnešnímu 
dni ještě nemáme vyhráno. Každý den 
dostáváme nové doplňující informace 
a taky jsou denně vysloveny nové otázky 
ke koronaviru.

Toto je situace k dnešku, kdy se uzavírá 
příjem článků do našeho zpravodaje. Až 
ho dostanete do rukou, bude situace určitě 
jiná, ale nikdo si netroufá říct jaká. 

Dnes byl prodloužen zákaz volného po-
hybu osob, proto jsme rozhodli o zrušení 
termínu konání zastupitelstva obce, a tak 
nebude zatím schválen rozpočet. Budeme 
se nadále řídit rozpočtovým provizoriem.

Do návrhu rozpočtu pro rok 2020 byl zařa-
zen chodník I. od kříže a II. od Chamráda za 
12 500 000 Kč, výměna lávky u Škařupů za 
1 500 000 Kč, nákup traktoru pro pracovní 
jednotku obce za 1 500 000 Kč a financová-
ní oprav komunikací za 2 000 000 Kč, nátěry 
2 lávek přes řeku Ondřejnici za 750 000 Kč. 
Dále je v rozpočtu samozřejmě počítáno 
i s financováním menších drobných oprav 
majetku obce.  Předpokládáme, že tyto ná-
vrhy budou v rozpočtu zachovány a pláno-
vané akce provedeny, i když se nacházíme 
právě v době nouzového stavu.

Vážení spoluobčané, v této chvíli vám chci 
popřát hlavně zdraví a život bez komplika-
cí. I tato pandemie odezní a bude pokračo-
vat normální život. Opět připomínám, že 
dveře obecního úřadu jsou pro vás vždy 
otevřené a zvlášť to platí v krizových si-
tuacích. Přejeme si, abyste se měli dobře, 
přejeme si, abyste se v obci cítili bezpečně 
– v obci, kde stojí za to žít.

Leo Volný, starosta
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Usnesení ze 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 12. února 2020

Výtah ze schůzí Rad obce 
Fryčovice za období 
únor – březen 2020

Zastupitelstvo obce Fryčovice

•	 Schvaluje program jednání 7. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne  
12. 02. 2020.

•	 Určuje ověřovateli zápisu ze 7. zasedá-
ní zastupitelstva obce konaného dne 
12. 02. 2020 pana Zbyňka Tučného, paní 
Miroslavu Šmiřákovou a zapisovatelem 
Mgr. Veroniku Kozarovou.

•	 Schvaluje vyhotovení a podání žádosti 
o dotaci na vybudování veřejného hřiště 
v obci Fryčovice do výzvy Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, podprogramu Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova, dotač-
ního titulu 117D8210H Podpora budová-
ní a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku a souhlasí se zajištěním vlast-
ních nutných finančních prostředků na 
dofinancování akce.

•	 Schvaluje	vyhotovení a podání žádosti 
o dotaci na sakrální stavby v obci Fryčo-
vice a souhlasí se zajištěním vlastních 
nutných finančních prostředků na dofi-
nancování akce.

•	 Schvaluje vyřazení vozidla DA VW Trans-
porter ze seznamu vozidel složek IZS. Toto 
vozidlo zůstává v majetku obce Fryčovice. 

•	 Schvaluje využívání vozidla DA VW 
Transporter ZŠ Fryčovice k  přepravě 
žáků včetně učitele k akcím, soutěžím 
v našem regionu.

•	 Schvaluje jmenování velitelem jednot-
ky SDH obce Fryčovice Bc. Bujnocha Ra-
dima od 11. 2. 2020. 

•	 Schvaluje vítání občánků Fryčovic dne 
15. 2. 2020 v 10.00 a v 10.30 hodin. De-
seti narozeným dětem bude předán dar 
obce ve výši 5 000 Kč na jedno dítě.

•	 Schvaluje	souhlas s oplocením dotče-
ných parcel (viz žádost) sloužících k pas-
tvě koz a ovcí a jako ochrana hnízdiště 
kachny divoké. Všechny parcely uvede-
né v seznamu v žádosti jsou v majetku 
Karla Kubláka a Jaromíra Kubláka. Obec 
Fryčovice trvá na legalizaci stavby for-
mou dodatečného stavebního povolení.

•	 Schvaluje	udělení plné moci firmě CIVIL 
PROJECTS, s.r.o. Plná moc se týká zastu-
pování ve správních úkonech, včetně pře-
bírání písemností v celém správním řízení 
vedeném příslušnými orgány v rámci po-
volení stavby „Sociální byty v objektu č. 
p. 727 na parc. č. 1485/8, k. ú. Fryčovice.“ 
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•	 Schvaluje rámcovou smlouvu o zpro-
středkování mezi obcí Fryčovice a spo-
lečností Edenred CZ, s.r.o. Předmětem 
smlouvy je zprostředkování uživatelům 
poukazů vydaných společností Edenred 
pro prodej zboží/služeb ve Fry Relax 
Centru.

•	 Schvaluje darovací smlouvu s Handicap 
centrum Škola života Frýdek-Místek, o. 
p. s. Předmětem darovací smlouvy je 
finanční dar ve výši 5 000 Kč. 

•	 Schvaluje termín zápisu nových dětí 
do MŠ Fryčovice. Zápis nových dětí se 
bude konat ve čtvrtek 6. 5. 2020 v době                                    
od 9.00 do 16.00 hodin.

•	 Schvaluje	záměr prodeje hmotné ne-
movité věci pozemku parc. č. 2412/17, 
ostatní plocha o výměře 53 m2 a pozem-
ku parc. č. 2412/19, ostatní plocha o vý-
měře 85 m2, k. ú. Fryčovice, na základě 
žádosti firmy BORCAD CZ,  s. r. o.

•	 Schvaluje etický kodex Fryčovického 
zpravodaje.

•	 Schvaluje uzavřít smlouvu o zeměděl-
ském pachtu na hmotnou nemovitou 
věc, pozemek parc. č. 1843/17, orná 
půda, o  výměře 5282 m2 a  pozemek 
parc. č. 1843/22, orná půda, o výměře 
843 m2, k. ú. Fryčovice s panem Petrem 
Filipcem za cenu 2 000 Kč/ha/rok. 

•	 Schvaluje možnost demolice stavby 
stodoly na pozemku parc. č. 1933 k. ú. 
Fryčovice v majetku obce Fryčovice. Tato 
stavba je v havarijním stavu a již není po-
užitelná pro další využití a RO se přiklání 
k její demolici. 

•	 Bere	na	vědomí informaci z  jednání 
starosty obce na pozemkovém úřadu 
v Ostravě o možnosti získání pozemků 
v majetku státu do vlastnictví obce.

•	 Bere	na	vědomí žádost ředitelky ZŠ 
Fryčovice o zvážení oprav komunikace 
a oplocení kolárny.

•	 Bere	na	vědomí informaci firmy EKO
-KOM o současných problémech na trhu 
s papírem a opatřeními, která je autori-
zovaná obalová společnost EKO-KOM 
připravena realizovat. 

•	 Bere	na	vědomí informaci o  dalším 
postupu jednání s  panem Jakubem 
Šrámkem ve věci řešení pozemků parc. 
č.552/16, 552/2, 553/1 a  552/15, k. ú. 
Rychaltice, obec Hukvaldy, na jejichž 
části se nachází přístupová komunika-
ce k  rodinným domům občanů obce 
Fryčovice.

•	 Bere	na	vědomí	odstoupení z členství 
v  redakční radě Fryčovického zpravo-
daje ke dni 6. 2. 2020  Ing. Martiny Kra-
tochvílové.

•	 Bere	na	vědomí odstoupení z členství 
v redakční radě Ing. Vratislava Koneč-
ného ke dni 10. 2. 2020. Redakční rada 
bude dále pracovat ve složení: Mgr. Hr-
tánková Monika, Mgr. Petra Strnadlová 
a Sadílková Nataša.

•	 Schvaluje podání žádosti o poskytnu-
tí dotace v rámci dotačního programu 
„Podpora hospodaření v lesích v Morav-
skoslezském kraji“ (ŽPZ/04/2020). Žá-
dost bude podána na stavbu oplocenek, 
snížení důsledků kůrovcové kalamity 
2017/18 a na pěstební činnost.

•	 Schvaluje účetní závěrku ZŠ Fryčovice 
za rok 2019.

•	 Schvaluje výkaz zisku a ztrát ZŠ Fryčo-
vice za období 12/2019.

•	 Schvaluje rozvahu hospodaření obce 
Fryčovice za období 12/2019.
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•	 Schvaluje smlouvu na poskytování údrž-
bových služeb, servisních zásahů a ser-
visu na zavolání při poruše mezi obcí 
Fryčovice a společností Bernold, s. r. o.

•	 Schvaluje smlouvu na zpracování žá-
dosti o  dotaci z  OZŽP firmou CRISIS 
CONSULTING, s. r. o., na Digitální po-
vodňový plán a na záložní zdroj – elek-
trocentrálu pro případ výpadku elektric-
kého proudu. 

•	 Schvaluje rozvahu MŠ Fryčovice za rok 
2019.

•	 Schvaluje převedení částky 800 000 Kč 
z rezervního fondu ZŠ na fond investic 
na opravu sociálního zařízení u družiny 
ZŠ Fryčovice. 

•	 Schvaluje přerozdělení hospodářského 
výsledku ZŠ Fryčovice za rok 2019 ve výši 
627 804,60 Kč do rezervního fondu 592 
804,60 Kč a do fondu odměn 35 000 Kč. 

•	 Schvaluje vydání předběžného klad-
ného stanoviska se stavbou rodinného 
domu manželů Vladimíra a Terezy Ko-
tenových na pozemcích parc. č. 403/6 
a 403/7 k. ú. Fryčovice a provedení ná-
jezdu z místní komunikace parc. č. 404, 
která je v majetku obce Fryčovice.

•	 Schvaluje zapůjčení vozidla VW Craf-
ter od 13. 3. do 15. 3. 2020 k  přepra-
vě ženského družstva SDH Fryčovice                      
na soustředění do Bořetic. 

•	 Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí 
Fryčovice a  Handicap centrum Škola 
života Frýdek-Místek, o. p. s., ve výši               
5 000 Kč. 

•	 Schvaluje zapůjčení vozidla VW Trans-
porter na den 6. 3. 2020 k převozu osob 
a cen do tomboly pro kulturní akci „Ško-
la života.“ Řidič: Ing. Leo Kuběna. 

•	 Schvaluje vydání předběžného kladné-
ho stanoviska společnosti Šubert group, 
s. r. o., k výkopu v místní komunikaci na 
pozemku parc. č. 1075, k. ú. Fryčovice ve 
vlastnictví obce Fryčovice. Předmětem 
stanoviska je připojení plynové a vodo-
vodní přípojky a napojení kanalizace na 
obecní rozvod. 

•	 Bere	na	vědomí pozvánku k ústnímu 
jednání k projednání uzavírky silnice I/48 
ulice Příborské ve Frýdku-Místku v místě 
budoucího mostu dálnice D56 v rámci 
stavby „D56 Frýdek-Místek – připojení 
na D48.“ 

•	 Bere	na	vědomí inventarizační zprávu 
majetku obce Fryčovice ke dni 31. 12. 2019.

•	 Bere	na	vědomí	informaci o stavech na 
účtech obce Fryčovice ke dni 20. 2. 2020: 
účet MONETA Money bank, a. s., 20 068 
178,86 Kč a účet ČNB 11 453 087,53 Kč.

•	 Bere	na	vědomí oznámení o povod-
ňových prohlídkách vodních toků ve 
správě Povodí Odry, s. p., vodohospo-
dářského provozu ve Frýdku-Místku pro 
rok 2020. 

•	 Bere	na	vědomí zprávu o návštěvnosti 
a využití FRY RELAX Centra v roce 2019 
a doporučuje ji uveřejnit v nejbližším 
čísle Fryčovického zpravodaje.

•	 Bere	na	vědomí žádost o finanční vý-
pomoc a  zapůjčení obecních prostor 
od Českého zahrádkářského svazu, zá-
kladní organizace Fryčovice na rok 2020. 
Finanční výpomoc bude zapracována 
do rozpočtu obce na rok 2020.

•	 Bere	na	vědomí	doplnění tabulky Sm-
VaK, a. s., za obec Fryčovice, o informace 
o počtu připojených ke splaškové kana-
lizaci a o počtech, které se v budoucnu 
připojí ke kanalizační síti.
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•	 Bere	na	vědomí	 informaci o průběhu 
jednání o zřízení workoutového hřiště za 
ZŠ a dětského hřiště na faře (MŠ Fryčo-
vice).

•	 Bere	na	vědomí informaci o zahájení 
návrhu zadání změny č. 2 Územního 
plánu Kateřinic.

•	 Bere	na	vědomí informaci o možném 
posílení a napojení budovy TS č. p. 727 
k vodovodu SMVaK a pověřuje Mgr. Jiří-
ho Kubalu k prověření spolufinancování 
přípojky s majitelem rodinného domu 
panem Janem Górnym.

•	 Bere	na	vědomí	dopis od pana Kamila 
Síbra o dlouhodobém pronájmu hájen-
ky č.p. 325.

•	 Bere	na	vědomí zápis z jednání komise 
stavební a rozvoje obce ze dne 10. 2. 2020.

•	 Bere	na	vědomí	odstoupení paní Na-
taši Sadílkové z redakční rady obecního 
zpravodaje.

•	 Bere	na	vědomí převoz konstrukce pó-
dia ze šibřinek do skladových prostor 
v budově TS č. p. 727 dne 1. 3. 2020. 

•	 Schvaluje termín konání 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Fryčovice na den 
25. 3. 2020 a navržený program.

•	 Schvaluje návrh rozpočtu obce Fryčo-
vice, který bude předložen ke schválení 
na 8. zasedání ZO.

•	 Schvaluje plán lesní výroby na rok 2020.

•	 Schvaluje	výsledek výběrového řízení 
na „Chodník Fryčovice“. Ve výběrovém 
řízení do užšího výběru postoupily tři 
přihlášené společnosti: Kamenbau s na-
bídkou 9.130 tis. Kč s DPH, IDS Valašské 
Meziříčí, spol. s. r. o., s nabídkou 9.452 tis. 
Kč s DPH a společnost AWT Rekultivace,  
a. s., s nabídkou 9.532 tis. Kč s DPH.

•	 Neschvaluje	žádost firmy REHABILITA-
CE – Jozef Feďák o sponzorský dar.

•	 Schvaluje	bezúplatný pronájem ob-
jektu hájenky č. p. 325 v majetku obce 
Fryčovice Mysliveckému spolku Fryčo-
vice. RO pověřuje Mgr. Jiřího Kubalu 
k sepsání smlouvy.

•	 Schvaluje žádost TJ Sokol Fryčovice z. s. 
o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč 
na financování nákladů na rok 2020 spo-
jených s provozem a údržbou komplexu 
tělovýchovného zařízení a na činnost 
sportovních oddílů. Žádost bude zapra-
cována do rozpočtu obce na rok 2020 
a předložena ZO ke schválení.

•	 Schvaluje žádost TJ Sokol Fryčovice z. s. 
o zvýšení nájmu z částky 160.000 Kč/
rok na částku ve výši 300.000 Kč/rok. RO 
pověřuje Mgr. Kubalu k rozhodnutí, zda 
se uzavře nová dohoda o nájmu nebo 
zvýšení se provede formou dodatku.

•	 Schvaluje nabídku PVC okna, s. r. o., 
na instalaci žaluzií a sítí proti hmyzu do 
oken v bytech bytového domu č. p. 54 
ve výši 73.478,10 Kč s DPH. Tato investice 
bude zapracována do rozpočtu obce na 
rok 2020. 

•	 Schvaluje žádost o uzavření smlouvy 
budoucí darovací mezi Správou silnic 
MSK, příspěvkovou organizací, středisko 
Frýdek-Místek a obcí Fryčovice na chod-
ník v úseku T-METAL – Rychaltice. 

•	 Schvaluje návrh směrnice pro sociální 
fond Obecního úřadu Fryčovice. Směr-
nice bude předložena ZO ke schválení.

•	 Schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí 
finančního daru na rok 2020 z rozpočtu 
obce Podané ruce – osobní asistence, po-
bočný spolek ve výši 70.000 Kč. Smlouva 
bude předložena ZO ke schválení.
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•	 Schvaluje žádost SDH Fryčovice 
o bezúplatný pronájem bazénu FRY RE-
LAX CENTRA na den 14. 3. 2020 pro sou-
těž mladých hasičů pod názvem „Hasičské 
čvachtání“.

•	 Schvaluje nabídku firmy DRAEGER na 
zakoupení analyzátoru plynu DRAEGER 
X-am 2500 za nabídkovou cenu ve výši 
22 236,30 Kč s DPH za účelem kontroly 
plynů v kanalizačních šachticích. 

•	 Schvaluje souhlas s  umístěním a  re-
alizací stavby akce „Stavební úpravy 
RD Fryčovice 174 a ČOV při RD na parc. 
č. 2119 a 2120, k. ú. Fryčovice. 

•	 Schvaluje řád veřejného pohřebiště 
obce Fryčovice.

•	 Schvaluje darovací smlouvu mezi MSK, 
krajským úřadem a obcí Fryčovice. Před-
mětem darovací smlouvy je kompozitní 
tlaková láhev na dovybavení jednotky 
SDH Fryčovice ve výši 9.692,10 Kč. 

•	 Schvaluje vydání souhlasu obce Fryčo-
vice se zařazením do území působnosti 
MAS Pobeskydí. 

•	 Schvaluje žádost o navýšení provozní 
zálohy – peněžního krytí z rozpočtu ZŠ 
Fryčovice z  důvodů schválení projek-
tu ozdravného pobytu žáků I. stupně, 
který bude financován SFŽP ČR ve výši 
140.000 Kč. 

•	 Schvaluje cenovou nabídku firmy IN-
PROS, s. r. o., ve výši 41.745,- Kč vč. DPH. 
Předmětem nabídky je zpracování pro-
jektové dokumentace pro provádění 
stavby „Zpevněné plochy na parc. č. 167, 
k. ú. Fryčovice v majetku obce (úprava 
pozemku kolem památníku II. světové 
války) a zároveň pověřuje firmu INPROS, 
s. r. o., k vypracování nabídky na výstavbu 
pergoly u spodní chaty na hřišti TJ Sokol. 

•	 Bere	na	vědomí	zápis z jednání finanč-
ního výboru Obce Fryčovice ze dne 4. 3. 
2020.

•	 Bere	na	vědomí	dopis ekologického 
institutu Veronica.

•	 Bere	 na	 vědomí	 vyjádření statika 
k uložení konstrukce lávky na stávající 
kamenné pilíře – lávka „u Škařupů“.

•	 Bere	na	vědomí nabídku na realizaci kli-
matizace v objektu MŠ – fara. Realizace 
klimatizace bude hrazena z rezervního 
fondu MŠ.

•	 Bere	 na	 vědomí	 zprávu o  výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Fryčo-
vice za rok 2019.

•	 Bere	 na	 vědomí	 informaci o  sta-
vech na účtech obce Fryčovice ke 
dni 28. 2. 2020: účet MONETA Money 
bank, a. s., 21 069 719,68 Kč a účet ČNB 
11 453 075,13 Kč.

•	 Bere	na	vědomí	zápis z lesní komise ze 
dne 21. 2. 2020.

•	 Bere	na	vědomí	srovnání cen projek-
tové dokumentace pro Komunitní dům 
seniorů Fryčovice. Společnost Atelier38, 
s. r. o., podala nabídku za projektovou 
dokumentaci ve výši 1.928.740,- Kč 
s DPH a společnost MR Design CZ, s. r. o., 
podala nabídku za projektovou doku-
mentaci ve výši 1.560.900,- Kč.

•	 Bere	na	vědomí	informaci Mgr. Kubaly 
o dalším průběhu jednání ve věci vydání 
dodatečného stavebního povolení na 
vodní nádrž III na Krnalovickém potoce.

•	 Schvaluje v  souvislosti s  usnesením 
vlády ČR o  přijetí krizového opatření 
o  zákazu osobní přítomnosti dětí na 
předškolním vzdělávání v MŠ Fryčovice 
od dne 16. 3. 2020 až do odvolání.
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•	 Schvaluje účetní závěrku za rok 2019 
MŠ Fryčovice 451, příspěvkové organi-
zace.

•	 Schvaluje přerozdělení výsledku hos-
podaření MŠ Fryčovice za rok 2019. Vý-
sledek hospodaření za rok 2019 ve výši 
334 710,74 Kč přerozdělit: 284 710,74 Kč 
do rezervního fondu a  50 000 Kč do 
fondu odměn.

•	 Schvaluje darovací smlouvu mezi obcí 
Fryčovice a společností MEDELA – péče 
o seniory, o. p. s., ve výši 15.000 Kč. 

•	 Schvaluje bez připomínek pokyny pro 
zpracování změny č. 1 Územního plánu 
Fryčovice, v rozsahu zadání změny.  

•	 Schvaluje žádost o  vydání stanovis-
ka orgánu ochrany veřejného zdraví. 
Předmětem žádosti je posouzení pro-
vozního řádu bazénu a whirpoolu FRY 
RELAX Centra Krajskou hygienickou 
stanicí v Ostravě.

•	 Bere	na	vědomí zprávu o hospodaření 
MŠ Fryčovice 451, příspěvkové organi-
zace za období 1. 1. – 31. 12. 2019.

•	 Bere	na	vědomí	sdělení Státního po-
zemkového úřadu o zahájení komplex-
ních pozemkových úprav v katastrál-
ním území Fryčovice.

•	 Bere	na	vědomí	 informaci firmy Bor-
cad CZ, s. r. o., o zájmu koupit hmot-
né nemovité věci pozemku parc. č. 
2412/17, ostatní plocha o výměře 53 m2 
a pozemku parc. č. 2412/19, ostatní plo-
cha o výměře 85 m2, k. ú. Fryčovice.

•	 Bere	na	vědomí	informace o krocích, 
které provedlo vedení obce v souvislos-
ti s usneseními vlády České republiky             
o přijetí krizového opatření:

•	 Veškeré informace o různých omeze-
ních byly ihned vyvěšeny na webo-
vých stránkách obce a podle potře-
by a důležitosti byly také postupně 
vyhlašovány obecním a  mobilním 
rozhlasem.

•	 Byl omezen provoz obecního úřadu 
pro veřejnost: pondělí a středa 14.00 
– 17.00 hodin.

•	 Pro potřeby zajištění různých kroků 
plynoucí z krizového opatření jsou 
k dispozici pracovníci údržby obec-
ního úřadu a jednotka SDH Fryčovice.

•	 Bylo zajištěno vaření v kuchyni školní 
jídelny pro seniory v obci a postup-
ně i pro osoby v karanténě. Po dobu 
vyhlášení krizového opatření budou 
jídla balena do jednorázových obalů.

•	 Po vyhlášení omezeného pohybu 
občanů na veřejnosti (od 16. 3. 2020) 
a  povinného nošení roušek nebo 
ústenek na veřejnosti bylo toto 
opatření ihned oznámeno občanům 
prostřednictvím webových stránek 
obce, obecním a  mobilním rozhla-
sem. Obec v tomto případě zajistila 
roušky pro seniory v obci nad 65 let 
a zajistila jejich distribuci. Současně 
s  tímto opatřením vydala obec vý-
zvu k zajištění šití roušek pro potřeby 
občanů obce formou dobrovolnické 
činnosti a zadala výrobu 500 ks šitých 
roušek u firmy NEYWER.

•	 Obec vede evidenci dobrovolníků, 
kteří nabídli pomoc spoluobčanům 
(šití roušek, nákupy potravin, léků 
apod.).
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Informace pro občany 
– statistika za rok 2019
Obec Fryčovice měla na počátku roku 2019 
celkem 2 411 obyvatel (včetně 31 cizinců) 
a ke	konci	roku	2019	to bylo 2	414	obyva-
tel. V naší obci žilo 10 cizinců s trvalým po-
bytem a 32 cizinců s přechodným pobytem. 
Úřední	adresu, což je adresa obecního 
úřadu, mělo ke konci roku 2019 52	občanů.
Do Fryčovic se v roce 2019:
-	 přihlásilo	36	občanů,	
-	 odhlásilo	42	občanů,
-	 narodilo	se	21	dětí, z toho 10 děvčat a 11 

chlapců,
-	 zemřelo	24	občanů,	10 žen a 14 mužů.
Z celkového počtu 2 414 obyvatel (2 372 
obyvatel + 42 cizinců) bylo v roce 2019:  

- 1 189 mužů, z toho nad 15 let 1 016, do 
15 let 173

- 1 225 žen, z toho nad 15 let 1 046, do 15 
let 179.

V loňském roce bylo ve Fryčovicích uzavře-
no	5	sňatků.  
Zlatou	svatbu	- 50 let společného života 
oslavilo	6	manželských	dvojic.
Diamantovou	svatbu – 60 let společného 
života oslavily 2	manželské	dvojice.
Vítání občánků se v roce 2019 uskutečnilo 
třikrát.
Nově byla v roce 2019 přidělena 3 čísla po-
pisná. 

Mgr. Veronika Kozarová, matrikářka

INFORMACE Z OBCE
Dne 30. 04. 2020 vyprší termín splatnosti	
místních	poplatků	ze	psů	a	za	provoz	
systému	shromažďování,	sběru,	pře-
pravy,	třídění,	využívání	a	odstraňo-
vání	komunálních	odpadů.  
S ohledem na současnou situaci a s blíží-
cími se lhůtami splatnosti těchto poplatků 
oznamujeme občanům, že se splatnost	
prodlužuje	do	30.	06.	2020.	Doporuču-
jeme občanům, aby tyto místní poplatky 
hradili
•	 bezhotovostním	 převodem	 na	 účet	

obce č.: 95521764/0600, VS: č.p. domu, 
do poznámky uvést: název místního 
poplatku a příslušný rok

•	 hotovostně	na	obecním	úřadě	umož-

níme platit, až nebude omezen volný 
pohyb osob.

Vyzvednutí nálepky na popelnici po za-
placení bezhotovostním převodem bude 
umožněno taktéž po skončení omezení 
volného pohybu osob. 

SaZBa	poplatků	Na	rok	2020

• za komunální odpad - 500 Kč za osobu
•	 nově	jsou	osvobozeny	děti	narozené	

v tomto kalendářním roce a fyzické 
osoby, které v letošním roce dosáhly 
věku 80 let a starší

• za psa – 100 Kč za prvního psa, 150 Kč 
za druhého a dalšího psa
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„S  dětmi je času míň, 
ale radosti víc. Noci 
jsou kratší, ale láska 
je silnější. Rozpočet 
chudší, ale život mno-
hem bohatší“.

Vítání nových občán-
ků se uskutečňuje 
zpravidla třikrát roč-
ně, podle počtu na-
rozených dětí. V roce 
2019 se zúčastnilo 
vítání občánků 18 mi-
minek. 

Letos se konalo vítá-
ní občánků 15. úno-
ra 2020 v  obřadní 
síni Obecního úřa-
du ve Fryčovicích. 
Z  celkového počtu 
11  pozvaných dětí 
se zúčastnilo tohoto 
slavnostního aktu 
8 dětí za přítomnosti 
svých rodičů, prarodi-
čů a sourozenců. Mi-
minka vítaly do života 
děti z Mateřské školy 
ve Fryčovicích pásmem básniček, písniček 
a starosta obce pan Leo Volný svým pro-
jevem. Každé nově narozené dítě dostalo 
Knížečku o mně a dárkovou tašku s pro-
dukty, které darovala lékárna U Svatého 
Jiří ve Fryčovicích. Novorozené děti, které 
měly v době narození a přijetí daru trvalý 
pobyt na území obce Fryčovice, dostaly 
peněžní dar v hodnotě 5 000 Kč. Maminky 
obdržely květinu. Rodiče se podepsali do 

knihy zápisů o uvítání do života. Po tomto 
slavnostním aktu rodiče dostali fotografie 
z vítání občánků na památku.

Na závěr bych chtěla požádat rodiče nově 
narozených dětí, aby vždy po narození své-
ho dítěte předložili jeho rodný list a pří-
padně se přihlásili na vítání občánků na 
Obecním úřadě ve Fryčovicích.

Mgr. Veronika Kozarová, matrikářka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Harmonogram sběru a svozu 
separovaného odpadu v r. 2020 
- l. pololetí

Poznámka: Plasty se odvážejí vždy ve středu, papír ve čtvrtek a u skla v určeném týdnu 
podle kapacity skládky (není určený den).

OBEC Měsíc Duben Květen Červen
Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

St St St St St St St St St St St
Čt Čt Čt Čt Čt Čt

So
Poznámka: Plasty se odvážejí vždy ve středu, papír ve čtvrtek a u skla v určeném týdnu podle kapacity skládky (není určený den).

PLASTY
PAPÍR
SKLO
NADROZMĚR. + NEBEZP.

OBEC Měsíc Duben Květen Červen
Týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

St St St St St St St St St St St
Čt Čt Čt Čt Čt Čt

So
Poznámka: Plasty se odvážejí vždy ve středu, papír ve čtvrtek a u skla v určeném týdnu podle kapacity skládky (není určený den).

PLASTY
PAPÍR
SKLO
NADROZMĚR. + NEBEZP.

OBEC
MěsícDuben

Květen
Červen

Týden14151617181920212223242526
St

StStStStStStStStStSt
Čt

Čt
Čt

Čt
Čt

Čt

So
Poznámka: Plasty se odvážejí vždy ve středu, papír ve čtvrtek a u skla v určeném týdnu podle kapacity skládky (není určený den).

PLASTY
PAPÍRSKLONADROZMĚR. + NEBEZP.

Příprava nového zákona 
o odpadech – obce budou muset 
změnit své odpadové hospodářství
V  roce 2018 Češi vyprodu-
kovali 5,8 milionu tun (577 
kilo na jednoho obyvatele) 
komunálního odpadu, z če-
hož téměř polovina skonči-
la na skládce. Obce se musí 
připravit na nová pravidla, 
která jim přinese odpadová 
legislativa aktuálně předlo-
žená ke schválení poslan-
cům a  senátorům. Mění se 
systém poplatků, obce če-
kají třídící a  recyklační cíle, 
které jim mohou přinést nejen úspory, 
ale i pokutu. Přitom není jisté, zda se je 
podaří splnit. V tomto ohledu je klíčový 
rok 2025, kdy bude třeba třídit již 60 pro-

cent a recyklovat 55 procent komunálního 
odpadu. Změní se i platba za svoz odpa-
du, nově bude možné platit za vyhozené 
množství. Od roku 2030 by obce neměly 
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ke skládkování přijmout žádný odpad, kte-
rý může být recyklován nebo jinak využit 
(s výjimkou odpadu, pro nějž skládkování 
představuje řešení nejvstřícnější vůči ži-
votnímu prostředí). Od roku 2035 se má 
podíl skládkování komunálního odpadu 
snížit na nejméně 10 procent. Do konce 
roku 2023 má být vedle papíru, skla, kovu 
a plastu tříděn (nebo doma kompostován) 
také biologický odpad, v roce 2025 pak 
textil a nebezpečný odpad z domácností.

Vytřídit 60 procent může být problém. Na 
rozdíl od většiny zemí EU se v Česku neroz-
hoduje o nastavení systému odpadového 
hospodářství na úrovni určitého území či 
regionu, ale děje se tak přímo v obci či 
firmě. A to má své důsledky – z hlediska 
organizace systému, sběru spolehlivých 
údajů i plnění stanovených cílů. Podle do-
stupných dat například v obcích do 3.000 
obyvatel, kterých je v ČR naprostá větši-
na, se množství ročně vyprodukovaného 
směsného odpadu mezi obcemi značně 
odlišuje, pohybuje se mezi 100 a 400 kily 
na obyvatele a  tříděného odpadu mezi 

zhruba 15 a 70 kily. V mnoha obcích tak 
bude muset dojít k výraznému poklesu 
množství komunálního odpadu, podle 
současných dat by to mělo v  průměru 
být ročně asi o 100 kilo na osobu. To bude 
pro obce skutečně velký skok. Přitom při 
nesplnění třídícího cíle může stát uložit 
pokutu až 200 000 korun, což pro malé 
obce není malá částka.

K tomu přispívá také skutečnost, že podle 
zákona jsou původcem komunálního od-
padu pouze obce, přitom ale kolem čtvr-
tiny až třetiny odpadů vzniká jinde. Přede-
vším jde o živnostenský odpad, kterého 
se tak stanovené cíle netýkají, ale který, 
pokud by se zahrnul, by mohl pomoci cíle 
plnit, protože je lépe tříditelný. A mohlo 
by se to rozdělit – mezi obce, kterým by 
stačilo snížit množství směsného komu-
nálního odpadu „jen“ o přibližně 50 kilo 
na obyvatele za rok, a firmy, u nichž by 
to mohlo být 30 až 40 kilo. S povinným 
zahrnutím živnoodpadu do komunálního 
systému měst a obcí však zásadně nesou-
hlasí podnikatelé. Prezident Hospodářské 

Obr. 1 Produkce komunálního odpadu v obcích (bez živností) a ČR (včetně živností) v letech 
2018 a předpoklad 2025, kdy má být vytříděno 60% a zrecyklováno 55% komunálního od-
padu (kg/ob/rok).Zdroj: Milan Havel, Arnika
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komory Vladimír Dlouhý se již dříve vy-
jádřil, že je nutné ponechat rozhodnutí 
na podnikatelích, komu budou předávat 
svůj odpad podle toho, která alternativa 
je pro ně ekonomicky výhodná, technicky 
dostupná či s sebou přináší jiné výhody.

Podle názorů odborníků obce zvládnou 
splnit třídící cíle jen při výrazném nárůs-
tu evidence bioodpadů. Pokud si odpad 
občan kompostuje sám, tak to podle zá-
kona není odpad, protože se ho nezba-
vil. Ale pokud jej odveze do komunální 
kompostárny, je to odpad, který je ná-
sledně materiálově využit. A obec za to 
bude dostávat víc peněz, protože dobře 
třídí, ačkoliv je to vlastně v principu horší. 
V konečném důsledku může být ten, kdo 
předchází vzniku odpadu a z mála odpadu 
hůře třídí, horší než ten, co vyprodukuje 
velké množství odpadu, ale třídí řádně.

Obcím by mohla pomoci větší meziobec-
ní spolupráce. Jedná se o snahu, aby se 
v rámci svazku obcí, zvláště těch malých, 
vybudoval společný systém, na nějž by 
bylo možné přenést administrativní povin-
nosti. Ministerstvo životního prostředí již 
mělo v této souvislosti přislíbit spolupráci 
na přípravě odpovídajícího legislativního 
ukotvení úpravy společenství obcí, za kte-
ré odpovídá ministerstvo vnitra.

Jak již bylo řečeno v úvodu, Češi vyprodu-
kovali v roce 2018 5,8 milionu tun (577 kilo 

na jednoho obyvatele) komunálního od-
padu, z čehož téměř polovina skončila na 
skládce. Od roku 2030 (původně minister-
stvo navrhovalo již rok 2024) by obce však 
již neměly ke skládkování přijmout žádný 
odpad, který může být recyklován nebo 
jinak využit, s výjimkou odpadu, pro nějž 
skládkování představuje řešení nejvstříc-
nější vůči životnímu prostředí. Od roku 
2035 se má podíl skládkování komunální-
ho odpadu snížit na nejméně 10 procent.

V příštích letech by se proto měl postup-
ně navyšovat poplatek obcí za ukládání 
recyklovatelných a využitelných odpadů 
na jejich skládky, který poroste ze součas-
ných 500 korun až na 1850 korun za tunu 
odpadu v roce 2029 (viz tab.1). Současný 
poplatek ve výši 500 korun za tunu ko-
munálního odpadu (6.200 korun za tunu 
nebezpečného odpadu) se totiž od roku 
2009 nezměnil, což v důsledku znamená, 
že skládkování v Čechách vlastně postup-
ně zlevnilo.

Podle ministerstva životního prostředí je 
takové zvýšení poplatku sociálně únosné, 
za tímto účelem zpracovalo i dopadovou 
studii. Výnos z poplatků se bude nově více 
rozdělovat mezi obec a Státní fond život-
ního prostředí ČR na financování projektů 
v odpadovém hospodářství. Úprava po-
platků za skládkování je podle výkonného 
ředitele České asociace odpadového hos-

Tab. 1 Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t). 
Zdroj: Vládní návrh zákona o odpadech
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podářství Petra Havelky pro splnění cílů 
daných na úrovni Evropské unie skutečně 
nezbytná. Neměly by však být tak vyso-
ké, aby více motivovaly k finální recyklaci 
a méně ke spalování. „Odpady odkláněné 
ze skládek nesmí končit v  nových spalov-
nách na neupravený směsný odpad. To by 
nedávalo logiku. Proto také EU zastavila 
dotace roštových spaloven,“ řekl Havelka, 
který dále upozorňuje, že musí vzniknout 
recyklační kapacity a nové kapacity pro 
energetické využití odpadů. V současnosti 
totiž firmy zabývající se odpadovým hos-
podářstvím nemají odbyt pro své vytří-
děné druhotné suroviny, jejichž cena je 
nízká a jsou těžko uplatnitelné. „A těmto 
firmám se tak zvyšují náklady na odpadové 
hospodářství, protože si s tím pak musí nějak 
poradit,“ dodává Havelka. Dobře si podle 
něj nastavilo poplatky Slovensko, které 
motivuje k třídění a odklánění odpadu ze 
skládek, ale nevede k výstavbě velkoka-
pacitních zařízení na zpracování odpadu.

Stát chce obce, které budou dobře tří-
dit, motivovat finančně. Za skládkování 
zbylých nevytříditelných odpadů budou 
moci platit jako za zbytkový odpad (do 
roku 2025 za současných 500 korun, poz-
ději až 800 korun). V roce 2021 bude využití 
slevy podmíněno vytříděním minimálně 
55 % skla, plastu, papíru, kovu a biood-
padu z  celkové produkce komunálních 
odpadů na území obce, tento minimální 
podíl se bude následně každý rok zvedat 
o pět procentních bodů až do 70 procent 
v  letech 2024 -2026 a 75 procent v roce 
2027. Svaz měst a obcí nebo i třeba eko-
logické organizace však tuto třídící slevu 
nepovažují za dobrý nápad. Pro řadu obcí 

bude těžké na ni dosáhnout, a tak může 
působit spíše demotivačně.

Nový zákon o odpadech také navrhuje, 
aby si obec sama vybrala, jak účtovat svým 
obyvatelům poplatek za svoz odpadu. 
Může zvolit paušální poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství ve výši 
nepřevyšující 1.200 korun na občana, kte-
rý je založen na obdobném principu jako 
dnes (nebude již možnost výběru úhrady 
od občana na základě smlouvy). Nebo se 
přikloní k uložení „poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci“, 
což v praxi znamená platbu za skutečné 
množství vyhozeného směsného odpa-
du (systém PAYT – zaplať, kolik vyhodíš). 
V tomto případě se obec může rozhod-
nout, jestli bude zpoplatňovat hmotnost 
nebo objem odpadu, kdy nejvyšší možná 
sazba, kterou lze uložit, je 6 korun za kilo, 
resp. 1 koruna za litr odpadu. A aby se ni-
kdo nemohl vyvázat z povinnosti platit 
za odpad, může obec určit také minimál-
ní základ poplatku na občana, kterým je 
10 kilo, resp. 60 litrů odpadu.

Nová úprava zároveň zajišťuje, aby člověk, 
který má trvalé bydliště v jiném místě, než 
kde skutečně bydlí, neplatil dvakrát, ale 
jen jednou.  Podle názorů odborníků však 
toto kolizní ustanovení nereflektuje sku-
tečnost, že i když v obci někdo bydlí jen 
část roku, obec musí i tak svůj odpadový 
systém konstruovat na to, že tam daný ob-
čan, i když jen občas, žije. Pak je na každé 
obci, aby zvažovala, zda vybírat za tento 
systém i od těchto občanů.

Vratislav Konečný, místostarosta
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DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  FRYČOVICE  
NA ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021 

je plánován na středu 6. 5. 2020 od 9-16,00 hodin. 
Jakou formou bude probíhat, sdělíme včas na našich  

internetových stránkách: www.ms-frycovice.webnode.cz 

Zastupitelé se rozhodli 
nepodpořit participativní rozpočet
Ve zpravodaji č. 5/2019 jsme Vám předsta-
vili náš záměr participativního rozpočtu 
a slíbili, že se budeme snažit tento záměr 
prosadit na nejbližším zastupitelstvu. Naší 
snahou bylo, aby se občané mohli zapojit 
do rozhodování, co sami považují za pro-
spěšné v obci zlepšit. Díky	tomu,	že	jsme	
považovali	tento	nápad	za	všeobecně	
dobrý	a prospěšný,	nepředpokládali	
jsme	negativní	reakci,	se	kterou	se	ná-
vrh	setkal.

Program prosincového zastupitelstva byl 
na náš podnět doplněn o požadavek, aby 
finanční výbor zpracoval metodiku celého 
procesu a navrhl výši prostředků k rozdě-
lení.	k našemu	překvapení	při	hlasová-
ní	nebyl	tento	bod	zastupiteli	za	NoF,	
oDS,	kSČM	a kDU-ČSl	(Ing. J. Lanča se 
zdržel hlasování) schválen. 
Nejzásadnější připomínku k tomuto bodu 
měl Mgr. Ing. Aleš Konečný, který interpre-
toval negativní zkušenosti některých měst 
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a obcí a dále zmínil, že zastupitelé vnímají 
potřeby občanů a považují tento nástroj 
za zbytečný.

Na každou věc se dá dívat z různých stran. 
To, že některá města a obce se zapojují do 
projektu opakovaně, naopak svědčí o je-
jich pozitivní zkušenosti.

Ve	shodnou	dobu	o participativním	roz-
počtu	jednali	zastupitelé	palkovic,	kteří	
měli	na	věc	jiný	názor	než	naši	zastupite-
lé	a návrh	podpořili. Vyčlenili 300.000,- Kč 
na pilotní ověření participativního rozpoč-
tu, kdy občané mohou navrhnout, co by 
z obecních prostředků v Palkovicích chtěli 
zrealizovat nebo vylepšit. 

Věříme, že nastane čas, kdy se k obcím, 
které se nebojí změn, zařadí i ta naše a ve 
všem, co navrhnou zastupitelé za ČSSD 
a hasiči, se nebude hledat něco špatného 
a  zájem občanů převáží nad politickou 
příslušností. 

Měli	jsme	jedinečnou	šanci	vtáhnout	
občany	do	dialogu	o utváření	místa,	
kde	 žijí.	 Jsme	 totiž	 přesvědčeni,	 že	
občané	mohli	přijít	s náměty,	které	by	
byly	ku	prospěchu	nás	všech.	Jen	vlast-
ní	zkušenost	by	nám	ukázala,	zdali	je	
tato	cesta	pro	nás	tou	správnou.

Ing. Dagmar Jiskrová, Ing. Roman 
Pecka, Mgr. Jiří Šefl, Ing. Richard Kavka

Článek rady obce
Vážení občané,

dovolujeme si vám touto cestou pre-
zentovat stanovisko rady obce k  článku 
Zastupitelé se rozhodli nepodpořit parti-
cipativní rozpočet sepsaný Ing. Dagmar 
Jiskrovou. 

Podotýkáme, že naším cílem je, abyste 
porozuměli, proč naprostá většina zastu-
pitelů participativní rozpočet nepodpoři-
la. Naší snahou je rovněž také to, abyste 
pochopili, že formulace zvolená paní Jis-
krovou „K našemu překvapení při hlasová-
ní nebyl tento bod zastupiteli za NOF, ODS, 
KSČM a KDU-ČSL schválen.“ ve skutečnosti 
až tak překvapivá není.

V průběhu zastupitelstva byly prezento-
vány negativa participativního rozpočtu, 
postoj některých starostů k participativ-
nímu rozpočtu a v neposlední řadě také 
stanoviska hovořící pro jeho nepřijetí.

Tedy ve stručnosti:

1) Řada starostů má za to, že se jedná 
o  nástroj, jehož velkou nevýhodou je 
časová náročnost. Než lidé podají své 
návrhy, než budou mít dostatek času pro 
hlasování a  než proběhne vyhodnoce-
ní a  po něm teprve zákonná soutěž na 
zhotovitele, uběhne mnoho času. Lze 
konstatovat, že na požadavky lidí se dá 
(a má) reagovat mnohem rychleji.

2) Další problém lze pak spatřovat v ome-
zených finančních zdrojích, jež jsou pro 
tento nástroj vyčleněny. Občany bývají 
často navrhovány nerealistické a  nere-
alizovatelné požadavky, mnohdy jsou 
navíc jejich zájmy vedeny snahou získat 
zvýhodnění pro své nejbližší okolí, což 
může oslabovat (a  v  řadě případů také 
oslabuje) obecní solidaritu. Může to vést 
ke vzniku konfliktů a  nevraživosti mezi 
lidmi, když v  dnešní době se lidé nedo-
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káží shodnout ani na dětských hřištích 
nebo umístění odpadkových košů. Není 
zájmem obecních samospráv vytvářet 
důvody ke konfliktům.

3) V  souvislosti s  participativním rozpo-
čtem dochází k  tvorbě dalších procesů. 
S  tím jsou spojeny zvýšené administra-
tivní nároky, může vyvstat potřeba navý-
šení personálních zdrojů úřadu atd.

4) Máme zastupitelskou demokracii, což 
je forma vlády založená na principu vol-
by zastupitelů lidu v  přímých volbách. 
Strany a  uskupení vstupují do voleb se 
svými programy a konkrétními kandidá-
ty. Pokud jsou kandidáti zvoleni, jsou to 
právě oni, kdo zastupují občany a  roz-
hodují v jejich zájmu o využití veřejných 
prostředků.

5) Fryčovice jsou malou obcí, lidé se zde 
znají a pravidelně oslovují zastupitele se 
svými potřebami ať už neformálně, nebo 
formálně při zasedání zastupitelstva 
obce. Participativní rozpočet je nástroj, 
který se snad může uplatnit ve velkých 
městech, kde se lidé vzájemně neznají 
a ani většinou neví, kdo je zastupuje.

Na základě těchto argumentů nebyl par-
ticipativní rozpočet podpořen. Nebylo 
to tedy z  toho důvodu, jak se domnívá 
paní Jiskrová, že se zastupitelé bojí změn 
a hlasují z principu proti návrhům někte-
rých konkrétních zastupitelů.

Pro podporu výše uvedených argumen-
tů považujeme rovněž za vhodné připojit 
stanovisko Ing. Miroslava Mateje, Ph.D., 
k  participativním rozpočtům, které je 
prezentováno v časopise Veřejná správa 
č. 24/2019. Ing. Miroslav Matej, Ph.D., je 
od roku 2014 ředitelem odboru financo-

vání územních rozpočtů a  programové-
ho financování na Ministerstvu financí. 

K metodě participativního rozpočtu uvá-
dí, že mnozí	představitelé	obcí	se	snaží	
touto	formou	spíše	získat	plusové	po-
litické	body.	Obce totiž většinou do par-
ticipativního rozpočtu alokují relativně 
zanedbatelnou část financí, takže výsled-
ky projektů nemohou mít ambici přispět 
k plnění strategických cílů rozvoje obce.

Osobně tuto formu rozpočtování nepod-
poruje, jelikož realizované projekty větši-
nou nezapadají do plánu strategického 
rozvoje obce a finanční	prostředky	 se	
rozmělňují	na	řadu	malých	projektů.

Dále konstatuje, že snaha občanů ovliv-
nit, co se bude z části peněz z  rozpočtu 
realizovat, může	vyvolat	mezi	jednotli-
vými	skupinami	obyvatel	obce	spory,	
který	projekt	bude	mít	prioritu	při	re-
alizaci.

Za hlavní nevýhodu pak považuje fakt, že 
se mnohdy jedná o nesystémové, ad hoc 
projekty, které jsou vytrženy z  kontextu 
strategického rozvoje obce a  řeší pouze 
partikulární problémy, resp. jsou spíše 
politickým gestem. Jako neméně důleži-
tou pak vidí skutečnost, že obce vyčleňují 
do participativního rozpočtu pouze ba-
gatelní částky, přičemž ale jejich	admi-
nistrativa	 je	 časově	 značně	 náročná;	
tím se samozřejmě prudce snižuje efekti-
vita takto vynakládaných výdajů.

Závěrem pak konstatuje, že máme	 za-
stupitelskou	 demokracii,	 a  to	 i  na	
místní	úrovni,	a proto	by	o využití	ve-
řejných	 prostředků	 měli	 rozhodovat	
primárně	zvolení	zastupitelé.

Za Radu obce Fryčovice Aleš Konečný
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Návštěvnost a využití  
FRY Relax Centra v roce  2019
Ráda bych vás seznámila s návštěvností 
a využitím FRY Relax Centra v roce 2019. 
V příloze dokládám grafické znázornění 
návštěvnosti FRY Relax Centra v posled-
ních třech letech.

Finanční grafy jsou u většiny služeb zná-
zorněny již od roku 2009 – badminton, 
squash, sauna.

Bazén od roku 2013. Hřiště jen poslední 
tři roky. Grafy týkající se počtu lidí jsou 
zobrazeny u  všech aktivit jen poslední 
tři roky.

Každá z  těchto aktivit je znázorněna 
zvlášť.

V  roce 2019 klesla návštěvnost bazénu 
docela razantně. Zčásti je tento pokles 
způsoben dlouhou výlukou v  létě 2019, 
která byla vzhledem k rekonstrukci stro-
jovny o měsíc delší než jiné roky. Z tohoto 
důvodu trvalo i déle, než si naši zákaznici 
zvykli, že jsme opět v  provozu. Dalším 
faktorem byl úbytek počtu mateřských 
škol, které k nám dojíždějí, a tak se příjem 
z této aktivity rovněž snížil.

Návštěvnost bazénu tedy v loňském roce 
poklesla oproti roku 2018 o 5398 návštěv-
níků.

Naopak velký nárůst jsme zaznamenali 
u sauny a badmintonu.

Jak je vidět z grafů, tak u sauny se ná-
vštěvnost zvýšila o 2536 návštěvníků, což 
je opravdu hodně vzhledem k její kapaci-
tě. U badmintonu je nárůst 2102 návštěv-
níků oproti roku 2018. U squashe došlo 

k mírnému poklesu, což je však vzhledem 
k dlouhé výluce celkem pochopitelné.

U badmintonu došlo k nárůstu, který ale 
opět souvisí hlavně s větším množstvím 
služeb poskytovaných jak základní škole, 
tak ostatním organizacím obce Fryčovice, 
které jsou jim k dispozici zdarma. Tyto 
služby zdarma jsou nejvíce poskytovány 
v měsíci únoru (období šibřinek), který 
je pro FRY Relax Centrum a jeho příjmy 
jeden z  nejdůležitějších, protože vždy 
po novém roce je největší zájem o tyto 
služby. Pro centrum to bohužel znamená 
největší únik našeho výdělku (asi 42 000,- 
Kč během měsíce února jen v tělocvičně, 
dalších 8 500,- Kč na bazénu).

Návštěvnost bazénu letos poklesla v prů-
měru na 70 návštěvníků za den (původ-
ně 80 denně). Přes týden je návštěvnost 
i díky mateřským školkám vyšší než přes 
víkendy.  Průměr přes týden je 82, přes 
víkendy 40 návštěvníků. Kapacita bazénu 
je 100 osob na den.

Celková návštěvnost celého centra je tedy 
59	404	osob.

Celková návštěvnost je tedy velmi dobrá, 
odpovídá kapacitě našeho zařízení a cel-
kové situaci v  regionu, ve kterém v po-
sledních letech došlo k velkému nárůstu 
podobných zařízení.

11.2.2020

Pavlína Hlavatá,  
správkyně FRY Relax Centra Fryčovice
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Fryčovický zvěřinec
Dle názvu tohoto článku by 
si mnozí z vás mohli myslet, 
že se chystáme v  naší obci 
vybudovat ZOO či nějaký 
zvěřinec. Nicméně ti z  vás, 
kteří jste byli na letošních 
šibřinkách, víte, že právě 
Fryčovický zvěřinec byl název 
62. šibřinek.

Již od listopadu jsme se za-
čali scházet kvůli programu, 
abychom v klidu a přátelské 
atmosféře vše do konce úno-
ra stihli. Je fakt, že některým 
se do zvířecího tématu ne-
chtělo, ale jsem moc ráda, 
že jsme ten nápad neopus-
tili a  vlastně nakonec jsme 
zvládli připravit jeden z velmi 
povedených dílů šibřinek.

Program začal průvodem 
zvířat na Noemovu archu, 
což bylo podium. Domní-
váme se totiž, že Noemova 
archa byla vlastně první zví-
řecí rezervace. Pak už jsme 
navštěvovali jeden zvířecí 
druh za druhým. Prvním ta-
nečním číslem byli plameňá-
ci-neb i v ostravské ZOO jsou 
jako první hned u  vstupu. 
Často si je pletu s pelikány 
a taky že jsem to jeden večer 
spletla. Ale snad mi to diváci 
i účinkující odpustili. 

Následovali tučňáci, lišky, 
pávi, koně, opice i  s  Tarza-
nem, nechybělo ani stínové 
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divadlo. Díky možnostem, které stí-
nové divadlo nabízí, jsme si tak připo-
menuli mnoho dalších zvířat. 

Celým zvěřincem projížděl i  zážit-
kový vláček, který v  dnešní době 
nemůže chybět v žádné ZOO, natož 
tak v našem zvěřinci. Závěrečný ta-
nec patřil gepardům. I letos program 
vtipně okořenili konferenciéři, kteří 
už nejen komentují dění, ale také 
vystupují v  humorných scénkách, 
například v  poradě v  ZOO nebo 
v návštěvě zvířat u veterináře. Velmi 
humorným vstupem byl dabing z „řeči“ 
zvířat do řeči lidské. 

Na programu se podílelo více než sto 
účinkujících. A to nemluvím o těch, kte-
ří v programu nevystupovali, ale velkou 
mírou přispěli k organizaci a provozu ši-
břinek. Myslím, že jsme všichni hrdí, že 
se nám podařilo uspořádat další úspěš-
ný ročník. Dovolte mi tedy ještě jednou 
jménem TJ Sokol Fryčovice všem, kteří 
se byť jen malým podílem účastnili le-
tošních 62. šibřinek, moc poděkovat. Já 

osobně si velmi vážím atmosféry, která 
v posledních letech na šibřinkách panuje. 
Je téměř rodinná. Každý víme, co máme 
dělat, a  díky tomu dokážeme připravit 
nejen zábavný program, ale také kulisy 
a vyzdobu celé tělocvičny. 

A co plánujeme pro 63. ročník fryčovických 
šibřinek? Téma už jsme si řekli a znovu se 
společně sejdeme na konci listopadu, kde 
budeme sdílet nápady, a vy se můžete už 
teď těšit, co si pro vás připravíme. 

Gabriela Pultarová

ZPRÁVY Z VOLEJBALU
ŽeNy	ZaháJily	JarNí	ČáSt	SoUtěŽe

V prvním jarním kole městského přeboru 
žen hostilo v pondělí 9. 3. 2020 naše druž-
stvo souseda z tabulky z Vratimova. Utkání 
se vyvíjelo jako na houpačce. První čtyři 
sety byly vyrovnané, o vítězi rozhodoval až 
tie-break. V něm však naše družstvo zcela 
selhalo na příjmu a výrazně rozhodující 
set prohrálo. 

TJ Sokol Fryčovice - Volejbalový klub Vrati-
mov 2:3 (19,-20,22,-21,-4)

Vzhledem k mimořádné situaci s šířením 
koronaviru rozhodl řídící orgán soutěže 
STK MěVS Ostrava o přerušení na dobu 
neurčitou všech rozehraných soutěží, kte-
ré řídí. Věřme, že se městský přebor žen 
dohrát podaří. 

oVS	troJic	MlaDšího	ŽactVa

V pátek 7. 2. 2020 se v hale ZŠ Komenského 
ve Frýdlantu nad Ostravicí odehrálo před-
poslední kolo OVS trojic mladších žáků. 
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Naše družstvo TJ Sokol Fryčovice 
hrálo ve skupině B ve složení Fanda 
Pultar, Zuzka Rošíková, Ilonka Mi-
kalová a Vendy Ranochová, která 
hrála na turnaji poprvé.

Naše družstvo sehrálo vyrovnaná 
utkání s Red Volley Frýdlant n. O. „B“ 
i s KV Kopřivnice „A“, i když v kon-
covkách byli lepší soupeři, výrazně 
však prohrálo s VK Raškovice 0:2. 
Poslední utkání s SK Metylovice „A“ 
rozhodovalo o sestupujícím do vý-
konnostně nižší skupiny C. Všichni 
naši mladí volejbalisté podali velmi 
dobrý a bojovný výkon a v utkání 
v obou setech zvítězili. Naše druž-
stvo TJ Sokol Fryčovice tak obsadilo 
v turnaji 4. místo a uhájilo před zá-
věrečným turnajem druhou výkon-
nostní skupinu B.

Výsledky našeho družstva:

Fryčovice - Red Volley Frýdlant n.O. 
„B“ 0:2 (22,23)

Fryčovice - KV Kopřivnice „A“ 0:2 
(21,23)

Fryčovice - VK Raškovice „A“ 0:2 (15,16)

Fryčovice - SK Metylovice „A“ 2:0 (-22, 
-20)

Dne 11. 3. 2020 rozhodl řídící sou-
těže Miloslav Chrobák vzhledem 
k opatřením vlády ČR ve věci ochra-
ny obyvatelstva před nákazou ko-
ronavirem o  zrušení finálového 
turnaje Trojek mladšího žactva 
v Raškovicích. 

MrkNěte	také	Na	FaceBook		
VoleJBal	FryČoVice.	

Za oddíl volejbalu  
Ing. František Kopecký 

Ve Fryčovicích 21. 3. 2020
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603 444 418
antensat | www.antensat.cz

DODÁVKA SET-TOP-BOXU 
S INSTALACÍ DO VAŠEHO DOMOVA

přijedeme | zapojíme | naladíme

reklaMa
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Na Smart ranči se rodí  
nová hříbata a také nápady
Nový	rok	pomalu	překračuje	svou	první	
čtvrtinu	a na	Smart	ranči	se	rodí	prv-
ní	hříbata.	Zásadní	událost	letošního	
roku.	Nicméně	spousta	zásadního	se	
odehrála	také	loni.	předně	ranč	změ-
nil	název	z paint	horse	na	Smart	ranch.	
a nový	název,	který	lépe	vystihuje	pod-
statu	a hlavní	znaky	ranče,	není	zdaleka	
jedinou	novinkou.	

Kozlovice poskytují zázemí ranči, který se 
zaměřuje na jezdectví a chov koní, již čtr-
náct let. Svým návštěvníkům nabízí Smart 
ranch výcvik jízdy na koni pro dospělé 
i děti, kurzy westernového ježdění, indi-
viduální výcvikové programy, majitelům 
koní pak zprostředkovává ustájení koní, 
výcvik a přepravu koní, nebo poradenské 
služby. Firma se zaměřuje také na prodej 
koní, především plemene Quarter horse.

V loňském roce se na ranči udály zásadní 
změny. Nový název, nové logo, nový web, 
aktivita na sociálních sítích Facebook, Twi-
tter a Instagram. To jsou jen některé z nich. 
Letos plánuje majitelka ranče Klára Šalko-
vá spolu se svým týmem spoustu dalších 
inovací, které by měly zlepšit komunikaci 
mezi rančem a zákazníky, přiblížit jejich 
práci veřejnosti a hlavně vybudovat znač-
ku, na jejíž kvalitě pracují už dlouhé roky. 
V neposlední řadě se má ranč také více ote-
vřít veřejnosti, neboť ne všichni obyvatelé 
Kozlovic či okolních vesnic o ranči vědí. 

Na ranči probíhá každoročně řada akcí 
včetně Mistrovství České republiky v rei-
ningu, což je jedna z disciplín westerno-
vého stylu ježdění. Dále zkoušky jezdců, 
příměstské tábory pro děti a mládež a další 
větší či menší akce. Na řadu z nich má pří-
stup také široká veřejnost, pro kterou je to 
možnost, jak originálně strávit volný čas. 

Informace o ranči, životu na ranči a o všech 
plánovaných akcích jsou k nalezení na Fa-
cebooku, Twitteru, Instagramu či na webo-
vých stránkách www.smartranch.cz. 

Ceník inzerce ve Fryčovickém zpravodaji:

Celá strana A5  1200 Kč

½ A5      750 Kč

¼ A5      500 Kč
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věrky	nám	zasílejte	příspěvky	v elektronické	podobě	v textovém	formátu	(Doc,	oDt,	
tXt	 apod).	 výhradně	 na	 adresu:	 podatelna@frycovice.cz  • Vydává:	 Obec Fryčovi-
ce pro občany obce Fryčovice a  osady Ptáčník v  nákladu 900 ks, 6x ročně. Periodický tisk 
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