
 USNESENÍ
 
z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 3. prosince  2012 v 8.00 
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku  
                                                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 
I. ZAHÁJENÍ
 
 
1a  Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 1 .  schvaluje 
 
program 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku  vč. doplňujících návrhů.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 2.  bere na vědomí
 
zprávu ověřovatelů  o ověření zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku,  které se konalo 3. 9.      
2012   bez připomínek.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1b Určení ověřovatelů zápisu , volba volební komise                                                                                                               
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 3.  určuje
 
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Petra Skotnicu (ČSSD) a pana 
MUDr. Martina Adamce (NESTRANÍCI).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 4. 1.  neschvaluje
 
návrh pana Miloslava Merty (ODS), aby způsob volby primátora a všech dalších voleb, které na 10. zasedání 
ZMFM proběhnou , probíhaly tajně.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 4. 2.  schvaluje
 
v souladu s volebním řádem ZMFM způsob volby primátora a všech dalších voleb, které na 10. zasedání 
Zastupitelstva města  Frýdku-Místku  proběhnou  - veřejně (aklamací).
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 5.  volí
 
volební komisi  ve složení: 
 
Ing. Jaroslav Chýlek, MBA (ČSSD), předseda,
MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D. (KDU-ČSL), člen,
Ing. Dalibor Hrabec (NESTRANÍCI), člen.
                                                                                                                                                                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
II. Volba uvolněných členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku
 
Volba primátora statutárního města Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 1. volí  
 
v souladu  s § 84  odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů 
 
primátorem  statutárního  města Frýdku-Místku pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS., (ČSSD) 
 
s účinností od  4. 12. 2012 do konce volebního  období  v r. 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Volba náměstků primátora
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 2.  volí 
 
v souladu s § 84 odst. 2 písm.m) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku 
 
pana Mgr. Petra Cvika (ČSSD)
 
s účinností od 4. 12. 2012 do konce  volebního období v r. 2014.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 3.  volí 
 
v souladu s § 84 odst. 2 písm.m) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku 
 
pana Karla Deutschera (ČSSD)
 
s účinností od 4. 12. 2012 do konce  volebního období v r. 2014.   
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Změna ve svěření  úseků činností města v samostatné působnosti 
dlouhodobě uvolněným členům Zastupitelstva města Frýdku-Místku
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a členům Rady města Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
3. 1. rozhodlo
 
s účinností od 4.12.2012 o změně usnesení zastupitelstva města č. I./1.13 ze dne 5.3.2012, které bude nově znít 
takto: 
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
pro volební období 2010-2014
 
1. svěřuje
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zák. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města
 
a) primátorovi Mgr. Michalu Pobuckému, DiS. na úseku: 

 
- investičním,
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
- požární ochrany,
- organizačně technického zabezpečování jednání orgánů města, 
- zahraničních styků,
- ochrany veřejného pořádku,
- životního prostředí a zemědělství,
- bezpečnostních rizik a prevence kriminality;

 
b) náměstkovi primátora Karlu Deutscherovi na úseku:
 

- dopravy a silničního hospodářství,
- územního plánování a ekonomického rozvoje,
- stavebně správních činností,
- vnitřních věcí a správy;
 

c) náměstkovi primátora Mgr. Petru Cvikovi na úseku:
 

- školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání,
- vědy a kulturního rozvoje, 
- podnikání,
- publicity činnosti města;

 
d) náměstkovi primátora Ing. Daliboru Hrabcovi na úseku:

 
- majetkoprávních vztahů města,  
- silničního obchvatu města,
- informačních technologií;

 
e) náměstkovi primátora Liboru Kovalovi na úseku:

 
- sociální péče,
- sociálních služeb a zdravotnictví,
- protidrogových aktivit, 
- prevence kriminality;
 

f) členu rady města Ing. Evě Richtrové na úseku:
 

- občanských záležitostí, 
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- dobrovolného svazku obcí „Olešná“;
 

g) členu rady města Ing. Jaroslavu Chýlkovi, MBA na úseku:
 
- financí a rozpočtu,
- sdílené infrastruktury a služeb;

 
h) členu rady města Ing. MUDr. Miroslavu Přádkovi, Ph.D. na úseku:

 
- péče o kulturní dědictví.

 
2. určuje,
 
že primátora v době jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek primátora Karel Deutscher
 
 
3. stanoví,
 
že v době nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti 
podle bodu 2. tohoto usnesení, zastupují primátora náměstci primátora v tomto pořadí:
 

a) Mgr. Petr Cvik
b) Ing. Dalibor Hrabec
c) Libor Koval.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
IV. Změna ve složení finančního výboru  zastupitelstva města, volba člena 
                                                                                                                 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
4. 1. volí 
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m), zákona 128/2000 Sb. o obcích,  (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
do funkce člena  finančního výboru ZMFM  pana PhDr. Tomáše Benedikta Zbranka (volební strana ČSSD)
 
s účinností od  4.12. 2012 do konce volebního období v r. 2014.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

V. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
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5a 4. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012 
prováděná zastupitelstvem  města formou rozpočtových opatření 
č. 79-116
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

 
5. 1.  schvaluje

 
návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2012 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 79 – 116 dle příloh č. 1 – 4 a 1a) k usnesení, a to:

 
v snížení příjmů o -12 582,78 tis. Kč na celkovou výši 992 681,58 tis. Kč 
v snížení výdajů o -104 168,95 tis. Kč na celkovou výši 966 580,63 tis. Kč  
v snížení financování o -91 586,17 tis. Kč na celkovou výši -26 100,95 tis. Kč 

 
5. 2.  ukládá

 
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 79 – 116 
pro rok 2012 dle platné rozpočtové skladby.
T – 10. 12. 2012
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5b Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1382/11/5631
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 3. rozhodlo
 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1382/11/5631  ze dne 20. 9. 2011 dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uložené na FO. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5c Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí 
statutárního města Frýdku-Místku na rok  2012
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
  
5. 4. rozhodlo
 
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí s níže uvedenými subjekty:
 
1. Hana Münsterová, trvale bytem Vodičná 82, 739 42 Frýdek-Místek, ve výši 20.000,- Kč, na pořízení 

plynového kotle jako náhrady za vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/
FŽP/12/2012, uložená na odboru ŽPaZ;
 

2. Zdeněk Valas, trvale bytem Nové Dvory – Kamenec 3524, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 2.559,- Kč, 
na stavbu kanalizační přípojky jako náhrady za septik nebo žumpu, dle přílohy č. 2 k usnesení, 
tj. smlouva č. 09/FŽP/13/2012, uložená na odboru ŽPaZ;

 
 

3. Ing. Tomáš Tkač, trvale bytem Cihelní 582, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 55.000,- Kč, 
na realizaci solárních kolektorů na částečný ohřev TUV, dle přílohy č. 3 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/
14/2012, uložená na odboru ŽPaZ;
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4. Ivana Heczková, Martin Kalvar, Marta Zátopková, Vastimil Procházka, Věra Procházková, Pavol Dorociak, 
Bc. Petr Lepík, Ing. Hana Lokajová, Bohdana Štuknerová, Tomáš Stuchlík, Bohuslav Petroš, Zdeňka 
Petrošová, Ing. Daniela Kalousová, Jana Macášková, Pavla Matušková, vlastníci domů č. p. 1759, 1760 
a 1761 na ul. Jiřího Hakena ve Frýdku-Místku, zastoupeni Ivanou Heczkovou, trvale bytem Lískovec 410, 
738 01 Frýdek-Místek, ve výši 17.159,- Kč, na stavbu kanalizační přípojky jako náhrady 
za septik nebo žumpu, dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/15/2012, uložená na odboru ŽPaZ;

 
5. Marcela Staňková, trvale bytem Panské Nové Dvory 2203, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 20.000,- Kč, 

na pořízení plynového kotle jako náhrady za vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 5 k usnesení, tj. 
smlouva č. 09/FŽP/16/2012, uložená na odboru ŽPaZ;
 

6. Magda Janků, trvale bytem Jana Švermy 484, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 20.000,- Kč, na pořízení 
plynového kotle jako náhrady za vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 6 k usnesení, tj. smlouva č. 09/
FŽP/17/2012, uložená na odboru ŽPaZ.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5d  Uzavření smlouvy  o poskytnutí  investičního  transferu z rozpočtu 
statutárního města Frýdku- Místku pro rok 2012 – odbor kancelář 
primátora (fond primátora)
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 5. rozhodlo
 
o uzavření smlouvy o  poskytnutí  investičního transferu z rozpočtu  statutárního města Frýdku-Místku  
pro rok 2012 s níže uvedeným  subjektem:
 
Radim Běleš, bytem Frýdek-Místek, Frýdlantská 188, PSČ 738 01, a to výhradně na úhradu části výdajů 
spojených s nákupem invalidního vozíku Quickie Helium od firmy Medicco ve výši  30.000,- Kč dle přílohy 
č. l/OKP/12/FP/Vá k tomuto usnesení, uložené na OKP.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5e Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu 
na rok 2012  
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 6. rozhodlo
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu  na rok 2012 se subjekty:
 
1. BK Klasik o. s., se sídlem Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, nezapsaný v  OR, zastoupený 
členkou výboru Ing. Ladislavou Frankovou na nájmy, startovné, sportovní výstroj a výzbroj, dopravné, cestovné 
ve výši Kč 7.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
2. FbC Frýdek-Místek, se sídlem Slezská 2891, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26640406, nezapsaný v OR, 
zastoupený předsedou Petrem Řehou na nájmy včetně služeb, rozhodčí, občerstvení, věcné odměny, startovné, 
kauce, sportovní vybavení, kancelářské potřeby, zdravotnické potřeby, cestovné dopravné, ubytování ve výši 
Kč 7.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
3. SPORTOVNÍ KLUB JUDO – FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Skalice 292, 738 09 Frýdek-Místek, 
IČ 27025128, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou správní rady Luďkem Kubíčkem na nájmy včetně služeb, 
dopravné, cestovné, nocležné, startovné, sportovní vybavení, údržbu ve výši Kč 7.000,-- dle přílohy 
č. 3/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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4. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – o.s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22853529, nezapsaný v OR, zastoupený místopředsedou Lubomírem Černým na nájmy včetně služeb, 
ubytování, cestovné, startovné, dopravné ve výši Kč 7.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, 
uložené na OŠKMaT,
 
5. 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 na nájmy včetně služeb, sportovní  
vybavení, pomůcky, cestovné, startovné, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, nocležné, 
stravování ve výši Kč 7.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 
6. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, se sídlem ČSA 570,  738 02 Frýdek-Místek, IČ 66934044, 
nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Kateřinou Birkášovou na nájmy včetně služeb, cestovné, dopravné, 
ubytování, startovné, sportovní vybavení, věcné odměny, propagace, pojištění, vybavení lékárniček, materiál, 
internet ve výši Kč 7.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
7. Jezdecký klub Sviadnov, o. s., se sídlem Pod Štandlem 413, 739 25 Sviadnov, IČ 68158068, nezapsaný 
v  OR, zastoupený předsedou Darjou Hrůzkovou na akci 41. ročník Bezručova poháru na věcné odměny, poháry, 
floty, stuhy, plakety, rozhodčí, komisaře, technické delegáty, veterinární a kovářské služby, lékařský dozor, 
hlasatele, fotobuňky, ozvučení, propagaci, materiál, tisk, výlep, poštovné, překážky, kavalety, přípravu kolbiště, 
kosení, mulčování, travní semeno, pronájem mobilních WC ve výši Kč 31.000,-- dle přílohy 
č. 7/OŠKMaT/SF/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

                    5f Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního 
příspěvku  z fondu výchovy,  vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2012 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 7. rozhodlo
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku z fondu výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2012 se subjekty:
 
1. Český svaz včelařů, o.s., ZO Frýdek-Místek, se sídlem Lysůvky 34, 73942 Frýdek-Místek, IČ 14613271, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou na naučné panely, propagaci, tisk, materiál, 
přepravné, výtvarné potřeby, odměny pro děti, pohoštění, dopravné, cestovné, nájmy ve výši Kč 14.000,-- dle 
přílohy č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
2. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „P. Bezruče“ ve Frýdku-Místku, se sídlem 8. pěšího pluku 
1975, 73802 Frýdek-Místek, IČ 61963836, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím střediska Ing. Vladimírem 
Pavloskem na akci Drakiáda na propagaci, tisk, materiál, výtvarné potřeby, občerstvení, odměny pro děti, nájmy, 
jízdy na koni ve výši Kč 8.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
3. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, se sídlem 
28. října 781, 73801 Frýdek-Místek, IČ 47999853, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím střediska Rostislavem 
Přidalem na el. energie, vodné, stočné, odvoz odpadu, sportovní potřeby, stany, drobné vybavení, nářadí a 
nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky, kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, čisticí 
prostředky, cestovné, přepravné, materiál ve výši Kč 14.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/FVVaZA/2012/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
4. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kruh Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638, 
73801 Frýdek-Místek, IČ 60341301, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím střediska Matějem Štěpánkem 
na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu, opravy, nářadí, tisk, 
dopravné, sportovní potřeby, výtvarný materiál a potřeby, časopisy, odznaky ve výši Kč 24.000,-- 
dle přílohy č. 4/OŠKMaT/FVVaZA/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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5. Sdružení Klubko, se sídlem Národních mučedníků 2548, 73801 Frýdek-Místek, IČ 70632138, nezapsané 
v OR, zastoupené jednatelkou Bc. Markétou Sysalovou na nájmy včetně služeb, energie, plyn, materiál a 
vybavení, trakční baterie, CD přehrávač, lékárničky, kancelářský materiál, nářadí na opravy ve výši Kč 3.762,-- 
dle přílohy č. 5/OŠKMaT/FVVaZA/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
6. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 se sídlem K Sedlištím 320, 
Lískovec, 73801 Frýdek-Místek, IČ 68157801, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Petrem 
na akci Vánoční dílny na materiál, pohoštění, občerstvení, DHM, výtvarné vybavení, odměny pro děti ve výši 
8.000,- Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/FVVaZA/2012/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5g Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na 
rok 2012 – Odbor ŠKMaT     
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 8. rozhodlo
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013 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 náklady ženského družstva volejbalistek ve výši Kč 250.000,-- 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 náklady mužského družstva 
házenkářů ve výši Kč 250.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
3. 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 náklady fotbalového 
družstva mužů ve výši Kč 250.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
4. 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 náklady 
hokejového družstva dospělých ve výši Kč 250.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2012/Če k usnesení, 
uložené na OŠKMaT.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 5h Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace 
Nemocnici ve Frýdku-Místku příspěvkové organizaci z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2012 – odbor sociálních služeb
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 9. rozhodlo
 
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 13.03.2012 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek a Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací, se sídlem: El. Krásnohorské 
321, 738 18  Frýdek-Místek, IČ: 00534188, zapsanou v obchodním rejstříku, vedenou Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupenou ředitelem Ing. MUDr. Miroslavem Přádkou, Ph.D., jehož 
předmětem je rozšíření účelu poskytnuté investiční dotace, a to o nákup elektrické odsávačky s limitním vodním 
ventilem pro anesteziologicko-resuscitační oddělení, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5j Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Místek pro   rok 2012 – odbor sociálních služeb
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 10. rozhodlo
 
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Společně, o.p.s., se sídlem: Mendlovo 
náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ: 26976307, zapsanou v obchodním rejstříku, vedenou Krajským soudem v Brně, 
oddíl O, vložka  266, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Kulhavým, ve výši Kč 400.000,–, a to výhradně 
na úhradu provozních nákladů spojených s realizací projektu Senior Point ve městě Frýdek-Místek, tj. na úhradu 
mzdových nákladů zaměstnanců (mimo úhradu odměn), odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení, ostatní osobní náklady, propagaci projektu, ostatní služby, cestovné, brand 
(návrh, výroba, instalace označení), nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (PC s příslušenstvím), 
spotřebního materiálu (mimo nákup občerstvení), telefonních poplatků, poplatků za připojení k  internetu, 
úhradu energií, náklady na školení personálu, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    5k Smlouva o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského    
    zájmu a přijetí závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  
    udělené podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského    
    zájmu 
 
    Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
     
      5. 11.  neschvaluje
 
      návrh Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora, že je ve střetu zájmu ke společnosti Sportplex 
      Frýdek-Místek, s.r.o.
 
     Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
     5. 12. 

a) projednalo návrh smlouvy o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
a přijetí závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  udělené podniku pověřenému 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu dle přílohy č. 1 k usnesení. 
 

b) přijímá závazek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a závazek vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby  udělené podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu. 
 

c) pověřuje Sportplex Frýdek-Místek s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
 

d) schvaluje smlouvu o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí 
závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby  udělené podniku pověřenému poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu uzavřenou mezi Statutárním městem Frýdek-Místek, zastoupeným primátorem Mgr. Petrem 
Cvikem a společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. zastoupenou jednatelem Mgr. Michalem 
Pobuckým, DiS, se sídlem Na příkopě 3162, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na PO.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 5k/1 Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o
 
       Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
     
       5. 13.  neschvaluje
  
       návrh Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora, že je ve střetu zájmu ke společnosti Sportplex 
       Frýdek-Místek, s.r.o.

 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 14. rozhodlo 

o uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace“ ve výši 7.114.433,- Kč na úhradu výdajů 
společnosti  Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek, zastoupené prokuristou 
společnosti Ing. Petrem Slunským, zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ 
26829495, v roce 2012, spojených s připravovanou výstavbou „Haly Polárka“ dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uložené na IO.

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

5l Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 15. schvaluje 
 
1.1. zrušení přídělu finančních prostředků do fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48 pro 
rok 2013 ve výši 1 000 tis. Kč;
 
1.2. použití dočasně volných finančních prostředků fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/
48 (dále jen „fond“) k překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na běžných účtech města v roce 
2013, a to i opakovaně. O převodu finančních prostředků rozhodne vedoucí finančního odboru. Neprodleně po 
zániku důvodu použití fondu budou finanční prostředky převedeny zpět na speciální účet fondu 
č. 1688116339/0800, nejpozději však do doby úhrady výdajů hrazených z fondu, popřípadě do 31. 12. 2013. 
 
1.3. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložený 
návrh rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2013 v závazných ukazatelích dle přílohy č. 1 
a přílohy č. 1a) Dodatek č. 1 k návrhu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 k usnesení 
včetně doplňujících příloh č. 1 – 8 tj.:
 
v příjmy ve výši  873 233,72 tis. Kč
v výdaje ve výši  923 383,12 tis. Kč
v financování ve výši  50 149,40 tis. Kč
 
1.4. pravomoci rady města a vedoucích odborů k provádění rozpočtových opatření v roce 2013, a to:
 
Rada města Frýdku-Místku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření:
 
a) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů 
na základě přijatých účelových dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního 
fondu, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), 
územních samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené 
a založené organizace a cizí subjekty;
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b) spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci 
škod;

 
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků, při němž se výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnila 
výše výdajů dle jednotlivých kapitol, výše příspěvků a transferů právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem Frýdek-Místek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města dalším osobám;
 
d) spočívající v rozpuštění plánované rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů na 
kapitole 03-Finanční odbor (plánovaná rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné kapitole, v rámci 
které proběhne čerpání výdajů na odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou;
 
e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů;
 
f) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2013 ve výši nevyčerpaných transferů 
přijatých v roce 2013 ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a současném zvýšení výdajů na par. 6402-Finanční vypořádání minulých let;
 
g) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2012 ve výši vrácených příspěvků na 
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek zdravotně postiženým občanům z viny občana a současném zvýšení 
výdajů na odvod těchto finančních prostředků zpět do státního rozpočtu na kapitole 04-Odbor správy obecního 
majetku;
 
h) spočívající v rozpuštění rezervy na spolufinancování dotací, tj. snížení výdajů na kapitole 13-Odbor 

územního rozvoje a stavebního řádu (rezerva na projekty, u kterých je záměr požádat o účelovou dotaci, transfer 
nebo příspěvek ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, z programů Evropské unie, dalších 
zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků, svazků obcí 
a regionálních rad a současném zvýšení výdajů na příslušné kapitole, v rámci které proběhne čerpání výdajů 
v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z výše vyjmenovaných zdrojů);
 
i) spočívající v rozpuštění rezervy na úhradu odvodů a sankcí na základě výsledků kontrol provedených 

kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů na kapitole 03-Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů 
a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné kapitole, v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu 
a sankce;
 
j) spočívající ve zvýšení příjmů za prodej vícetisků projektové dokumentace a současném zvýšení výdajů za 
nákup vícetisků projektové dokumentace; 
 
k) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení splátek revolvingového úvěru nebo ve snížení příjmů 
a současném snížení splátek na základě přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, 
z programů Evropské unie, rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko;
 
l) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami) 
a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami.
 
Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí 
rozpočtová opatření v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů: 
 
a) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy rozpočtové skladby mimo výdajů 
na akce zahrnuté v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů 
dle oddílů rozpočtové skladby na jednotlivých kapitolách, po předchozím schválení primátorem nebo příslušným 
náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku);
 
b) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy u jmenovitých akcí zahrnutých 
v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou 
akci, po předchozím schválení primátorem nebo příslušným náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených 
Zastupitelstvem města Frýdku-Místku); 
 
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby, 
aniž by se změnila celková výše výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané kapitole;
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d) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků z rezervy „Projektová příprava investičních akcí“ na danou 
konkrétní akci, pro kterou je projektová dokumentace zajišťována po předchozím schválení primátorem nebo 
příslušným náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku);
 
e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na kap. 12-Investiční odbor z rezervy „Provozní výdaje 
a služby související s přípravou a realizací investičních akcí“ na konkrétní provozní výdaj související s přípravou 
a realizací investiční akce po předchozím schválení primátorem nebo příslušným náměstkem primátora (dle 
kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku).
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 16. ukládá
 
1. radě města schválit zásobníky investic a oprav a údržby jednotlivých odborů pro rok 2013 včetně pořadí 
priorit jmenovitých akcí zařazených do zásobníků
T – 11. 12. 2012
Z – primátor 
 
2. vedoucí finančního odboru provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 
2013 v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2013
T – 10. 12. 2012
Z – vedoucí finančního odboru
 
3. vedoucí finančního odboru zaslat správcům kapitol rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-
Místek pro rok 2013 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit
T – 31. 12. 2012
Z – vedoucí finančního odboru
 
4. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem 
nebo zakladatelem je statutární město Frýdek-Místek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů 
a příspěvků z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2013, kterými jsou povinni se řídit
T – 15. 1. 2013
Z – vedoucí odborů 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
5m  Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2013 
z rozpočtu města – finanční odbor

 
     Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
     
        5. 17.  neschvaluje
 
        návrh Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora, že je ve střetu zájmu ke společnosti Sportplex 
        Frýdek-Místek, s.r.o.

 
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 18. rozhodlo  
 
uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek  pro rok 2013 se 
společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26829495 
zapsanou v OR, zastoupenou jednatelem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS.

 
12

 



ve výši 8 500 000 Kč na:
 

Ø úhradu nákladů spojených s realizací sportovních akcí střediska Víceúčelová sportovní hala,

Ø úhradu nákladů spojených s provozováním ledové plochy,

Ø úhradu nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti sportovní haly,

Ø úhradu nákladů spojených s provozem aquaparku „Rekreační a oddechový komplex zóny Olešná“,

Ø úhradu nákladů spojených s provozem aquaparku „Krytý areál rekreační zóny Olešná“,

Ø úhrada nákladů na provoz, vybavení a na propagaci střediska „Airsoft bunkr“, 

Ø úhradu nákladů na energie a služby,

Ø úhradu nákladů na účetní a právní služby,

Ø úhradu nákladů na kancelářské potřeby a vybavení,

Ø úhradu nákladů na cestovní náhrady a dopravné,

Ø úhradu nákladů na poštovné, telekomunikační a bankovní poplatky,

Ø úhradu nákladů na nájem věcí movitých,

Ø úhradu nákladů na nájem nemovitostí včetně pozemků a dalších na to navazujících činností, které budou 
v rámci ovládací smlouvy jednateli odsouhlaseny,

Ø úhrada nákladů spojených se správou a provozem sportovních areálů v Chlebovicích a Zelinkovicích-
Lysůvkách,

Ø úhrada nákladů spojených se správou a provozem fitcentra B-fit,
 
dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 5n Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na  
 rok 2013 – Odbor ŠKMaT

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 19. rozhodlo 
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013 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 náklady ženského družstva volejbalistek ve výši Kč 2.000.000,-- dle přílohy 
č. 1/OŠKMaT/RM/2013/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 náklady mužského družstva 
házenkářů ve výši Kč 1.800.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2013/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 náklady 
družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši Kč 700.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2013/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 náklady fotbalového 
družstva mužů ve výši Kč 1.700.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
5. 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 náklady 
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sportovního zařízení stadion Stovky ve výši Kč 3.600.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, 
uložené na OŠKMaT,
 
6. 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 náklady 
hokejového družstva dospělých ve výši Kč 3.700.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, 
uložené na OŠKMaT,
 
7. 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 úhradu výdajů za využití ledové 
plochy, nájmy a využití sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, cestovné, stravné, 
odměny trenérům ve výši Kč 440.000,-- dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na 
OŠKMaT.

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

 
     5o Zařazení Školního sportovního klubu BESKYDY o.s.,         
     Tenisového klubu TENNISPOINT ve Frýdku-Místku a FbC Frýdek-Místek    
     do Centra sportu s účinností od 1. 1. 2013
 
     Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
      5. 20. rozhodlo

o zařazení Školního sportovního klubu BESKYDY o.s., Tenisového klubu TENNISPOINT ve Frýdku-Místku a 
FbC Frýdek-Místek do Centra sportu s účinností od 1. 1. 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 5p Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu 
 na rok 2013   

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 21. rozhodlo
 
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2013 s níže uvedenými 
subjekty:
 
1. 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: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, 
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, 
d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační 
poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, 
časomíru ve výši 4.200.000,- Kč dle přílohy č.1/OŠKMaT/CS/2013/Če  k tomuto usnesení, uložené 
na OŠKMaT,
 
2. 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: a) provoz, využití, 
vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, 
pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, 
zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, 
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru 
ve výši 1.800.000,- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
3. 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. 
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Ladislavem Kocourkem výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb 
spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, 
výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, 
e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně 
tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 820.000,- Kč  dle přílohy č. 3/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
4. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, oddíl házené, se sídlem Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00534986, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na: a) provoz, využití, 
vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, 
pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, 
zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, 
jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.400.000,- Kč 
dle přílohy č. 4/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
5. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, oddíl volejbalu,  se sídlem Novodvorská 667,  738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelem 
Emilem Soukupem výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb 
spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, 
výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, 
e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně 
tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.700.000,- Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky, se sídlem Na Příkopě 1159,  738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou 
Jaroslavem Kašným výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb 
spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, 
výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, 
e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně 
tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 800.000,- Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
7. 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: a) provoz, 
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, 
rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní 
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, 
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru 
ve výši 800.000,- Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
8. 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: a) provoz, 
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, 
rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní 
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, 
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru 
ve výši 300.000,-- Kč dle přílohy č. 8/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
9. 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: a) provoz, 
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, 
rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní 
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, 
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru 
ve výši 300.000,-- Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
10. FbC Frýdek-Místek, se sídlem Slezská 2891, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26640406, nezapsaný v OR, 
zastoupený předsedou Petrem Řehou výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení 
včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, 
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c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, 
regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, 
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 300.000,-- Kč dle přílohy 
č. 10/OŠKMaT/CS/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 5r Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní  
 práce 2013 a schválení finanční   spoluúčasti statutárního města Frýdek- 
 Místek na tomto  programu

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 22.  schvaluje
 
1. žádost statutárního města Frýdek-Místek o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2013, 
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSS;

 
2. finanční spoluúčast statutárního města Frýdek-Místek na dotačním programu Podpora terénní práce 2013 
ve výši Kč 197.700,–.

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

 
 5s Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti   
 zdravotnictví pro rok 2013

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 23. vyhlašuje
 
dotační programy na  podporu  projektů  v oblasti zdravotnictví  pro  rok  2013  dle  přílohy č. 1/OSS k tomuto 
usnesení, uložené na OSS.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 5t Smlouva o půjčce pro Destinační management turistické oblasti 
 Beskydy-Valašsko, o.p.s.

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 24. rozhodlo
 
o uzavření Smlouvy o půjčce ve výši 1.700.000 Kč mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, 738 22  Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Petrem Cvikem a Destinačním 
managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 29392055, zastoupené ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 1 k usnesení, a to výhradně 
na předfinancování neinvestičních aktivit Akčního plánu rozvoje propagace a marketingu TO Beskydy-
Valašsko. 
 

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

     5i Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnici ve  
     Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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5. 25. rozhodlo
 
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací,
se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek, IČ: 00534188, zapsanou v obchodním rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupenou ředitelem Ing. MUDr. Miroslavem 
Přádkou, Ph.D., ve výši Kč 1.000.000,–, a to na pořízení nemocničních lůžek s polohováním, včetně 
příslušenství, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.

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

                    5u Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 
2014 – 2015

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

 
5. 26. schvaluje
 
rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2014 - 2015 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na 
FO.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
  5v Závazek spolufinancování projektu „Srdce“ 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
5. 27. rozhodlo
 
o závazku statutárního města Frýdku-Místku spolufinancovat projekt „Srdce“ společnosti Gaudium Frýdek-
Místek s.r.o., se sídlem Revoluční 1282, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupené jednatelem Ing. Petrem 
Hartmannem, za účelem čerpání finančních prostředků v rámci výzvy č. 1 programu implementace švýcarsko-
české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to ve výši 15 % celkových nákladů projektu, maximálně 
však ve výši 4 000 000,- Kč.

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
VI. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU
 
6a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a směna 
nemovitostí, vzdání se předkupního  práva, dohoda o zřízení předkupního 
práva
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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6. 1. rozhodlo
 
1. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 6190/20 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 267 m2 (pozemek vznikl 
odměřením části pozemku p.č. 6190/2 u domu č.p. 2475 v k.ú. Frýdek geometrickým plánem č. 4596-410/
2012), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Kpt. Nálepky) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných 
částí domu) č.p. 2475, a to ve výši 450 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
2. o prodeji pozemku p.č. 2182/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(J. Opletala) vlastníkovi domu č.p. 923 – objekt k bydlení na pozemku p.č. 2179 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Místek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. 
 
3. o prodeji pozemku p.č. 880 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 563 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (F. 
Čejky) spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů) č.p. 432 na pozemku p.č. 879 zastavěná plocha 
a nádvoří, č.p. 433 na pozemku p.č. 881 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 434 na pozemku p.č. 882 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města.
 
4. o prodeji části pozemku p.č. 3364/186 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 1007 m2 a pozemku p.č. 
3364/218 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2 (pozemky vznikly geometrickým zaměřením rozestavěné 
stavby z původního pozemku p.č. 3364/186 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Místek),  k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Ke Splavu) vlastníkovi budoucí stavby rodinného domu na pozemku p.č. 3364/218 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 1050 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. 
Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby, případně rozestavěné stavby rodinného domu. 
 
5. o prodeji části pozemku p.č. 5189/54 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 70 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Lipinou) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2302 na pozemku p.č. 5189/
55 zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2303 na pozemku p.č. 5189/56 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.
 
6. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 5038/1 zahrada o výměře 1 691 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 1632, 1633, 1634 S. 
K. Neumanna, a to ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
7.  o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 5035 zahrada o výměře cca 520 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1625 J. Kaluse, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
 
8. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 5035 zahrada o výměře cca 588 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1626 J. Kaluse, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
 
9. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 5058 zahrada o výměře cca 660 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1645 J. Kaluse, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
 
10. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 5058 zahrada o výměře cca 620 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1646 J. Kaluse, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
 
11. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 5109 zahrada o výměře cca 500 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1685 J. Kaluse, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
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12. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 5109 zahrada o výměře cca 481 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1686 J. Kaluse, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
 
13. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 5062/15 zahrada o výměře 351 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1640 S. K. Neumanna, a to 
ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
 
14.  o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 5055/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 104 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1643 S. 
K. Neumanna, a to ve výši 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
15. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 zastavěná plocha a nádvoří, nově odměřené geometrickým plánem 
jako pozemek p.č. 3649/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Skautská) spoluvlastníkům budovy č.p. 2659 – rodinný dům na pozemku p.č. 3653/1 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Frýdek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
16. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 zastavěná plocha a nádvoří, nově odměřené geometrickým plánem 
jako pozemek p.č. 3649/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Skautská) spoluvlastníkům budovy č.p. 2657 – rodinný dům na pozemku p.č. 3653/1 zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. Frýdek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
17. o prodeji pozemku p.č. 4359/3 zahrada o výměře 831 m2 a pozemku p.č. 4359/18 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 47 m2, oba k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek vlastníkům pozemků p.č. 4359/4, 
4359/5, 4359/6, 4359/7, 4359/8, 4359/9, 4359/10, 4359/11, 4359/12, 4359/13, 4359/14, 4359/15, 4359/16, 4359/
17, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, za kupní cenu 300 Kč/m2 - pozemek p.č. 4359/3 zahrada a za kupní cenu 
500 Kč/m2 - pozemek p.č. 4359/18 zastavěná plocha a nádvoří, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné po 
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
 
18. o prodeji  pozemků p.č. 3922/1 ostatní plocha-jiná plocha  o výměře 334 m2,  p.č. 3922/2 ostatní plocha-
jiná plocha o výměře 382 m2, p.č. 3922/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 46 m2 a p.č. 3924/1 orná půda o 
výměře 551 m2, vše k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Lískovec u kostela) Markétě a Pavlu 
Piváčkovým, bytem Lískovec 396 za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 
roku od schválení zastupitelstvem města, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 10.09.2012.
 
19. o darování části pozemků  p.č. 3721/1 ostatní plocha-ostatní komunikace  o výměře  cca 15 m2, p.č. 3723/1 
ostatní plocha-neplodná půda  o výměře cca 145 m2, p.č. 3730/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené  o výměře cca 30 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Příkopy) společnosti Povodí 
Odry, státní podnik, se sídlem Ostrava, Varenská 49, IČ: 70890021. Přesný rozsah převáděných částí pozemků 
bude určen geometrickým plánem.
 
20. o změně výše  kupní ceny části pozemku  p.č. 5243/2 ostatní plocha - ostatní komunikace  o výměře cca 
100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Na Hrázi) z 550 Kč/m2 na 300 Kč/m2, při prodeji Tomáši Rygulovi, 
bytem Frýdek-Místek, M. Chasáka 3149, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.
 
21. o prodeji pozemků p.č. 202/13 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 42 m2 a p.č. 202/15 ostatní 
plocha - ostatní komunikace o výměře 30 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) vlastníkům 
nebytových prostor - garáží v domě č.p. 308 na pozemku p.č. 202/17 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. 
 
22. o prodeji pozemku p.č. 202/12 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 29 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Bruzovská) vlastníkům nebytových prostor - garáží v domě č.p. 307 na pozemku p.č. 202/9 
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. 
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23. o prodeji pozemku p.č. 202/37 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 52 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Revoluční) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 311 na pozemku p.č. 202/
34 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. 
 
24. o prodeji pozemku p.č. 202/8 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 55 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Bruzovská) vlastníkům nebytových prostor - garáží v domě č.p. 306 na pozemku p.č. 202/5 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. 
 
25. o prodeji pozemku p.č. 482/215 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 33 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Tolstého) vlastníkům nebytových prostor - garáží v domě č.p. 110 na pozemku p.č. 482/125 
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. 
 
26. o prodeji pozemků p.č. 482/216 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 60 m2 a p.č. 482/218 
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 60 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Tolstého) vlastníkům 
nebytových prostor - garáží v domě č.p. 111 na pozemku p.č. 482/124 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. 
 
27. o prodeji pozemku p.č. 482/210 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 30 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Tolstého) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 108 na pozemku p.č. 482/
135 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. 
 
28. o prodeji pozemků p.č. 482/211 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 59 m2 a p.č. 482/213 
ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 54 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Tolstého) vlastníkům 
nebytových prostor - garáží v domě č.p. 109 na pozemku p.č. 482/132 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. 
 
29. o nabytí pozemku p.č. 4093 orná půda o výměře 10968 m2 v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek od vlastníka za kupní cenu 200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná do 31.12.2017.
 
30. o prodeji pozemku p.č. 1966 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Riegrova) spoluvlastníkům budovy č.p. 855 na pozemku p.č. 1966 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za 
kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
 
31. o prodeji části pozemku p.č. 166/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 250 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek (Ke Kůtám) Vladimíru Prokopovi, bytem Frýdek-Místek, Chlebovice 228 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. 
 
32. o prodeji pozemků p.č. 5931/1 zahrada o výměře 62 m2 a p.č. 5931/3 zahrada o výměře 54 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Bruzovská) Evě a Stanislavu Poledníkovi, bytem Frýdek-Místek, Na Vyhlídce 3188 za 
kupní cenu 390 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
 
33. o nabytí části pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 327 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek 
od Josefa Konečného, bytem Frýdek-Místek, Vodárenská 83, Zelinkovice za kupní cenu ve výši 40.000 Kč + 
175 Kč/m2.
 
34. o nabytí části pozemku p.č. 184 zahrada o výměře 60 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Ladislava 
Karola, bytem Frýdek-Místek, Staříčská 24 za kupní cenu ve výši 40.000 Kč + 175 Kč/m2.
 
35. o směně části pozemku p.č. 2050/30 o výměře cca 125 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Dvořákova) 
ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek za pozemek p.č. 3341/14 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 93 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Frýdlantská) ve vlastnictví SJM Petr Pácl a Vladimíra – ½, 
oba bytem Baška 347 a SJM Ing. Petr Pácl CSc. a Jaroslava – ½, oba bytem Frýdek-Místek, Emy Destinové 97, 
s finančním vyrovnáním stanoveným rozdílem mezi cenou pozemku p.č. 2050/30, kdy cena za 1 m2 je 964 Kč 
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a cenou pozemku p.č. 3341/14, kdy cena za 1 m2 činí 667 Kč, který uhradí spoluvlastníci pozemku p.č. 3341/14 
statutárnímu městu Frýdek-Místek.
 
36. o směně části pozemku p.č. 4457 orná půda o výměře 7245 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek za pozemky p.č. 4153/1 lesní pozemek o výměře 
5599 m2, p.č. 4153/2 lesní pozemek o výměře 24 m2, p.č. 4154/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 855 
m2 a p.č. 4154/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 767 m2 (tj. celkem 7245 m2), k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek ve vlastnictví Stanislava Dobiáše, bytem npor. Loma 1392, Příbor, s finančním vyrovnáním 79.695 Kč, 
které uhradí Stanislav Dobiáš statutárnímu městu Frýdek-Místek.
 
37. o nabytí stavby komunikace, umístěné na pozemku p.č.  820/19 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 1414 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od společností Hanwha L&C Czech, s.r.o., se sídlem 
Chlebovice, Příborská 280, IČ: 28198638 a Vyncke s.r.o., se sídlem ul. Míru 3267, Frýdek-Místek, IČ: 
48535478, a to za úplatu ve výši 1 Kč.
 
38. a) o stanovení kupní ceny pozemků p.č.1840/3 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 270 m2, 
p.č. 1843/2 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 720 m2, p.č. 1841/3 zastavěná plocha a nádvoří 
– zbořeniště o výměře 738 m2, p.č. 1842/2 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 494 m2  a p.č. 
1831/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2198 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská) při prodeji 
společnosti Stálice s.r.o., se sídlem Třinec, Na Vyhlídce 1251, IČ: 28573838, a to ve výši 950 Kč/m2, přičemž 
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
b) o zrušení podmínky pro prodej pozemků uvedených v bodě a), a to vybudování veřejného parkoviště 
v souladu s uzavřenou smlouvou o výpůjčce pozemků a povolení užívání tohoto parkoviště na základě 
kolaudačního souhlasu. 
 
39. o nabytí části pozemku p.č. 1030/14 zahrada o výměře 3 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od ČR – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, a to darem.
 
40. o prodeji části pozemku p.č. 6190/2 zastavěná plocha a nádvoří -  společný dvůr  o výměře cca 60 m2,  k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Kpt. Nálepky) vlastníkovi objektu bez čp./če. na pozemku p.č. 6190/8, k.ú. Frýdek, 
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.
 
41. o nabytí pozemku p.č. 7702/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 108 m2,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (část komunikace a chodníku za městským hřbitovem ve Frýdku) od České republiky, Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390 do vlastnictví statutárního města Frýdek-
Místek, a to bezúplatně včetně omezujících podmínek vlastnického práva, které budou v darovací smlouvě 
sjednány takto:
1. Obdarovaný prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že darované nemovitosti bude využívat výlučně ve 
veřejném zájmu, konkrétně jako chodníky a zavazuje se, že touto smlouvou nabyté nemovitosti nebude využívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou 
nakládání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích 
osob ani jinak nezcizí po dobu deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva. 
2. Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvmí strany na 
tom, že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny majetku obvyklé v době porušení závazku, 
stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke 
dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného 
o zjištěném porušení shora uvedeného závazku. Uvedená sankce ve výši 100 % ceny zjištěné dle oceňovacích 
předpisů bude uplatněna při porušení kteréhokoliv z dojednaných závazků.
 
42. o prodeji pozemku p.č. 820/3 orná půda o výměře 4570 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek 
(průmyslová zóna) společnosti Vyncke s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, IČ: 48535478 za kupní 
cenu 160 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Prodej pozemku bude realizován po geometrickém zaměření stavby parkoviště a staveb souvisejících.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
6. 2. nerozhodlo
 

21

 



43. o bezúplatném nabytí pozemků p.č. 733/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1.540 m2 a p.č. 733/33 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 54 m2,  k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek od České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Praha – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111.
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
6. 3. rozhodlo
 
44. o vzdání se předkupního práva na pozemek p.č. 6065 trvalý travní porost o výměře 155 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Černá cesta).
 
45. o vzdání se předkupního práva na pozemek p.č. 5764/2 trvalý travní porost o výměře 636 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Černá cesta).
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
6. 4.  rozhodlo
 
46. o uzavření dohody o zřízení předkupního práva mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, 738 01  Frýdek-Místek, IČ:  00296643  jako stranou povinnou a společností SMP Net, s. r. o. se sídlem 
Hornopolní 3314/38, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava,  IČ: 27768961 jako stranou oprávněnou z předkupního 
práva, a to k plynárenskému zařízení specifikovanému v článku I. smlouvy o nájmu plynárenského zařízení  
1312000518/170164 , která bude uzavřena mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, 738 01  Frýdek-Místek,  IČ:  00296643   jako pronajímatelem a společností SMP Net, s. r. o. se sídlem 
Hornopolní 3314/38, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 jako nájemcem. 
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
6. 5. rozhodlo
 
47. o nabytí pozemku p.č. 4403/14 vodní plocha o výměře 31 m2 a části pozemku p.č. 4205/6 trvalý travní 
porost o výměře cca 120 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek od vlastníka za kupní cenu 600 Kč/m2. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku p.č. 4205/6 bude určen geometrickým plánem.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

7a Zrušení usnesení zastupitelstva města č. VI./6a/6.2. z 2. zasedání ZM 
FM, konaného dne 16. 12. 2010 a určení  zastupitele pro spolupráci 
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 1. rozhodlo
 
zrušit usnesení č. VI./6a/6.2. z 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 16. 12. 2010, 
které zní: „Zastupitelstvo města Frýdku-Místku určuje Mgr. Michala Nováka zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) na dobu celého volebního období let 2010 – 2014“.
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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7. 2. určuje 
 
pana Karla Deutschera zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na dobu do konce volebního období let 
2012 – 2014“  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
7b Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-
Místku a rozhodnutí o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 3. rozhodlo
 
na základě §  44 a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 4. rozhodlo
 
na základě § 46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů
 
a)  zařadit  návrhy na pořízení změny  územního plánu  č.  17, 20, 25, 32, 36 do změny  Územního plánu 
Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ;
 
b)  nezařadit  návrhy na pořízení změny územního plánu č. 6, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 do změny  Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na 
OÚRaSŘ;
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7c Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 5. projednalo a schvaluje 
 
na základě § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Frýdku-Místku dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7d Integrované plány rozvoje statutárního města Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 6. schvaluje 
 
a) Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – zóna Frýdek dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené 
na OÚRaSŘ;

23

 



 
b) Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – zóna Místek dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené 
na OÚRaSŘ.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
7e  Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované 
územní investice pro území ostravské   aglomerace
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 7.  rozhodlo 
 
o uzavření Memoranda o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní investice pro území 
ostravské aglomerace mezi 
 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným hejtmanem 
Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslavem Palasem,
 
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2, 702 00 Ostrava, IČ 75082616, 
zastoupenou předsedou Regionální rady Ing. Jaroslavem Palasem,
 
Statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeným 
primátorem Ing. Petrem Kajnarem,
 
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným primátorem 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.,
 
Statutárním městem Karviná, se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534, zastoupeným primátorem 
Tomášem Hanzelem,
 
Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným 
primátorem Mgr. Petrem Cvikem a
 
Statutárním městem Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-město, IČ 00297488, zastoupeným 
primátorem Ing. Zdeňkem Osmanczykem dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
7f  Zpráva č. 44 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
7. 8.  bere na vědomí
 
 zprávu č. 44 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.
 

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

VIII.   STANOVISKA  OBČANŮ
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
8. 1. vyslechlo
 
diskusní vystoupení občanů Frýdku-Místku, a to:
 
- pana Pavla Mlýnka s dotazem na důvody vzniku odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality;
 
- pana Ondřeje Heřmana (občanské sdružení Spořilov FM)  k problematice městského mobiliáře a průtahu    
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   městem;
 
- pana Martina Zouzala (občanské sdružení VIZE FM) k budoucnosti VSH a k petiční akci za její zachování.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
IX.  ORGANIZACE ZŘÍZENÉ SMFM
 
9a Záměr projektu „Převedení činnosti provozování autocampu Olešná 
ze společnosti TS a.s. do Společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. a 
přenesení části hospodářské správy majetku ve vlastnictví statutárního  
města Frýdku-Místku a místních komunikací na společnost TS a.s.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
     

        9. 1.  neschvaluje
 
        návrh Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora, že je ve střetu zájmu ke společnosti Sportplex 
        Frýdek-Místek, s.r.o.

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
9. 2.  projednalo a schvaluje
 
koncernové cíle projektu s názvem „Převedení činnosti provozování autocampu Olešná ze společnosti TS a.s. 
do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. a přenesení části hospodářské správy majetku ve vlastnictví 
statutárního města Frýdku-Místku a místních komunikací na společnost TS a.s.“ uvedené v „Záměru projektu“, 
který je přílohou č. 1 k usnesení, uložené na PO.
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
9. 3.  projednalo a schvaluje
 
záměr realizace projektu s názvem „Převedení činnosti provozování autocampu Olešná ze společnosti TS a.s. 
do společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. a přenesení části hospodářské správy majetku ve vlastnictví 
statutárního města Frýdku-Místku a místních komunikací na společnost TS a.s.“ ve dvou krocích:
 
a) rozdělením odštěpením části TS a.s. (střediska Olešná) a sloučením odštěpené části TS a.s. do společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek k rozhodnému dni 1. 1. 2013, v souladu se „Záměrem projektu“ uvedeným v bodě 
1. tohoto usnesení. Vyčleněná část obchodního jmění Rozdělované společnosti TS a.s. „Středisko Olešná“, 
která podle tohoto projektu přejde na Nástupnickou společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. je v účetní netto 
hodnotě (tj. na úrovni účetního ocenění sníženého o oprávky a opravné položky),
 
b) přenesením hospodářské správy části majetku ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku a místních 
komunikací na společnost TS a.s. v rozsahu dle „Záměru projektu“ uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení, 
uložené na PO;
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
9. 4.  ukládá
 
radě města realizovat v rámci její působnosti kroky uvedené v bodě 2. tohoto usnesení v souladu se „Záměrem 
projektu“ uvedeným v bodě 1. tohoto usnesení, uložené na PO.

25

 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
9b Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Frýdek-Místek  v působnosti Odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy
 

        Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
     
        9. 5.  neschvaluje
 
        návrh  pana PhDr. Tomáše Benedikta Zbranka, že je ve střetu zájmu k organizaci Městská knihovna Frýdek-
        Místek, příspěvková organizace.

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
9. 6.  schvaluje
 
dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek 
v působnosti Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. 
Jedná se o tyto dodatky:
1. dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, IČ: 47999721, zastoupená ředitelem PhDr. Tomášem Benediktem Zbrankem, dle přílohy č 1/
OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT,

 

2. dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek “příspěvková 
organizace“, IČ: 70632405, zastoupená ředitelkou Ing. Marcelou Krplovou, MBA, dle přílohy č. 2/
OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  9c Schválení dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
9. 7.  schvaluje
 
dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace HOSPIC Frýdek-Místek, p. o., zřízené statutárním 
městem Frýdek-Místek, v působnosti odboru sociálních služeb, a to dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na 
OSS.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
X.  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY SMFM
 
10a Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
10. 1. vydává
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Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy 
č. 1 k usnesení, uložené na OSOM.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10b Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
10. 2. vydává
 
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOM .
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
XI. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
 
11a Harmonogram  zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku  na rok  
2013, harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku  na rok 2013
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
11. 1. bere na vědomí
 
harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2013 a harmonogram schůzí Rady města 
Frýdku-Místku  na rok 2013 -  viz příloha č. 1 a 2  k usnesení, uložené  na OKP.
11b Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, 
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro náhradu 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2013.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
11. 2. schvaluje
 
paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 200,-- Kč za 1 hodinu pro
rok 2013. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11c  Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2012 , 
vyhodnocení plánu kontrol kontrolního výboru
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
11. 3. bere na vědomí 
 
zprávu o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2012 vč. vyhodnocení plánu kontrol kontrolního výboru za 
rok 2012– viz příloha č. l k usnesení, uložené na OKP.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11d Stanovení  názvu  ulic

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 11. 4. schvaluje

a) název komunikace naproti aquaparku, kolmá k ulici Nad Přehradou, nacházející se na pozemku parc. č. 
4580/13, k. ú. Místek (viz přiložený situační nákres) – KOMUNIKACE č. 1 – ul. Rybářská
 

b) název komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Frýdek (viz přiložený situační 
nákres) – KOMUNIKACE č. 2 – ul. Elišky Servátkové

 
c) název komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Frýdek (viz přiložený situační 

nákres) – KOMUNIKACE č. 3 – ul. Jaroslava Olšáka
 

d) název komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Frýdek (viz přiložený situační 
nákres) – KOMUNIKACE č. 4 – ul. Františka Krasla
 

e) název komunikace nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Frýdek (viz přiložený situační 
nákres) – KOMUNIKACE č. 5 – ul. Bratří Šlapetů
 

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

 
 
 
 
 
 11e Zpráva o vyúčtování finančních prostředků z mimořádných výnosů  
 z loterijních a jiných sázkových her, které na základě novely loterijního     
 zákona byly přiděleny městu Frýdek-Místek v roce 2012 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
11. 5. bere na vědomí 
 

  zprávu o vyúčtování finančních prostředků z mimořádných výnosů   z loterijních a jiných sázkových her, které 
  na základě novely loterijního zákona byly přiděleny městu Frýdek-Místek v roce 2012.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11f  Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Frýdek-Místek 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
11. 6. ukládá
 
Radě města Frýdku-Místku zřídit pracovní skupinu, která do příštího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku dne 18. 3. 2013 připraví návrh pořizování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva včetně 
jejich archivace na stránkách města v souladu s platnou legislativou.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11g  Informace o trestním řízení 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
11. 7.   bere na vědomí
 
souhrnnou  informaci od  posledního zasedání ZMFM o  probíhající trestní kauze ve věci veřejných zakázek  na 
MMFM, přednesenou Mgr. Michalem Pobuckým,  DiS., náměstkem primátora SMFM.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
XII.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
 
12a  Kontrola usnesení a připomínek  ze zasedání ZMFM za uplynulé 
období
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
12. 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;
 
12. 2.  konstatuje  
 
dostatečné a úplné vyřízení připomínek  a podnětů přednesených na 9. zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konaném dne 3. 9.  2012  -  viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.
XIII.  ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD 
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA FRÝDKU-
MÍSTKU
 
13a Zpráva o činnosti Rady města  Frýdku-Místku od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
13. 1.  bere na vědomí
 
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období.
        
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                       Karel Deutscher
           primátor                                                                                                       náměstek primátora
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
vyslechlo bez přijetí usnesení 
 
oznámení Mgr. Petra Cvika o vzdání se funkce primátora SMFM s účinností ke dni 3. 12. 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
vyslechlo bez přijetí usnesení
 
vystoupení  pana Ing. Igora Svojáka,  MBA, poslance PČR  k volbě nového primátora SMFM pana 
Mgr. Michala Pobuckého, DiS., k odstoupení  pana Mgr. Petra Cvika  z funkce primátora, vyjádření naděje 
na zlepšení  spolupráce  vč. ODS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  
 
 
 
 
 
Frýdek-Místek 10. 12. 2012
 
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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