
USNESENÍ
 
z 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 3. září  2012 v 8.00 hod. ve 
velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 
I. ZAHÁJENÍ
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 1.  bere na vědomí  

informaci Ing. Dalibora Hrabce, náměstka primátora a předsedy klubu  zastupitelů za Nestraníky,  že politický 
klub zastupitelstva za Nestraníky má 4 členy, novým členem se stal od  l. 8. 2012 Ing. Jiří Kajzar.  
 
1a  Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2.  neschvaluje
 
a) návrh Ing. Rafaela Kučíka (ODS) doplnit program o bod:  1c)“ Informace o situaci na MMFM v souvislosti 
s 11ti obviněnými Policií ČR včetně obvinění Ing. Dalibora Hrabce, náměstka primátora“.
 
b) návrh Ing. Petra Konůpky (ODS) doplnit program o bod:  1d) „Odvolání náměstka primátora SMFM 
Ing. Dalibora Hrabce z funkce“.
 
c) návrh Ing. Dalibora Švejkovského (ODS)  doplnit program o bod:   1e) „Informace kontrolních mechanizmů 
města o výsledcích z dosavadních šetření k současným kauzám  na MMFM“.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 3.  schvaluje 
 
program 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku .
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 4. vyslechlo
 
a) informaci  Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora o podání k Okresnímu státnímu zastupitelství 
ve Frýdku-Místku a ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě;  
 
b) souhrnnou  informaci od  posledního zasedání ZMFM o  probíhající trestní kauze ve věci veřejných zakázek  
na MMFM;
 
c) vyjádření  Ing. Dalibora Hrabce, náměstka primátora k jeho obvinění  ze sjednání výhody při zadání veřejné 
zakázky.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                
 
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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1. 5.  bere na vědomí 
zprávu ověřovatelů  o ověření zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku,  které se konalo 4. 6.     
2012   bez připomínek.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1b Určení ověřovatelů zápisu , volba volební komise                                                                                                               
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 6.  určuje
 
ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Ing. Pavla Sabelu (ČSSD) a pana Ing. 
MUDr. Miroslava Přádku,  Ph.D. (KDU-ČSL).
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 7.  volí
 
volební komisi  ve složení: 
 
Ing. Jaroslav Chýlek, MBA (ČSSD), předseda,
Ing. Petr Adamus (KDU-ČSL), člen,
Mgr. Drahomíra Jurtíková (Nestr.), členka.                                                                                                                                                                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

II. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

 
2a  3. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012 
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 50 – 78
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

 
2.  1.  schvaluje

 
návrh 3. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 50 – 78 dle příloh č. 1 – 5 k usnesení včetně nového rozpočtového opatření 
č. 78 na návrh Ing. Martina Špetly (TOP 09), a to:
 

Rozpočtové opatření č. 78 spočívající v:
přesunu finančních prostředků ve výdajích kapitoly 01-Odbor kancelář
primátora v těchto závazných ukazatelích:
- „Ostatní výdaje odboru kancelář primátora“ -10,00 tis. Kč

v tom: par. 6112-Zastupitelstva obcí a pol. 5901-Nespecifikované
rezervy – dotační rezerva primátora -10,00 tis. Kč

- „Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR“ 10,00 tis. Kč
v tom: par. 6112-Zastupitelstva obcí a pol. 5222-Neinvestiční transfery

občanským sdružením – účelové neinvestiční prostředky sdružení
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR na  sociálně
aktivizační služby 10,00 tis. Kč

 
to je:
 

navýšení příjmů o 4 378,98 tis. Kč na celkovou výši 1 000 911,52 tis. Kč 
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snížení výdajů o -195 671,02 tis. Kč na celkovou výši 1 066 396,74 tis. Kč  
snížení financování o -200 050,00 tis. Kč na celkovou výši 65 485,22 tis. Kč 

 
2.  2.  ukládá

 
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 50 – 78 
pro rok 2012 dle platné rozpočtové skladby.
 
T – 10. 9. 2012
Z –  Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2b Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012 – odbor sociálních služeb
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace  z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek  pro rok 
2012 se společností BESKYD DZR, o. p. s.  se sídlem: Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná    
v obchodním rejstříku, spisová značka: O 285 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě, zastoupená 
ředitelem Ing. Liborem Sladkovským, ve výši 200.000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů spojených 
s poskytováním sociálních služeb v domově se zvláštním režimem, tj. na úhradu  mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a na úhradu energií,  dle přílohy č. 1/OSS                       
k usnesení, uložené na OSS.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2c Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního 
příspěvku z kulturního fondu na rok 2012
 
Zastupitelstvo města  Frýdku-Místku
 
2. 4. rozhodlo uzavřít
 
a) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2012 s níže uvedenými subjekty:
 
1. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 
IČ 47999713, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou na akci „Moravsko-
třebovské arkády 2012“ /dopravné členů sboru autobusem na festival sborového zpěvu, účastnický poplatek/ 
ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF/2012 k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
 
2. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, Frýdek-Místek, IČ 65892224, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Mgr. Miloslavem Olivou na akci k 15. výročí klubu /vydání sborníku/ 
ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 2/OŠKMaT/KF/2012 k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
 
3. Matice slezská, Místní odbor FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek-Místek, IČ 45239835, 
nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Jiřím Kotáskem na vydání sbírky „Slezské zemi XXV“ /honoráře, 
materiál, tisk, vazba/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/KF/2012 k usnesení, uložené na Odboru 
ŠKMaT,
 
b) smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z kulturního fondu na rok 2012 s níže uvedeným 
subjektem:
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4. Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, se sídlem 
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00846881, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem 
Konečným na akci „Jsme tady 20 let“ /zhotovení a tisk almanachu a CD/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy 
č. 4/OŠKMaT/KF/2012 k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
2d Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na 
rok 2012 – Odbor ŠKMaT
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 5. rozhodlo
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2012 s níže uvedenými 
subjekty:
 
1. Agentura Orange s.r.o., se sídlem 739 41 Palkovice 718, IČ 26856425, zapsaná v OR vedeném Krajským  
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40613, zastoupená jednatelkou Bc. Lucií Volnou, výhradně na částečnou 
úhradu nákladů akce ve Frýdku-Místku „Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“ (nájem, honoráře, energie, 
materiál, výlep) ve výši Kč 100.000,--, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2012/Ka k usnesení, uložené na Odboru 
ŠKMaT,

 
2. Zdeněk Tofel, s místem podnikání Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836, 
nezapsaný v OR výhradně na adventní koncert a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel 
ve Frýdku-Místku konaných v rámci akce „MF Souznění 2012“ na honoráře a propagaci ve výši Kč 70.000,-- 
dle přílohy č. 2/OŠKMaT/R/2012/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na 
rok 2012 – Odbor ŠKMaT 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 6. rozhodlo
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2012 se subjekty:
 
1. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelem Emilem 
Soukupem výhradně na provoz a činnost ve výši 120.000,-- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2012/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
2. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, IČ 00534986, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provoz a činnost ve výši 
50.000,-- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
3. Beskydská šachová škola o.s., se sídlem 17. listopadu 71, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 49562517, nezapsaná 
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčem a místopředsedou Martinem Kocurem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 5.500,-- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
4. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, se sídlem Stadion Stovky, Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26674351, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz a činnost ve výši 
76.000,-- Kč dle přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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5. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný 
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na provoz 
a činnost ve výši Kč 160.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
6. Bruslařský klub Frýdek-Místek, o.s., se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26591448, 
nezapsaný v OR, zastoupený jednatelkou Ing. Monikou Bártovou výhradně na provoz a činnost ve výši 
24.000,-- Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
7. BK Frýdek-Místek (Basketbalový klub Frýdek-Místek), se sídlem Politických obětí 120, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 26592550, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem a místopředsedou Ing. 
Ladislavem Kocourkem výhradně na provoz a činnost ve výši 10.000,- Kč dle přílohy 
č. 7/OŠKMaT/RM/2012/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
8. ELVIS GYM, o. s., se sídlem Wolkerova 830, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22669868, nezapsaný v OR, 
zastoupený předsedou Jakubem Weissmannem na výhradně na provoz a činnost ve výši 5.000,-- Kč dle přílohy 
č. 8/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
9. Foosballový sportovní klub Frýdek-Místek o.s., se sídlem Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 27030601, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Petrem Plasgurou výhradně na provoz a činnost 
ve výši 5.000,-- Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
10. Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, se sídlem Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26532689, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou výhradně na provoz a činnost 
ve výši 1.500,-- Kč dle přílohy č. 10/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
11. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 739 08 Frýdek-Místek,  IČ 26534851, nezapsaný v 
OR, zastoupený předsedou Milanem Adámkem výhradně na provoz a činnost ve výši 30.000,-- Kč dle přílohy 
č. 11/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
12. Škola TaeKwon-Do I.T.F. – JOOMUK Frýdek-Místek, se sídlem Na Aleji 2715, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26523531, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Jozefem Juhásem výhradně na provoz a činnost ve výši 
7.000,-- Kč dle přílohy č. 12/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
13. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, se sídlem ČSA 570, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 66934044, 
nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Kateřinou Birkášovou výhradně na provoz a činnost ve výši 15.000,-- 
Kč dle přílohy č. 13/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
14. Školní sportovní klub BESKYDY o. s., se sídlem Domov mládeže při SPŠ, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 22733582, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miloslavem Chrobákem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 11.000,-- Kč dle přílohy č. 14/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
  
15. Tělovýchovná jednota Sokol Lískovec, se sídlem 739 30 Lískovec, IČ 60045833, nezapsaná v OR, 
zastoupená předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz a činnost ve výši 43.000,-- Kč dle přílohy 
č. 15/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
16. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, nezapsaná v OR, zastoupená 
předsedou Miroslavem Melichaříkem výhradně na provoz a činnost ve výši 8.000,-- Kč dle přílohy 
č. 16/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
17. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Příborská 57, 739 42 Zelinkovice, 
IČ 60341343, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Zdeňkem Michálkem výhradně na provoz a činnost ve 
výši 8.000,-- Kč dle přílohy č. 17/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
18. Tělovýchovná jednota voltiž Frýdek-Místek, se sídlem Staříč 587, 739 43 Staříč, IČ 70634173, nezapsaná 
v OR, zastoupená předsedkyní Michaelou Guznar Růžičkovou výhradně na provoz a činnost ve výši 3.000,-- Kč 
dle přílohy č. 18/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
19. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
00563153, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Jaromírem Varadínkem a místopředsedou Ing. Milošem 
Petřkovským 
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výhradně na provoz a činnost ve výši 30.000,-- Kč dle přílohy č. 19/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené 
na OŠKMaT,
 
20. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26606721, nezapsaný v OR, zastoupený prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 40.000,-- Kč dle přílohy č. 20/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
21. Tělovýchovná jednota Sokol Chlebovice, se sídlem 739 42 Chlebovice, IČ 60781424, nezapsaná v OR, 
zastoupená předsedou Radimem Čaganem výhradně na provoz a činnost ve výši 16.000,- Kč dle přílohy 
č. 21/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
22. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem 
Kašným výhradně na provoz a činnost ve výši 130.000,- Kč dle přílohy č. 22/OŠKMaT/RM/2012/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
23. Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v okrese Frýdek-Místek, se sídlem 8. pěšího pluku 81, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 00436020, nezapsané v OR, zastoupené předsedou Daliborem Hrabcem výhradně 
na provoz a činnost ve výši 140.000,- Kč dle přílohy č. 23/OŠKMaT/RM/2012/Če k tomuto usnesení, uložené 
na OŠKMaT.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2f Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 7. rozhodlo 
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 000,- Kč mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Petrem 
Cvikem a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632073, 
zastoupeným předsedkyní představenstva sdružení Ing. Evou Richtrovou a místopředsedkyní představenstva 
sdružení Ing. Danou Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ, a to výhradně na financování 
propagačních aktivit, provozního příspěvku a provozních výdajů.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2g  Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 2012 – odbor kancelář primátora  (fond 
primátora).
Dodatek č. l ke smlouvě se společností  TAURUS s.r.o.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 8. rozhodlo
 
1. o uzavření smluv o poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu  statutárního města Frýdku-Místku  pro   
rok 2012 s dále uvedenými  subjekty:
1. Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek,  se sídlem Frýdek-Místek, Kostikovo náměstí 
638, PSČ: 738 01, IČ 61963771, nezapsán v OR, zastoupen předsedou okresní rady  panem Rostislavem 
Přidalem, a to výhradně na úhradu části výdajů (tj. např. účastnických poplatků) spojených s účastí na 
mezinárodní akci Roverway 2012,Töölönkatu 55, FIN-00250 Helsinki, Finland,  konané ve dnech 20.- 28. 
července 2012  ve výši 10.000,- Kč Kč  dle přílohy  č. 1 /OKP/12/FP/Vá k tomuto usnesení, uložené na OKP;
 
2. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v České republice, se sídlem Praha l, Krakovská 21, 
PSČ: 110 01, IČ: 65399447,  nezapsaná v OR, zastoupena předsedkyní Oblastní odbočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých v ČR ve Frýdku-Místku paní Vlastou Kopuncovou, a to výhradně na úhradu části 
nákladů na sociálně aktivizační služby a tematické zájezdy (např. na cestovné, vstupné, poznávací, vzdělávací a 

6

 



hmatové akce) ve výši 10.000,- Kč dle přílohy č.2/OKP/12/FP/Vá k tomuto usnesení, uložené na OKP;
 
3. o uzavření Dodatku č. l ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 15. 6. 2012 se 
společností  Taurus, s.r.o., se sídlem Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 48535681, zastoupené jednatelem 
panem Vladimírem Matim  - viz příloha č. 3 k usnesení, uložená na OKP.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2h Odůvodnění  významné veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru 
statutárnímu městu Frýdek-Místek – Hala Polárka ve výši 400.000 tis. Kč“
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 9.  schvaluje
 
odůvodnění významné veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru statutárnímu městu Frýdek-Místek – Hala Polárka ve 
výši 400 000 tis. Kč“ dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO.
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU
 
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí 
nemovitostí, vzdání se předkupního práva 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
3.  1. rozhodlo
 
1. o prodeji pozemku p.č. 5193/73 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Na Aleji) manželům Ladislavu a Marcele Krabcovým, oba bytem Frýdek-Místek, Revoluční 2359 za kupní 
cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. 
 
2. o prodeji pozemku p.č. 469 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 250 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek vlastníkovi budovy č.p. 189 – rodinný dům na pozemku p.č. 465/2 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Chlebovice za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
3. o prodeji části pozemku p.č. 3014 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 108 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Těšínská) vlastníkovi budovy č.p. 1161 na pozemku p.č. 3015 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
 
4. o prodeji části pozemku p.č. 3014 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 107 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Těšínská) vlastníkovi budovy č.p. 1162 na pozemku p.č. 3018 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
 
5. o stanovení kupní ceny pozemků  p.č. 1068/1 ostatní plocha - ostatní komunikace  o výměře 3276 m2, p.č. 
1068/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2, p.č. 1071/24 ostatní plocha - jiná plocha  o výměře 125 
m2,  p.č. 1071/23  ostatní plocha  – jiná plocha o výměře 322 m2, p.č. 1071/45 zastavěná plocha o výměře  9 
m2 a části pozemku p.č. 1162 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 2100 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Květná) při prodeji společnosti Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Příborská 
520, IČ: 26790203, a to ve výši 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
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6. o prodeji části pozemku  p.č. 6226/7 orná půda o výměře 553 m2, nově označené dle geometrického plánu 
jako   p.č. 6226/25, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Kpt. Nálepky) do podílového spoluvlastnictví vlastníkům 
pozemků  p.č. 6226/7 orná půda, p.č. 6226/22 orná půda, p.č. 6226/23 orná půda, 6226/24 orná půda, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města. 
 
7.  o prodeji  části pozemků  p.č. 5189/3 ostatní plocha-jiná plocha  o výměře cca 3.800 m2,  p.č. 5189/4 ostatní 
plocha-zeleň  o výměře cca 50 m2, p.č. 5189/52 ostatní plocha-zeleň o výměře cca 100 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Lískovecká) společnosti IVELA F-M, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Komenského 437, IČ: 
26826704 za kupní cenu 1.620 Kč/m2 - části pozemků, které budou zastavěny garážemi, 250 Kč/m2 - části 
pozemků, které nebudou zastavěny garážemi,  na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 
11.6.2012, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Prodej 
bude realizován po geometrickém zaměření dokončené stavby na základě kolaudačního souhlasu, uděleného 
příslušným stavebním úřadem. 
 
8. o nabytí pozemku p.č. 3354 ostatní plocha- jiná plocha o výměře 153 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Zámecká) z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111 za kupní cenu ve výši 
170.000 Kč. 
 
9.  o bezúplatném  nabytí pozemku p.č. 4096/21 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (K Olešné) od Ivana a Ireny Šutaríkových, bytem Frýdek-Místek, Foerstrova 714.
 
10. o prodeji části pozemku p.č. 2050/29 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 750 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Anenská) vlastníkům budovy č.p. 2297 na pozemku p.č. 1565/2 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Místek za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
 
11. o prodeji pozemku p.č. 416/22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Nerudova) vlastníkům budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 416/22 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Místek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
12. o prodeji pozemku p.č. st. 9/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek vlastníkovi budovy č.p. 126 – bydlení na pozemku p.č. st. 9/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města.
 
13. o nabytí pozemků p.č. 6107/208 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 185 m2, p.č. 6107/209 ostatní plocha 
– jiná plocha o výměře 196 m2 a p.č. 6107/180 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 78 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Pod Zámečkem) od společnosti Luxreal, stavby a nemovitosti s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 
Jiráskova 457, IČ: 64612244 za kupní cenu 150 Kč/m2. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je vybudování 
finálního povrchu na komunikacích na pozemcích p.č. 6107/208 a p.č. 6107/209 současným vlastníkem.
 
14.  o nabytí pozemků p.č. 6755/6 orná půda – skleník o výměře 1208 m2, p.č. 6755/7 orná půda – skleník o 
výměře 613 m2, p.č. 6755/8 orná půda – skleník o výměře 511 m2, p.č. 6755/11 orná půda – skleník o výměře 
1098 m2, p.č. 6755/12 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 2070 m2, p.č. 6756/3 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 25 m2, p.č. 6756/4 trvalý travní porost o výměře 872 m2 a p.č. 6757/2 ostatní plocha – 
neplodná půda o výměře 496 m2, tj. celkem 6893 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Podvolání) od 
společnosti SEFEN spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Podvolání 3292, IČ: 18050093, za celkovou 
kupní cenu 5.204.215 Kč, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 5 let. Podmínkou pro uzavření kupní 
smlouvy je odstranění veškerých staveb nacházejících se na výše uvedených pozemcích současným vlastníkem  
pozemků.
 
15. o prodeji budovy č.p. 3641, objektu občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 650/8, zast. plocha a nádvoří, 
k.ú. Frýdek,  obec  Frýdek-Místek,  (areál  Nemocnice),  Nemocnici ve Frýdku – Místku, příspěvkové 
organizaci,  se  sídlem Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 321, IČ: 00534188 za kupní cenu 13.755.000 Kč.
 
Sjednaná kupní cena ve výši 13.755.000 Kč je splatná tak, že:
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- první část kupní ceny ve výši 13.341.450 Kč je splatná při podpisu kupní smlouvy tím, že závazek kupujícího 
zaplatit tuto část kupní ceny zanikne započtením oproti závazku statutárního města Frýdek-Místek uhradit 
nesplacenou část jeho závazku vůči Nemocnici ve Frýdku-Místku dle čl. IV. Trojdohody uzavřené dne 
30.10.2000 mezi Okresním úřadem Frýdek-Místek, městem Frýdek-Místek a Nemocnicí ve Frýdku-Místku, 
vyčíslenou ke dni 30.9.2012 ve výši 13.341.450 Kč, a to ke dni podpisu kupní smlouvy,
- druhá část kupní ceny ve výši 413.550 Kč je splatná převodem na účet prodávajícího do 90 dnů ode dne, 
kdy příslušný Katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího dle této 
smlouvy.
 
Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny 15.000.000 Kč stanovené znaleckým posudkem zpracovaným Zdeňkem 
Adamusem ze dne 30.4.2012) se odůvodňuje takto:
- převod se realizuje na neziskový subjekt – příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje, když převáděná 
budova se nachází na pozemku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, kdy hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje vykonává Nemocnice ve Frýdku-Místku a je součástí areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku, tzn. že 
převodem dojde k majetkoprávnímu sjednocení vlastnického režimu v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku,
- převodem dojde k dořešení právních vztahů z Trojdohody uzavřené dne 30.10.2000 mezi Okresním úřadem 
Frýdek- Místek, městem Frýdek-Místek a Nemocnicí ve Frýdku-Místku, tzn. že zejména dojde:
- ke splacení nesplaceného peněžitého závazku statutárního města Frýdek-Místek uhradit zhoršené hospodářské  
výsledky Nemocnice ve Frýdku-Místku dle čl. IV citované Trojdohody
- k zániku nájemních vztahů k převáděnému objektu mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Nemocnicí ve 
Frýdku-Místku a mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností Laborex, s.r.o., z nichž statutární město 
Frýdek- Místek nepobírá žádné nájemné
- k zániku povinnosti statutárního města Frýdek-Místek z titulu pronajímatele hradit opravy a údržbu 
převáděného objektu, když z tohoto titulu statutární město Frýdek-Místek vynakládá ročně částky řádově 
statisíců korun.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
3. 2.  rozhodlo
 
16.  o bezúplatném nabytí světelného signalizačního zařízení, včetně všech součástí a příslušenství, na ulici 
Příborská (odbočka na parkoviště u prodejny OBI), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek od společnosti Prosberitas 
FM s.r.o., se sídlem Líně, Na Šachtě 391, PSČ 330 21, IČ: 29106231.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
3. 3. rozhodlo
 
17. o vzdání se předkupního práva na pozemek p.č. 5764/1 trvalý travní porost o výměře 648 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Černá cesta).
 
18.  o vzdání se předkupního práva na pozemek p.č. 3522/8 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1151 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (Stará Riviera).
 
19.  o vzdání se předkupního práva na pozemky p.č. 6467/8 orná půda o výměře 5361 m2 a p.č. 6492/2 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 1375 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nové Dvory - Kamenec).
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
3. 4. ruší
 
20.  usnesení  z 25. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 24. 5. 2010 č. III./3a/3.1./21., 
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o nabytí pozemku p.č. 3354 ostatní plocha- jiná plocha o výměře 
153 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecká) z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, 
IČ: 69797111 do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
(v čase a místě obvyklou).“
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3b Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům statutárního 
města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku 
nacházejícím se na katastrálních územích města 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
3. 5. rozhodlo
 
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-
Místku dotčeným výstavbou komunikace  R/48  v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města 
Liškové Janě, bytem  Lysůvky, Zahradnická 55, a to dle čl. 7 Statutu tohoto fondu. 
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7 Statutu fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-
Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je 
zvýšený dopad negativních vlivů v souvislosti s výstavbou komunikace R/48 (otřesy, exhalace, hluk, prašnost 
apod.).

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
 
4a  Vydání Změny č. 2 Územního plánu Frýdku-Místku formou opatření 
obecné povahy 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
4. 1.  ověřilo 
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, že Změna č. 2 Územního plánu  Frýdku-Místku není v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem 
krajského úřadu 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
4. 2.  vydává 
 
Změnu č. 2 Územního plánu Frýdku-Místku formou opatření obecné povahy dle přílohy č. 1 k usnesení, a to 
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, 
v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4b  Zpráva č. 43 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. bere na vědomí

 zprávu č. 43 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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V.   STANOVISKA  OBČANŮ 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 1. vyslechlo
 
diskusní vystoupení občanů Frýdku-Místku, a to
 
- pana Pavla Mlýnka k novele loterijního zákona a využití finančních prostředků z tohoto zdroje;
- pana Vladimíra Kubaly k problematice místecké části města;
- pana Petra Vlčka s dotazem , kdo zanedbal stav VSH a zda je nutná výstavba dalšího nákupního centra;
- pana Jakuba Šrubaře k prodeji pozemků či nemovitostí města Frýdku-Místku a zavedení on-line přenosů ze  
   zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku;
- paní Vlasty Sedlářové k platbám za odpady;
- pana Antonína Barta k vandalismu na dětském hřišti na sídlišti Slezská, instalování kamer a kontrole 
   městskou policií.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VI.   OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
6a Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví koeficienty u daně 
z nemovitostí
 
Zastupitelstvo města
 
6. 1. vydává
 
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí, dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na OSOM. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
 
7a Změna ve složení finančního výboru ZMFM – volba nového člena 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 1. rozhodlo
 
o způsobu volby člena finančního výboru aklamací, 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 2. volí 
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m), § 117 odst. 4 a § 118 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích,  
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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do funkce člena  finančního výboru ZMFM  pana Ing. Jiřího Kajzara (Nestraníci)
 
s účinností od  4. 9. 2012 do konce volebního období v r.  2014. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7b Partnerská smlouva s městem Harelbeke (Belgie)
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 3. rozhodlo 
o uzavření partnerské smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Petrem Cvikem a městem Harelbeke, 
se sídlem Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, Belgie, zastoupeným starostkou Ritou Beyaert dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7c Pravidla pro nové zařazení a setrvání sportovních klubů v Centru sportu 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 4. ruší
 
stávající podmínky pro zařazení sportovních klubů do Centra sportu schválené na 3. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku dne 30. 3. 1999;
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 5. schvaluje 
 
Pravidla pro nové zařazení a setrvání sportovních klubů v Centru sportu s účinností  od 1. 1. 2013 dle přílohy 
č. 1 k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
7d Podpora vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 6. rozhodlo
 
1. o závazku statutárního města Frýdek-Místek se finančně spolupodílet na udržitelnosti vybraných 
sociálních služeb v letech 2015–2016 v maximální výši celkem 7 088 000 Kč,
 
2. o  uzavření   smlouvy  o   podpoře   sociálních  služeb  v  Moravskoslezském  kraji  mezi   statutárním 
městem Frýdek-Místek   se  sídlem:   Radniční 1148,  738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 00296643,   zastoupeným   
primátorem Mgr. Petrem Cvikem  a  Moravskoslezským  krajem  se  sídlem:   28. října 117,  702 18 Ostrava,   
IČ: 70890692, zastoupeným hejtmanem kraje Ing. Jaroslavem Palasem, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7e Vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb 
pro rok 2013
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 7. vyhlašuje
 
dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb  pro rok 2013 dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7f  Stanovení názvu dvou ulic v Chlebovicích
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 8. schvaluje
 
a)  název komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 703, k. ú. Chlebovice – ulice U Hřiště;
 
b) název komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 722/3, 706/1, 706/2, 697/1, 511/1, 511/3, 511/4, 670/
7, 511/5, 511/6, k. ú. Chlebovice – ulice K Lomu.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7g  Stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích   
rady města a výborech zastupitelstva pro občany města Frýdku-Místku, 
pro předsedy a členy osadních výborů, pro bčany v částech města
Frýdku-Místku a pro vedoucí pracovních skupin komunitního plánování 
sociálních služeb za jejich činnost v l. pololetí 2012
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 9. schvaluje
 
navrhnutou výši finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva města pro 
občany města Frýdku-Místku, pro předsedy a členy osadních výborů, pro občany v částech města Frýdku-Místku 
a pro vedoucí pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb za jejich činnost v 1. pololetí 2012 dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OVV.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
7h  Prezentace činnosti  Národního domu Frýdek-Místek příspěvkové 
organizace      

Zastupitelstvo města

 
7. 10. bere na vědomí
 
prezentaci činnosti  Národního domu Frýdek-Místek příspěvkové organizace.                                         
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VIII.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
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8a  Kontrola usnesení a připomínek  ze zasedání ZMFM za uplynulé 
období.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
8. 1.  bere na vědomí
 
kontrolu  usnesení,  připomínek a podnětů  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku  za  uplynulé 
období  - viz příloha č. l a 2 k usnesení, uložená na OKP;
 
8. 2.  konstatuje  
 
dostatečné a úplné vyřízení připomínek  a podnětů přednesených na 8. zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konaném dne 4. 6.  2012  -  viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 
 
IX.  ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  vč. diskuse  
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
9. 1.  bere na vědomí
 
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období.
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
XI. DISKUSE
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
10. 1.  neschvaluje
 
požadavek  klubu zastupitelů ODS, aby písemné „Prohlášení klubu zastupitelů ODS ve Frýdku-Místku“ bylo 
součástí zápisu z 9. zasedání ZMFM.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

 



 
 
 Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                        Ing. Dalibor Hrabec
     náměstek primátora                                                                                               náměstek primátora
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frýdek-Místek 5. 9. 2012
 
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP 
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