USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 25. února 2013 v 8.00
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku vč. doplňujícího návrhu o materiál 2s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů o ověření zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 3. 12.
2012 bez připomínek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. bere na vědomí
informaci o změně předsedy a místopředsedy klubu členů zastupitelstva za ČSSD, kterým se stal pan Karel
Deutscher a pan Petr Skotnica.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 4. určuje
ověřovatele zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Ing. Petra Adamuse (KDU-ČSL) a
pana Miroslava Slezáka (ČSSD).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a 1. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 – 37
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2.1. schvaluje
1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města formou
rozpočtových opatření č. 1 – 36 dle příloh č. 1 – 8 k usnesení a s tímto pozměňujícím návrhem:
Ø

Rozpočtové opatření č. 37 spočívající v:
přesunu finančních prostředků ve výdajích kapitoly 03-Finanční odbor
v těchto závazných ukazatelích:
„Město Frenštát pod Radhoštěm – poskytnutí peněžitého příspěvku
na veřejnou sbírku pro obyvatele domu čp. 39 na ul. 6. května“
v tom: par. 5269-Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy a pol. 5321-Neinvestiční transfery obcím –
peněžitý příspěvek městu Frenštát pod Radhoštěm
na veřejnou sbírku pro obyvatele domu čp. 39 na ul.
6. května
100,00 tis. Kč
„Plánovaná rezerva města“
v tom: par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené a pol. 5901Nespecifikované rezervy – plánovaná rezerva města -100,00 tis. Kč

100,00 tis. Kč

-100,00 tis. Kč

to je:
v navýšení příjmů o 39 909,00 tis. Kč na celkovou výši 914 700,26 tis. Kč
v navýšení výdajů o 42 280,67 tis. Kč na celkovou výši 967 516,60 tis. Kč
v navýšení financování o 2 371,67 tis. Kč na celkovou výši 52 816,34 tis. Kč
2. 2. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 1 – 37
pro rok 2013 dle platné rozpočtové skladby.
Termín: 4. 3. 2013
Zodpovídá: Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému
sdružení KAFIRA, o.s. – určení výtěžku sbírky „Vánoční strom“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace – výtěžek sbírky „Vánoční strom“ s občanským sdružením
KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, nezapsaným v OR,
zastoupeným předsedou panem Janem Horákem, ve výši 39 332,- Kč na nákup PC sestavy včetně speciálního
software, skeneru PC, sluchátek, reprobedniček, židlí a skříní pro vybavení pobočky ve Frýdku-Místku,
Zámecké náměstí 44, která poskytuje občanům se zrakovým postižením službu sociální rehabilitace
dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2c Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města –
finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. rozhodlo
uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMFM pro rok 2013 s níže uvedenými
subjekty:
1.

Český svaz bojovníků za svobodu o.s. se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město, IČ 00442755
nezapsaný v OR - Okresní výbor Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupený
předsedkyní paní Marií Pejhovskou
ve výši 20 000,- Kč na:

Ø

úhradu nájmu a služeb spojených s užíváním nebytových prostor

2. Český svaz bojovníků za svobodu o.s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město,
IČ 00442755, nezapsaný v OR - základní organizace Frýdek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený předsedkyní paní Jarmilou Ondráškovou
ve výši 5 000,- Kč na:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

nájemné
poštovní poplatky
poplatky za telefonní hovory
kancelářské potřeby, kopírování
vstupné na kulturní akce
věnce a květiny ke vzpomínkovým oslavám
dohody o provedení práce k uskutečnění přednášek
blahopřání a dárkové balíčky jubilantům a nemocným (bez alkoholu)
kytice a věnce na pohřby

dle přílohy č. 2/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu;

3.

Český svaz bojovníků za svobodu o.s. se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město, IČ 00442755
nezapsaný v OR – základní organizace Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupený
předsedkyní paní Jaroslavou Mokrošovou
ve výši 5 000,- Kč na:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

nájemné
poštovní poplatky
poplatky za telefonní hovory
kancelářské potřeby, kopírování
vstupné na kulturní akce
věnce a květiny ke vzpomínkovým oslavám
blahopřání a dárkové balíčky jubilantům a nemocným (bez alkoholu)
předplatné časopisu Národní osvobození

3

Ø
Ø
Ø

kytice a věnce na pohřby
vstupné do aquaparku
rehabilitace

dle přílohy č. 3/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2013 – odbor kancelář
primátora (dotační rezerva primátora -fond primátora)
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro
rok 2013 s dále uvedenými subjekty:
1. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 123, PSČ 738 01, IČ 22866582,
nezapsáno v OR, zastoupeno panem Tomášem Černockým, předsedou výkonného výboru školy, a to výhradně
na úhradu části výdajů pro 3.ročník školy AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek s mezinárodní účastí
v předpokládaném termínu červen 2013 a Mezinárodní stáž Stará Wieś v květnu 2013 tj. náklady na lektora
- ubytování, cestovné, poplatek, pronájem tělocvičny, zabezpečení úklidu a pitného režimu pro cvičící aj.
provozní náklady ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. l /OKP/13/FP/Vá k usnesení, uložené na OKP.
2. Český svaz ochránců přírody, ZO Nový Jičín, občanské sdružení, se sídlem Palackého 74, 741 01 Nový
Jičín, IČ 47657901, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou organizace panem Petrem Orlem, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s provozem zařízení v oblasti ochrany volně žijících živočichů, záchrany jejich
života, poradenství, ekologické výchovy a osvěty ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.2/OKP/13/FP/Vá
k usnesení, uložené na OKP.
3. Dětský folklórní soubor Ostravička, se sídlem Frýdek-Místek, Bezručova 167, PSČ 738 01, IČ 47861673,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru panem Stanislavem Novákem, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s úhradou cestovních nákladů a zvýhodněním dětí ze sociálních rodin na
23. mezinárodním festivalu v Imitu-Turecko - Kocaeli Cocuk Festival a Kocaeli Child Fest
v předpokládaném termínu duben 2013 ve výši 48.000,- Kč dle přílohy č.3/OKP/13/FP/Vá k usnesení, uložené
na OKP.
4.TTM - Tactical Team Moravia o.s., se sídlem Frýdek-Místek, Revoluční 309, PSČ 738 01, IČ
26679205, nezapsaný v OR, zastoupen panem Danielem Baumrukem, projekt managerem, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s úhradou pronájmu prostoru bývalé raketové základny Panské Nové Dvory, jeho
údržbou a na webové stránky k prezentaci sdružení v roce 2013 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.4/OKP/13/FP/
Vá k usnesení, uložené na OKP.
5. Občanské sdružení BABYLONIE, se sídlem Frýdek-Místek, Jungmannova 355, PSČ 738 01, IČ 22905022,
nezapsaná v OR, zastoupena paní Mgr. Martou Michalákovou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s úhradou ubytování, stravování, dopravy, instruktorských služeb, pronájmem materiálu a sportovišť, náklady
na telefon a internet, propagační předměty, vstupy do kulturních a sportovních zařízení aj. pro účastníky
mezinárodního výměnného setkání mládeže z 9 států Evropy pod názvem“WE in the future, the future in us“
– „My v budoucnosti, budoucnost v nás“v předpokládaném termínu červenec 2013 ve výši 30.000,- Kč dle
přílohy č.5/OKP/13/FP/Vá k usnesení, uložené na OKP.
6. Cyklistický klub Racing Olešná, se sídlem Frýdek-Místek, Lesní 734/1, PSČ 739 51, IČ 60783770,
nezapsaný v OR, zastoupen panem Ing. Petrem Kacířem, jednatelem cyklistického oddílu, a to výhradně
na úhradu části výdajů spojených s materiálovým, technickým a organizačním zabezpečením tj. např. úhrada
výdajů za doprovodnou sanitku a lékaře, trička pro vítěze, rozhodčí, plakáty, propagační materiály, reklama
v tisku a TV, pronájem kuželů a zábran, občerstvení pro závodníky, rozhodčí a pomocný personál, ceny pro
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dětské kategorie, pohonné hmoty pro doprovodná vozidla aj. na cyklistický závod – Časovka Arcelor Mittal,
konaný v předpokládaném termínu květen 2013 ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 6 /OKP/13/FP/Vá k usnesení,
uložené na OKP.
7. Cyklistický klub Racing Olešná, se sídlem Frýdek-Místek, Lesní 734/1, PSČ 739 51, IČ 60783770,
nezapsaný v OR, zastoupen panem Ing. Petrem Kacířem, jednatelem cyklistického oddílu, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s materiálovým, technickým a organizačním zabezpečením tj. např. úhrada
výdajů za doprovodnou sanitku a lékaře, trička pro vítěze, rozhodčí, plakáty, propagační materiály, reklama
v tisku a TV, pronájem kuželů a zábran, občerstvení pro závodníky, rozhodčí a pomocný personál, ceny pro
dětské kategorie, pohonné hmoty pro doprovodná vozidla aj. na cyklistický závod – Tour de Čupek –
19. ročník v předpokládaném termínu září 2013 ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 7 /OKP/13/FP/Vá k usnesení,
uložené na OKP.
8. Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Frýdek-Místek, Střelniční 1861, PSČ 738 01, IČ 45235678,
nezapsaný v OR, zastoupen panem Vladimírem Dužíkem, starostou SDH, a to výhradně na úhradu části výdajů
spojených s účastí družstva mužů SDH Frýdek na XV. Mezinárodní hasičské olympiádě CTIF v Mulhouse,
Francie - tj.doprava účastníků, zakoupení sportovních oděvů, účastnický poplatek, pojištění účastníků aj.
v předpokládaném termínu červenec 2013 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.8/OKP/13/FP/Vá k usnesení,
uložené na OKP.
9. Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 65494776,
nezapsaný v OR, zastoupen panem René Pardubickým, starostou SDH, a to výhradně na úhradu
části výdajů spojených s účastí družstva žen SDH Skalice na XV. Mezinárodní hasičské olympiádě CTIF
v Mulhouse, Francie - tj. doprava účastníků, zakoupení sportovních oděvů, účastnický poplatek, pojištění
účastníků aj. v předpokládaném termínu červenec 2013 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.9/OKP/13/FP/Vá
k usnesení, uložené na OKP.
10. FIT Sports Club o.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Opavská 415, PSČ 747 41, (pobočka Frýdek-Místek,
Hlavní třída 109), IČ 22718214, nezapsán v OR, zastoupen předsedou panem Jozefem Mišičko, a to výhradně
na úhradu části výdajů (dopravné, materiálové vybavení, nájemné, lektorné) spojených s projektem „Šance
pro život aneb bavíme se víc, bezpečně na inlinech bez hranic“ při příležitosti bezpečnostní akce Osm okolo
Olešné pro děti předškolního a školního věku z Frýdku-Místku, konané v předpokládaném termínu duben listopad 2013 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy
č.10 /OKP/13/FP/Vá k usnesení, uložené na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro
r. 2013 - Živnostenský úřad
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo uzavřít
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, se sídlem
Střelniční 8, 720 00 Ostrava, IČ 22831738, zastoupeným předsedkyní paní Marcelou Reichelovou
ve výši 15.000,- Kč na:

Ø
Ø
Ø

cestovní náhrady
telefonní poplatky
mzdové náklady zaměstnance poskytujícího poradenskou činnost v poradně ve Frýdku-Místku

dle přílohy č. 1/OŽÚ k tomuto usnesení uložené na Živnostenském úřadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2f Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního
příspěvku z kulturního fondu na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo uzavřít
a) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013 s níže uvedenými subjekty:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem Lískovec 305, IČ 47861533, nezapsaný v OR,
zastoupený statutárním zástupcem souboru Monikou Škanderovou, na činnost /doprava, materiál,
poplatky, propagace, honoráře, doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních nástrojů, jednorázové
akce a víkendové soustředění - nájem, propagace, ozvučení, osvětlení/ ve výši Kč 65.000,--, a to dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
2. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, Frýdek-Místek, IČ 47861673, nezapsaný
v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na činnost /materiál, poplatky, opravy
a obnova krojových součástí, hudebních nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý
hmotný majetek – baletizol, jednorázové akce a víkendové soustředění - nájem, propagace, ozvučení, osvětlení,
projekce/ ve výši Kč 110.000,--, a to dle přílohy č. 2/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
3. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, Frýdek-Místek, IČ 47861673, nezapsaný
v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na zhotovení dokumentace
choreografií DFS Ostravička za 30 let činnosti /pronájem studia vč. vybavení, OON vč. odvodů, honoráře/
ve výši Kč 30.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
4. Klub rodičů a přátel dětského folklórního souboru Ondrášek, se sídlem Nad Potokem 2045, FrýdekMístek, IČ 26543460, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na činnost /materiál,
honoráře, doprava na vystoupení, organizace letní školy folkloru – nájem, ubytování, doprava/ ve výši
Kč 12.000,--, a to dle přílohy č. 4/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
5. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, nezapsaná v OR, zastoupená
předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na činnost TŠ /nájmy, doplnění kostýmů, materiál, organizace letní taneční
školy - ubytování, doprava/ ve výši Kč 18.000,--, a to dle přílohy č. 5/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
6. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, nezapsaná v OR, zastoupená
předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy,
materiál/ ve výši Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 6/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
7. FAMUS, o.s., se sídlem Novodvorská 3478, Frýdek-Místek, IČ 42868238, nezapsané v OR, zastoupené
starostkou sdružení Ludmilou Deutscherovou, na činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího
zařízení, pojištění, drobné opravy, materiál, propagace, materiál na zhotovení loutek, rekvizit, kostýmů
a kulis, OON vč. odvodů, honoráře, poplatky, účast na přehlídkách – doprava, ubytování a poplatky/ ve výši
Kč 150.000,--, a to dle přílohy č. 7/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
8. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Milanem Michnou, na činnost /opravy a doplnění hudebních nástrojů a stejnokrojů,
kopírování, nájem vč. služeb, materiál, poštovné, poplatky, cestovné a dopravné na koncerty/ ve výši
Kč 40.000,--, a to dle přílohy č. 8/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
9. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Milanem Michnou, na akci „Mezinárodní soutěž dechových orchestrů Ostrava
2013“ /dopravné a cestovné, nájem na zkoušky, materiál, kopírování/ ve výši Kč 25.000,--, a to dle přílohy
č. 9/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
10. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ŠKOLA ŽIVOTA – denní
stacionář, se sídlem Mozartova 2313, Frýdek-Místek, IČ 63699338, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem
Güntherem Kuboněm, na činnost společenského klubu /nájem, materiál kancelářský a pro rukodělné práce,
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poštovné, nákup rekvizit/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 10/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
11. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ŠKOLA ŽIVOTA – denní
stacionář, se sídlem Mozartova 2313, Frýdek-Místek, IČ 63699338, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem
Güntherem Kuboněm, na akce „Společenský večírek s kulturním vystoupením klientů“ a „Společenský
večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, materiál, propagace, ceny, občerstvení/ ve výši
Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 11/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
12. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů ve Frýdku-Místku, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11, FrýdekMístek, IČ 60043687, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace,
honoráře, dopravné na koncerty, nájem, materiál/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 12/OŠKMaT/KF/2013
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
13. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů
Frýdek-Místek, IČ 60043687, nezapsaný v OR,
akci „Moravskotřebovské arkády 2013“ /dopravné
účastnický poplatek/ ve výši Kč 12.000,--, a to dle
odboru ŠKMaT,

ve Frýdku-Místku, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11,
zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na
členů sboru autobusem na festival sborového zpěvu,
přílohy č. 13/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na

14. 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 činnost /dopravné
na koncerty, propagace, materiál, nájem, poplatky, honoráře, poštovné, dovybavení a opravy hudebních
nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění - ubytování, cestovné/ ve výši Kč 25.000,--, a to dle přílohy
č. 14/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
15. Pěvecký sbor CATENA MUSICA Frýdek-Místek, se sídlem 11. ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, FrýdekMístek, IČ 64120295, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou sboru PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /
kopírování, honoráře, dopravné na koncerty, materiál, OON vč. odvodů, nájmy, dovybavení a oprava
hudebních nástrojů a kostýmů, propagace, poštovné, poplatky za WebStart, soustředění – nájem/ ve výši
Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 15/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
16. Pěvecký sbor CATENA MUSICA Frýdek-Místek, se sídlem 11. ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, FrýdekMístek, IČ 64120295, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou sboru PaedDr. Ivem Katzlerem, na akci „Koncert
k 20. výročí založení sboru“ /nájem, propagace, materiál, cestovné partnerskému sboru, pohoštění/ ve výši
Kč 7.000,--, a to dle přílohy č. 16/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
17. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády 481,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Ing Jarmilou Bezecnou,
na činnost /honoráře, cestovné na festivaly, materiál, propagace, kopírování, víkendové soustředění – nájem,
ubytování, doprava/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 17/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
18. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády 481,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Ing Jarmilou Bezecnou, na
akci „Sborové hudební dílny“ /nájem, propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu/ ve výši
Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 18/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
19. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Martinem Klimánkem, na činnost /nájem
vč. služeb, propagace, dovybavení a opravy hudebních nástrojů, materiál, honoráře, dopravné na koncerty,
poplatky, půjčovné, OON vč. odvodů, kopírování, digitalizace starších nahrávek SO, poštovné, cestovné
hostujících umělců/ ve výši Kč 70.000,--, a to dle přílohy č. 19/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
20. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Martinem Klimánkem, na akci „Mladí umělci
našeho regionu“ /propagace, nájem vč. služeb, honoráře, OON vč. odvodů, materiál, poplatky, poštovné,
pozvánky, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 15.000,-- a to dle přílohy č. 20/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,
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21. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Martinem Klimánkem, na akci „Jarní koncert
s hvězdou“ /propagace, nájem vč. služeb, honoráře, OON vč. odvodů, materiál, poplatky, poštovné, pozvánky,
tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 15.000,-- a to dle přílohy č. 21/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
22. Klub angažovaných muzikantů (KAM), se sídlem Klub Stoun, J. z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek,
IČ 66740215, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Kamilem Rudolfem a místopředsedou Martinem
Polachem, na činnost /koncerty v Klubu Stoun ve F-M - honoráře účinkujícím, poplatky agenturám, údržba
a opravy technického vybavení/ ve výši Kč 84.000,--, a to dle přílohy č. 22/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,
23. Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku,
IČ 64120864, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /tisk, kopírování,
nájem, propagace, poštovné, honoráře/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 23/OŠKMaT/KF/2013
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
24. Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku,
IČ 64120864, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání Grafického souboru
XIV. /tisk, materiál, grafické zpracování, honoráře/ ve výši Kč 7.000,--, a to dle přílohy č. 24/OŠKMaT/KF/2013
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
25. Klub filmových amatérů, se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ 47862084, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedkyní Annou Zíchovou, na činnost /poštovné, nájem, materiál, poplatky, honoráře, OON
vč. odvodů, propagace, cestovné a jízdné na školení/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy
č. 25/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
26. Klub filmových amatérů, se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ 47862084, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedkyní Annou Zíchovou, na akci „33. ročník Beskydského ještěra“ /materiál, nájem vč. služeb,
půjčovné, propagace, poštovné, porotné, honoráře, ceny, ubytování, cestovné a stravné soutěžících/ ve výši
Kč 30.000,--, a to dle přílohy č. 26/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
27. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné
a ubytování na fotosoutěžích v ČR, poštovné, poplatek za web, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace,
materiál, nájem/ ve výši Kč 8.000,--, a to dle přílohy č. 27/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru
ŠKMaT,
28. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Žiškou, na akci „15. ročník fotosoutěže pro mladé autory“
/propagace, ceny, materiál, poštovné/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy č. 28/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,
29. Vlastivědné sdružení Skaličanů, se sídlem Frýdek-Místek, Skalice 14, IČ 64120856, nezapsané v OR,
zastoupené předsedou Miroslavem Melichaříkem, na činnost /provoz muzea - nájem, energie, materiál,
kopírování, tisk, údržba + materiál, nákup sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop/ ve výši
Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 29/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
30. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, Frýdek-Místek, IČ 65892224,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Mgr. Miloslavem Olivou, na činnost /tisk almanachu a sborníku,
poštovné, materiál, kopírování, propagace, poplatky za web, honoráře/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy
č. 30/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
31. 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 „Beskydská lavečka“ /tisk, materiál/
ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 31/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
32. Bezručův kraj, se sídlem J. Opletala 967, Frýdek-Místek, IČ 45251631, nezapsaný v OR, zastoupený
předsedkyní PhDr. Kateřinou Janásovou, na činnost /nájem, poplatky, tisk almanachu a brožury, materiál, provoz
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Památníku na Fojtství v Chlebovicích – nájem/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 32/OŠKMaT/KF/2013
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
33. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem
Pohludkou, na činnost /provoz včelařského muzea a skanzenu na Fojtství v Chlebovicích - otop, revize,
propagace, opravy, údržba, oprava a doplnění exponátů, materiál, nájem vč. služeb, poplatky, průvodcovská
činnost, poštovné, tisk, kopírování, OON vč. odvodů, honoráře, vodné, poplatky za web/ ve výši Kč 45.000,--,
a to dle přílohy č. 33/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
34. Katolický lidový dům v Místku, o.s., se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 16628756, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, na činnost /dramatické
pořady, hudebně literární večery, výstavy a přednášky - honoráře, propagace, cestovné lektorů a účinkujících,
poštovné, OON vč. odvodů, materiál/ ve výši Kč 40.000,--, a to dle přílohy č. 34/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,
35. Katolický lidový dům v Místku, o.s., se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 16628756, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, na akci „11. ročník
festivalové přehlídky dětských pěveckých sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON vč. odvodů,
honoráře, materiál, ceny, poštovné, dopravné sborů/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy
č. 35/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
36. Pavla Walková, s místem podnikání Ke Splavu 2348, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 44935561, nezapsaná
v OR, na akci „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem vč. energií a služeb, propagace, poplatky, pronájmy/ ve výši
Kč 100.000,--, a to dle přílohy č. 36/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
37. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek-Místek, IČ 60043431, nezapsané v OR, zastoupené
předsedou Tomášem Pelcem, na akci „Festival sv. Jan Session“ /propagace, ozvučení, honoráře, materiál,
poplatky, poštovné, tisk a výlep plakátů, doprava a občerstvení souborů/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy
č. 37/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT, uložené na odboru ŠKMaT,
38. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek-Místek, IČ 60043431, nezapsané v OR, zastoupené
předsedou Tomášem Pelcem, na akci „Svatojánská věž“ /kulturní aktivity ve věži kostela sv. Jana Křtitele propagace, honoráře, materiál, poštovné, OON vč. odvodů, technické zajištění/ ve výši Kč 20.000,--, a to
dle přílohy č. 38/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
39. Daniel Virág, s místem podnikání Kostikovo náměstí 646, Frýdek-Místek, IČ 47197340, nezapsaný v OR,
na akci „Talent 2013 – soutěž kapel a zpěváků“ /propagace, materiál, výroba klipů a nahrávání ve studiu,
pronájem, poštovné/ ve výši Kč 30.000,--, a to dle přílohy č. 39/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
40. TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Sv. Čecha 1498, Frýdek-Místek, IČ 66934052, nezapsané v
OR, zastoupené předsedou Ing. Michalem Smolánem, na akce „Talent 2013“ a „StounTalent 2013“ /propagace,
materiál, poštovné, kopírování, nájem vč. služeb, honoráře, technické zajištění, OON vč. odvodů, tisk a výlep
plakátů/ ve výši Kč 70.000,--, a to dle přílohy č. 40/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
41. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace, se sídlem 17. listopadu 147, Frýdek-Místek, IČ 48428884,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Daliborem Kališem, na výstavu „Hoby, unikátní výtvory
a sběratelské předměty seniorů“ /materiál, propagace/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy
č. 41/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
42. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace, se sídlem 17. listopadu 147, Frýdek-Místek, IČ 48428884,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Daliborem Kališem, na akci „Kulturně-sportovní setkání seniorů“
/honoráře, nájem, materiál, ozvučení, ceny/ ve výši Kč 7.000,--, a to dle přílohy č. 42/OŠKMaT/KF/2013
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
43. Luboš Gaško, s místem podnikání Bruzovská 1102, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63045761, nezapsaný
v OR, na akci „Freedecký majáles 2013“ /propagace, poplatky, honoráře účinkujícím, technické zajištění/
ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 43/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
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44. Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 61963771, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím Rostislavem Přidalem, na akci
„Po stopách historie frýdecko-místeckého skautingu“ /nájem, tisk brožury, cestovné, materiál, paměťové média
k zálohování, upomínkové předměty/ ve výši Kč 19.000,--, a to dle přílohy č. 44/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,

b) smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z kulturního fondu na rok 2013 s níže uvedeným
subjektem:
45. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, se sídlem Hlavní třída 11, 738 02 FrýdekMístek, IČ 00847071, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ladislavem Muroňem, na akci „Mezinárodní
kytarová soutěž Fernanda Sora“ /materiál, propagace, ceny, upomínkové předměty/ ve výši Kč 10.000,--,
a to dle přílohy č. 45/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo neuzavřít
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013 s níže uvedenými subjekty:
46. Mgr. Libuše Olšáková, s místem podnikání Slunečná 287, Frýdek-Místek, IČ 46542701, nezapsaná v OR,
na výstavy v Galerii Langův dům /propagace, nájem vč. služeb, OON vč. odvodů, honoráře, materiál, pojištění,
poplatky, poštovné, drobné opravy + materiál, transporty a cestovné při realizaci výstav/ ve výši Kč 30.000,--,
a to dle přílohy č. 46/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
47. Občanské sdružení pamětí Frýdku-Místku, se sídlem Lubojackého 181, Frýdek-Místek, IČ 28555147,
nezapsané v OR, zastoupené předsedou Josefem Polachem na akci “Výstava o 3. odboji k výročí
17. listopadu“ /přeprava, nájem, honorář, materiál, tisk, propagace, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 5.000,--,
a to dle přílohy č. 47/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2013, Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013 s níže uvedenými
subjekty:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem Lískovec 305, 739 30 Frýdek-Místek, IČ 47861533,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Monikou Škanderovou, na úhradu nájmu vč. služeb
a energií pro zkoušky členů souboru ve výši Kč 11.000,--, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení,
uložené na Odboru ŠKMaT,
2. Klub rodičů a přátel dětského folklórního souboru Ondrášek, se sídlem Nad Potokem 2045, 738 02
Frýdek-Místek, IČ 26543460, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na úhradu
nájmu vč. služeb a energií pro zkoušky členů souboru ve výši Kč 6.000,--, a to dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
3. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 47861673,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na úhradu nákladů
spojených s provozem budovy na ul. F. Čejky 405 ve Frýdku-Místku /energie, nájem vč. služeb, údržba vily
a přilehlých pozemků/ ve výši Kč 150.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené
na Odboru ŠKMaT,
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4. Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem
Pohludkou, na úhradu nákladů spojených s provozem Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích /el. energie,
otop/ ve výši Kč 85.000,--, a to dle přílohy č. 4/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
5. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 47861673,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na úhradu části nákladů
spojených s akcí „19. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek 2013“ /materiál,
ubytování, dopravné, stravné a honoráře účinkujícím, propagace, technické zabezpečení, tisk propagačního
materiálu, nájem vč. služeb a energií, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 500.000,--, a to dle přílohy
č. 5/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
6. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, zapsaná
v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou Slaninovou,
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova ve Frýdku-Místku
v roce 2013 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /OON vč. odvodů, ochranné pracovní pomůcky a nářadí
pro brigádníky, materiál k úpravě terénu a opravě náhrobků, pohonné hmoty/ ve výši Kč 20.000,--, a to
dle přílohy č. 6/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
7. POD SVÍCNEM, se sídlem Dům Pod Svícnem, Farní 16, Frýdek-Místek, IČ 26663252, nezapsané v OR,
zastoupené předsedou Bc. Petrem Korčem, na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest 2013“ /
pronájem vč. služeb a energií, doprava, přeprava, instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění, pořadatelská,
bezpečnostní a úklidová služba, tisk a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře, materiál/
ve výši Kč 200.000,--, a to dle přílohy č. 7/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
8. Společnost pro podporu a rozvoj kina Vlast, se sídlem Farní 16, Frýdek-Místek, IČ 26528975, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Bc. Petrem Korčem, výhradně na částečnou úhradu nákladů akce „Letní kino
2013 ve Frýdku-Místku“ (nájem areálu a toalet, energie, půjčovné, propagace, honoráře, materiál, pojištění,
výlep, webová prezentace, přeprava techniky a zařízení, úklid, OON vč. odvodů, pronájem projekční techniky,
stolů, lavic a stanů, pohonné hmoty) ve výši Kč 80.000,--, a to dle přílohy č. 8/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení,
uložené na Odboru ŠKMaT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního
příspěvku z rozpočtu města na rok 2013 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku z rozpočtu města na rok
2013 s níže uvedenými subjekty:
1. 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 akci 28. ročník Hornické desítky na organizační zabezpečení, rozhodčí, časomíry, chipy,
poplatky, nájmy, ozvučení, zábrany, občerstvení závodníků, trička pro účastníky, ceny, materiál, reklamu,
lékařské zajištění ve výši 160.000,- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na
OŠKMaT,
2. 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 sportovní oblečení mládežnických družstev ve výši 150.000,- Kč dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/RM/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 49562291, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Adámkem, výhradně pro žáky sportovní
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gymnastiky na medaile, poháry, diplomy, drobné ceny, dopravné, cestovné, jízdné, startovné, účastnické
poplatky, kostýmy ve výši 70.000,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na
OŠKMaT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních
příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku z fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2013 se subjekty:
1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub „Míša“, se sídlem Kolaříkova 653,
73801 Frýdek-Místek, IČ 64120741, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Soňou Běčákovou
a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou na občerstvení, pitný režim, stravné, sladkosti, dopravné, vstupné,
hudební nástroje, knihy, materiál, cartrige, věcné odměny ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Asociace malých debrujárů České republiky, o.s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 73801 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na nájmy, materiál a služby ve výši Kč 30.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
3. Asociace TOM ČR, TOM 1301 TULÁCI, se sídlem Palkovická 418, 73801 Frýdek-Místek, IČ 70632332,
nezapsaná v OR, zastoupená vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, ubytování, jízdné,
sportovní vybavení, cestovné, vstupné ve výši Kč 15.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
4. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem Jeronýmova 423, 73801 Frýdek-Místek, IČ 70632359,
nezapsaná v OR, zastoupená vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, pronájmy, ubytování, dopravné,
vstupné, startovné, materiál, hry, knihy, občerstvení, stravu, poštovné, balné, cestovné, přepravné
ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. Český svaz včelařů, o.s., ZO Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 73942 Frýdek-Místek, IČ 14613271,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou na materiál, přepravné, tisk, DVD, odbornou
literaturu, laminace, zpracování ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
6. 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, sportovní potřeby, drobné vybavení, nářadí a nástroje, výukový materiál,
časopisy, odznaky, nášivky, kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, čistící prostředky, cestovné, přepravné,
materiál ve výši Kč 60.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

7. 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 nájmy, materiál, vstupné, věcné odměny, sportovní potřeby, promítací plátno, vysílačky,
tábornické vybavení ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 7/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
8. Katolický lidový dům v Místku, o. s., se sídlem F. Čejky 450, 73802 Frýdek-Místek, IČ 16628756,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Květuší Indrstovou a místopředsedkyní Ing. Hanou Olkovou
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na propagace, materiál, energie, věcné ceny, služby ve výši Kč 40.000,-- dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem Lidická
1694, 73801 Frýdek-Místek, IČ 65493974, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Bohumírem Hrtoněm
na výukovou pomůcku pro nácvik resuscitace dítěte ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy
č. 9/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
10. Občanské sdružení ADRA, se sídlem Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha, pobočka Dobrovolnické centrum
ADRA, se sídlem Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 61388122, nezapsaná v OR, zastoupené ředitelem
Janem Bártou na výtvarný, kancelářský a metodický materiál, hry, sportovní vybavení, hudební nástroje, věcné
odměny, sladkosti, cestovné, propagace, výlep, tisk ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy
č. 10/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
11. 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, pronájmy,
ubytování, sportovní, programový a kancelářský materiál, vybavení pro zájmovou činnost, materiál a nářadí
na opravy, poštovné, doprava ve výši Kč 25.000,-- dle přílohy č. 11/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
12. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. ŠKOLA ŽIVOTA –
denní stacionář, se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 63699338, nezapsaná v OR, zastoupená
ředitelem Güntherem Kuboněm na el.energie, vodné, stočné, teplo, pronájmy, materiál, cestovné, přepravné,
dopravné, občerstvení, pohoštění, stravování, ubytování, věcné ceny, vstupenky ve výši Kč 30.000,-- dle přílohy
č. 12/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
13. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice, IČ 22890246, nezapsané v OR,
zastoupené předsedkyní Olgou Čaganovou a místopředsedkyní Helenou Radovou na výtvarný materiál a hračky
ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 13/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
14. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub „Míša“, se sídlem Kolaříkova 653,
73801 Frýdek-Místek, IČ 64120741, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Soňou Běčákovou
a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou na Mikulášskou besídku na občerstvení a pohoštění ve výši Kč 2.000,-dle přílohy č. 14/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
15. Asociace malých debrujárů České republiky, o. s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 73801 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na Dny vědy ve Frýdku-Místku na materiál na pokusy ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy
č. 15/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
16. Asociace malých debrujárů České republiky, o. s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 73801 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na Finále fyzikální ligy 2013 na materiál, odměny pro děti, poháry, diplomy, medaile ve výši Kč 10.000,-dle přílohy č. 16/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
17. Asociace malých debrujárů České republiky, o. s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 73801 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na Evropský vědecký den pro mládež 2013 na materiál na pokusy, odměny pro děti, poháry, diplomy, medaile,
ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 17/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
18. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 73802 Frýdek-Místek, IČ 22826050, nezapsaná v OR, zastoupená
statutárním zástupcem sdružení Nelou Chamrádovou na okresní kolo Wolkrův Prostějov na nájem včetně služeb,
věcné odměny, občerstvení, kancelářské potřeby, materiál, dopravu, PHM, telefony, diplomy
ve výši Kč 8.000,-- dle přílohy č. 18/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
19. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 73802 Frýdek-Místek, IČ 22826050, nezapsaná v OR, zastoupená
statutárním zástupcem sdružení Nelou Chamrádovou na Svět očima dětí z dětských domovů na materiál,
občerstvení, věcné odměny, dopravné, telefony, nájmy včetně služeb ve výši Kč 2.000,-- dle přílohy
č. 19/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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20. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 73802 Frýdek-Místek, IČ 22826050, nezapsaná v OR, zastoupená
statutárním zástupcem sdružení Nelou Chamrádovou na akci Najdi v sobě umělce na materiál, plátna,
občerstvení, nájem včetně služeb, věcné odměny, dopravu ve výši Kč 3.000,-- dle přílohy
č. 20/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
21. Občanské sdružení obyvatel Spořilova ve Frýdku-Místku, se sídlem Wolkerova 1596, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22766634, nezapsané v OR, zastoupené předsedou Ing. Milanem Ferencem a místopředsedou
Kateřinou Milatovou na propagaci, materiál, věcné odměny, ozvučení, občerstvení, kostýmy, výtvarné pomůcky
ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 21/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
22. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 73801 Frýdek-Místek, IČ 601381,
nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na anglické divadlo pro děti základních škol
na propagaci, materiál, věcné odměny, nájem včetně služeb, ozvučení, osvětlení, energie, služby ve výši
Kč 10.000,-- dle přílohy č. 22/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
23. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 75105993, zapsané v OR Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1076, zastoupené ředitelkou
Mgr. Petrou Vlkošovou na akci Sídliště na materiál, kulisy, kostýmy, výlep plakátů, ozvučení, moderování,
pronájmy, půjčovné, věcné odměny, občerstvení, pomůcky pro hry a soutěže ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy
č. 23/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
24. 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 Letní sportovní olympiádu na občerstvení a pitný režim, věcné odměny, diplomy, medaile, materiál, sportovní
vybavení a pomůcky ve výši 7.000,- Kč dle přílohy č. 24/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k tomuto usnesení,
uložené na OŠKMaT,
25. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Československé armády 570,
73801 Frýdek-Místek, IČ 60803550, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelkou PaedDr. Marií Rojkovou na akci
Loutnička na odměny pro děti, medaile, nájem sálu, květiny, občerstvení ve výši Kč 7.000,-dle přílohy č. 25/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
26. Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 73801 FrýdekMístek, IČ 68157819, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem PaedDr. Jaromírem Horkým
na Výtvarnou soutěž městských školních družin na diplomy, účastnické listy, věcné odměny, výtvarný materiál,
občerstvení ve výši Kč 3.000,-- dle přílohy č. 26/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
27. 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 ve výši 8.000,- Kč dle přílohy
č. 27/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2j Uzavření a uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze
sportovního fondu na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2013 se subjekty:
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1. AIKIDO AIKIKAI FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22866582,
nezapsané v OR, zastoupené předsedou výkonného výboru Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb,
sportovní pomůcky, kancelářský materiál, úklid, pojištění, věcné odměny, pitný režim, ozvučení, občerstvení
ve výši Kč 21.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Basketbalový klub vozíčkářů Frýdek-Místek o.s., se sídlem Dr. M. Tyrše 3106, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
22670190, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Zdeňkem Šnajdrem na nájmy, cestovné, startovné, sportovní
vybavení ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. 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, registrace, sportovní výstroj a výzbroj ve výši
Kč 150.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
4. DH BRUTAL TEAM, se sídlem Lískovecká 2870, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66934176, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Leo Máchou na cyklistické náhradní díly a opravy kol ve výši Kč 8.000,-- dle přílohy
č. 4/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. ELVIS GYM, o. s., se sídlem Wolkerova 830, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22669868, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Jakubem Weissmannem na nájmy včetně služeb, dopravné, cestovné, propagaci, sportovní
vybavení a pomůcky, občerstvení ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
6. Foosballový sportovní klub Frýdek-Místek, se sídlem Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 27030601, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Petrem Plasgurou na nájmy, elektřinu, vodu, stolní
fotbaly, dresy, provoz webových stránek ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
7. „Lašský sportovní klub Frýdek-Místek“, se sídlem Josefa Suka 1840, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22746714,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Bc. Pavlem Gazdou na nájmy bazénů a tělocvičen a plavecký materiál
ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 7/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. Lifetime Taekwondo School, se sídlem Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 22871241, nezapsaná v
OR, zastoupená předsedou Ing. Miroslavem Sýkorou na nájmy včetně služeb, cestovné, ubytování, startovné,
sportovní vybavení, věcné odměny, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, internet ve výši Kč
19.000,-- dle přílohy č. 8/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. Mezinárodní šachová škola Interchess, se sídlem M. Švabinského 2238, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
22609385, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Janou Dvořákovou a místopředsedou Mgr. Sergejem
Berezjukem na nájmy včetně služeb, šachové vybavení, kancelářský materiál, rozhodčí, cestovné, stravné, věcné
odměny ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 9/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
10. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem Lidická
1694, 73801 Frýdek-Místek, IČ 65493974, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Bohumírem Hrtoněm
na nájem bazénu a plavecké pomůcky ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 10/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
11. Moravské sdružení tradičního Kung Fu Lok Yiu Wing Chun, se sídlem B. Václavka 2783, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 27013791, nezapsané v OR, zastoupené prezidentem sdružení Ing. Petrem Kozárem
na sportovní výstroj a výzbroj, tisk, výlep a roznos letáků, reklamu, nájmy včetně služeb ve výši Kč 17.000,-dle přílohy č. 11/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
12. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ivetou Ličmanovou na nájmy bazénů, trička, jízdné, dopravné,
startovné ve výši Kč 77.000,-- dle přílohy č. 12/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
13. PRIS TENNIS o.s., se sídlem 28. října 2236, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22886109, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Pavlem Šnoblem na nájmy sportovišť včetně služeb, sportovní vybavení a sportovní
materiál ve výši Kč 38.000,-- dle přílohy č. 13/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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14. Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235678,
nezapsaný v OR, zastoupený starostou Vladimírem Dužíkem na sportovní vybavení a nářadí, opravy sportovních
překážek, kancelářské potřeby, hry, pohonné hmoty, nájmy ve výši Kč 21.000,-- dle přílohy
č. 14/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
15. Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64122182,
nezapsaný v OR, zastoupený starostou Vladimírem Onderkem na nájmy včetně služeb, hasičské náčiní
a vybavení, sportovní náčiní, dresy, jízdné, věcné odměny ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy
č. 15/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
16. Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 64122018, nezapsaný v OR, zastoupený starostou Radimem Krejčím na hasičské vybavení a výzbroj, věcné
odměny ve výši Kč 9.000,-- dle přílohy č. 16/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
17. Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice č. 426, 739 08 Frýdek-Místek, IČ 65494776,
nezapsaný v OR, zastoupený starostou Reném Pardubickým na nájmy včetně služeb, sportovní trička a sportovní
hasičské vybavení ve výši Kč 8.000,-- dle přílohy č. 17/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
18. 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, kimona, údržbu základny ve výši Kč 80.000,-dle přílohy č. 18/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
19. 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, jízdné, startovné, dopravné ve výši Kč 100.000,-- dle přílohy č. 19/OŠKMaT/SF/2013/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
20. 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 na startovné, registrace,
ubytování, cestovné, sportovní materiál, dopravné, sportovní vybavení ve výši Kč 17.000,-- dle přílohy
č. 20/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
21. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 739 08 Frýdek-Místek, IČ 26534851, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedou Milanem Adámkem na krmivo, stelivo, veterinární služby, materiál na opravy stájí
a výběhů, sečení, obrácení, shrabování, balíkování ve výši Kč 19.000,-- dle přílohy č. 21/OŠKMaT/SF/2013/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
22. Sportovní klub zdravotně postižených sportovců, se sídlem ČSA 722, 738 02 Frýdek-Místek, IČ
14613654, nezapsaný v OR, zastoupený hospodářem Milanem Kubalou na nájmy včetně služeb, startovné,
cestovné, ubytování ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 22/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
23. 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
materiál a pomůcky, cestovné, startovné, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, nocležné,
stravování ve výši Kč 70.000,-- dle přílohy č. 23/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
24. 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, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby,
internet ve výši Kč 185.000,-- dle přílohy č. 24/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
25. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelem Emilem
Soukupem na jízdné, startovné, registrační poplatky, rozhodčí, nájmy včetně služeb, sportovní materiál
a vybavení, zapisovatele ve výši Kč 57.000,-- dle přílohy č. 25/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
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26. Tělovýchovná jednota SLEZSKÁ – 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Jana Čapka
2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00576280, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Petrem Souralem
na nájmy včetně služeb ve výši Kč 24.000,-- dle přílohy č. 26/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
27. Tělovýchovná jednota Sokol Lískovec, se sídlem 739 30 Lískovec, IČ 60045833, nezapsaná v OR,
zastoupená předsedou Radomírem Myškou na sportovní vybavení, startovné, rozhodčí, nájmy včetně služeb,
cestovné, jízdné, dopravné, energie, registrace ve výši Kč 40.000,-- dle přílohy č. 27/OŠKMaT/SF/2013/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
28. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, nezapsaná v OR, zastoupená
předsedou Miroslavem Melichaříkem na otop, energie, vodné, sportovní vybavení ve výši Kč 36.000,-dle přílohy č. 28/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
29. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Příborská 57, 739 42 Zelinkovice,
IČ 60341343, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Romanem Pokludou a tajemníkem Martinou Kadlecovou
na nájmy ledové plochy, tělocvičen včetně služeb, sportovní vybavení ve výši Kč 25.000,-- dle přílohy
č. 29/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
30. 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 na startovné, dopravné, jízdné, cestovné, nájmy včetně služeb, sportovní výstroj a výzbroj, věcné
odměny pro děti, občerstvení, pitný režim, diplomy, medaile, rozhodčí, zdravotní dozor ve výši Kč 30.000,-dle přílohy č. 30/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
31. 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 pro oddíl Funky Beat na dopravné, jízdné, cestovné, nájmy včetně služeb, sportovní výstroj
a výzbroj, věcné odměny pro děti, občerstvení, pitný režim, diplomy, medaile, rozhodčí, startovné, zdravotní
dozor ve výši Kč 39.000,-- dle přílohy č. 31/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
32. „GO“ klub Frýdek-Místek, se sídlem V. Nezvala 739, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60046031, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedou Ing. Petrem Valáškem na turnaj v deskové hře Go – memoriál Ivo Pavlíka na nájmy
včetně služeb, rozhodčí, školení, věcné ceny, propagace, internet ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy
č. 32/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
33. Sokolík FM o. s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem a místopředsedou Ing. Petrem Uherkem na akci Fotbalový turnaj
Liga Sokolíka na propagaci, tisk plakátů, rozhodčí, míče, rozlišovací nátělníky, bezpečnoství revize fotbalových
branek ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 33/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
34. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. ŠKOLA ŽIVOTA –
denní stacionář, se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 63699338, nezapsaná v OR, zastoupená
ředitelem Güntherem Kuboněm na akci 10. ročník Zimních her pro mentálně postiženou mládež na ubytování,
stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí, poštovné, kancelářské potřeby, věcné odměny,
medaile ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 34/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
35. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. ŠKOLA ŽIVOTA –
denní stacionář, se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 63699338, nezapsaná v OR, zastoupená
ředitelem Güntherem Kuboněm na akci 17. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež
na ubytování, stravování, nájmy včetně služeb, OON technické čety, rozhodčí, obsluhu PC, obsluhu rozhlasu,
pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání filmů a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné
odměny, mažoretky, diskotéku, ozvučení, cestovné, dopravné, svoz materiálu, olympijský oheň ve výši Kč
20.000,-- dle přílohy č. 35/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2k Smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace z fondu
životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
a)

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí s níže uvedenými
subjekty:
1. Ing. Stanislav a Václava Bortlíčkovi, oba trvale bytem K Lesu 2385, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši
13 884,- Kč, na zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhradu septiku či žumpy, dle přílohy č. 1
k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/01/2013, uložená na odboru ŽPaZ;
2. Ivo Nezgoda, trvale bytem Slavíčkova 3599, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 15 000,- Kč, na zřízení
přípojky na kanalizační síť jako náhradu septiku či žumpy, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. 09/
FŽP/02/2013, uložená na odboru ŽPaZ;
3. Marie Bujnochová, trvale bytem Březinova 782, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 20 000,- Kč, na
náklady související s pořízením a instalací kotle na zemní plyn pro vytápění rodinného domu č. p. 782
na ul. Březinova ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 3
k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/03/2013, uložená na odboru ŽPaZ;
4. Dagmar Supiková, trvale bytem Novodvorská 3054, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupená Marií
Supikovou, trvale bytem Divišova 2601, 738 01 Frýdek-Místek, na základě plné moci, ve výši 20
000,- Kč, na náklady související s pořízením a instalací kotle na zemní plyn pro vytápění rodinného
domu č. p. 2601 na ul. Divišova ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy,
dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/04/2013, uložená na odboru ŽPaZ;
5. Dr. Ing. Zdeněk Buchta, trvale bytem Libušina 1531, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši 15 820,- Kč,
na zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhradu septiku či žumpy, dle přílohy č. 5 k usnesení,
tj. smlouva č. 09/FŽP/05/2013, uložená na odboru ŽPaZ;
6. Ing. arch. Michael Kocych, trvale bytem Nové Dvory – Podhůří 3659, 738 01 Frýdek-Místek, ve
výši 85 240,- Kč, na realizaci solárních kolektorů na částečný ohřev TUV v rodinném domě č. p. 3659
na ul. Nové Dvory – Podhůří ve Frýdku-Místku, dle přílohy č. 6 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/06/
2013, uložená na odboru ŽPaZ.

b)

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí s níže uvedenými
subjekty:
1. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00433900, nezapsané v OR, zastoupené Václavem Kolkem, předsedou, a Čestmírem
Ježem, místopředsedou, ve výši 5 000,- Kč, na organizaci soutěže „Mladý zahrádkář“ a sestavení
expozice „Ochrana životního prostředí“ v rámci výstavy „Život na zahradě“, tedy na úhradu výtvarného
materiálu, výsadbového materiálu, odborné literatury, nájemného v souvislosti s nájmem naučných
panelů a odměn pro děti, dle přílohy č. 7 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/07/2013, uložená na odboru
ŽPaZ;
2. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, se sídlem K Sedlištím
320, 739 30 Frýdek-Místek - Lískovec, IČ 68157801, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Janem Petrem,
ředitelem školy, ve výši 15.000,- Kč, na podporu mezinárodních projektů Globe a Ekoškola a vlastních
školních projektů – Zelená angličtina, Odpady – jejich třídění, Děti se učí chránit přírodu, Den Země,
Slavnost lískových oříšků a Otvírání studánek, dle přílohy č. 8 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/08/
2013, uložená na odboru ŽPaZ;

3. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, nezapsaná v OR, zastoupená Marií Knödlovou, předsedou, a Miroslavem
Pohludkou, jednatelem, ve výši 15 000,- Kč, na zabezpečení chodu Včelařského naučného areálu
příjemce v místní části Chlebovice, to je na opravu exponátů, úpravu stávajících zelených prostor,
propagaci, tvorbu popisů k exponátům, výrobu putovních naučných panelů, výrobu metodických
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a výukových materiálů; dle přílohy č. 9 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/09/2013, uložená na odboru
ŽPaZ;
4. Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., se sídlem Ke Splavu 1568, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 25380541, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
16373, zastoupená MUDr. Radimem Dudkem, jednatelem, ve výši 15 000,- Kč, na akce a projekty
dle školního vzdělávacího programu se zaměřením na poznávání přírody, ekologickou výchovu
a výchovu ke zdravému životnímu stylu, zejména na úhradu nákladů na dopravu a vstupné na jednotlivé
akce, pořízení fotodokumentace z akcí, nákupu brožur, knih, CD, DVD, všechny s ekologickou
tématikou, výtvarného materiálu, výsadbového materiálu (zejména stromů, keřů, zeminy, hnojiva
apod.), nářadí, kompostéru, terária, akvária, písku do terária a akvária, rostlin do terária a akvária,
pomůcek pro pozorování přírody (tedy lup, mikroskopů, meteostanic), odměn pro aktivní děti, dle
přílohy č. 10 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/10/2013, uložená na odboru ŽPaZ;
5.

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, se sídlem 1. máje 1700, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 68157860, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Ivetou Zechovou, ředitelkou školy, ve výši 15 000,Kč, na projekt „Ekologie jako ochrana přírody v podmínkách Moravskoslezských Beskyd“, dle přílohy
č. 11 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/11/2013, uložená na odboru ŽPaZ.

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

2l Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
statutárního města Frýdek-Místek na podporu a rozvoj sociálních služeb
pro rok 2013 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 na podporu a
rozvoj sociálních služeb dle návrhu uvedeného v příloze č. 1/OSS k tomuto usnesení
2. o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2013 na podporu a rozvoj sociálních služeb se subjekty uvedenými v příloze č. 1/OSS, dle vzorové smlouvy,
která tvoří přílohu č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2m Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – odbor sociálních
služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se Svazem důchodců ČR, o. s., městskou organizací
Frýdek-Místek, se sídlem: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 48428884, zastoupenou předsedou
Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 57.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
akce „Hry seniorů 2013“, tj. na pohoštění, pitný režim, kancelářské potřeby, propagační materiál, květiny,
výzdobu, trička s potiskem, telefonní poplatky, poštovné, nájemné, videoprojekce, ozvučení, kulturní
vystoupení, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2n Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací – odbor sociálních
služeb
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s níže uvedenými subjekty:
1. Charita Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, IČ: 60339241, nezapsaná v obchodním
rejstříku, zastoupena ředitelkou Mgr. Helenou Paschkeovou, v max. výši Kč 30.000,–,
tj. Kč 10. 000,– na jednoho uživatele sociální služby a rok, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízeními příjemce, kterými
jsou Charitní dům sv. Anežky Vidnava, se sídlem: Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava a Dům pokojného
stáří sv. Františka Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené
na OSS,
2. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace, se sídlem: Komorní Lhotka
čp. 210, 739 53 Hnojník, IČ: 00847038, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem, v max. výši Kč 30.000,–,
tj. Kč 10.000,– na jednoho uživatele sociální služby a rok, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití
zařízením příjemce, kterým je Domov pro osoby se zdravotním postižením, se sídlem: Komorní Lhotka 184,
739 53 Hnojník, dle přílohy č. 2/OSS k usnesení, uložené na OSS,
3. Armáda spásy v ČR, se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411, nezapsaná
v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Armády spásy, Centra sociálních služeb v Ostravě
Hendrikem van Hattem, ve výši Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů,
tj. na úhradu energií, vodného a stočného, spotřeby materiálu (čistící a prací prostředky, zdravotnický
materiál, léky). Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda
spásy, Centrum sociálních služeb v Ostravě se sídlem: U Nových válcoven 9, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, dle přílohy č. 3/OSS k usnesení, uložené na OSS,
4. Janem Liberdou, podnikajícím jako Jan Liberda, IČ: 69610924, místo podnikání: Maxima Gorkého
368, 738 01 Frýdek-Místek, ve výši Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů,
tj. na úhradu nájemného. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým
je Domov sv. Jana Křtitele v Palkovicích, se sídlem: Palkovice 279, 739 41 Palkovice, dle přílohy č. 4/OSS
k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2o Závazek spolufinancování projektu „Dobrý den, pojďte ven“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 17. rozhodlo
o závazku statutárního města Frýdku-Místku spolufinancovat projekt „Dobrý den, pojďte ven“ Občanského
sdružení obyvatel Spořilova ve Frýdku-Místku, se sídlem Wolkerova 1596, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupeném
předsedou výboru Ondřejem Heřmanem, jehož cílem je pořízení prvků městského mobiliáře ve čtvrti Spořilov,
a to ve výši 50 000,- Kč, za podmínky podpory projektu z grantového programu „Sídliště žije“ Nadace OKD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2p Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence
kriminality pro rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 18. rozhodlo
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uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2013 s níže
uvedenými subjekty:
1.

Mgr. Zdeňka Neničková, akreditované vzdělávací zařízení MPSV s místem podnikání Šeříkova 3186,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 70256781, a to výhradně na realizaci projektu „Umění stárnout“ ve výši
59.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na OBRPK.

2.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zastoupena
Ing. Pavlem Bužkem, ředitel Charity Frýdek-Místek, a to výhradně na realizaci projektů:
a)„Rebelfest“, ve výši 20.000,- Kč,
b) „Nebudu ubližovat sobě a nikomu jinému“, ve výši 23.000,- Kč,
c) „Výlety“, ve výši 39.000,- Kč
dle příloh č. 2 až 4 k usnesení uložené na OBRPK.

3. Schäfer school o. s., se sídlem Zámecké náměstí 1255, 7380 01 Frýdek-Místek, IČ: 26562278,
zastoupena Ing. Silvii Schäferovou, a to výhradně na realizaci projektu „Dětský den s Schäfer school“
ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení uložené na OBRPK.

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

2r Žádost příjemců dotací o prominutí odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 19. rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
1. o prominutí odvodu ve výši 100 % stanoveného Platebním výměrem MMFM č. 3/2012/ÚKA ze dne
11.12.2012 příjemci dotace Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
ŠKOLA ŽIVOTA – denní stacionář se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63699338, tj. ve
výši 14.000 Kč do rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek z důvodu porušení rozpočtové kázně,
2. o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 %, stanoveného Platebním
výměrem MMFM č. 4/2012/ÚKA ze dne 11.12.2012 příjemci dotace Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v České republice, o.s. ŠKOLA ŽIVOTA – denní stacionář se sídlem Mozartova
2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63699338, tj. ve výši 8.246 Kč,
3. o prominutí odvodu ve výši 100 % stanoveného Platebním výměrem MMFM č. 3/2013/ÚKA ze dne
28.1.2013 příjemci dotace Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26528991, tj. ve výši 20.000 Kč do rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek z důvodu
porušení rozpočtové kázně,
4. o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % stanoveného Platebním
výměrem MMFM č. 4/2013/ÚKA ze dne 30.1.2013 příjemci dotace Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se
sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, tj. ve výši 1.480 Kč,
5. o prominutí odvodu ve výši 100 % stanoveného Platebním výměrem MMFM č. 2/2013/ÚKA ze dne
28.1.2013 příjemci dotace Klub maminek Broučci, se sídlem Farní 1, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68334338,
tj. ve výši 20.000 Kč do rozpočtu města z důvodu porušení rozpočtové kázně.
6. o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 100 % stanoveného Platebním
výměrem MMFM č. 5/2013/ÚKA ze dne 28.1.2013 příjemci dotace Klub maminek Broučci, se sídlem
Farní 1, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68334338, tj. ve výši 1.260 Kč.
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7. o prominutí odvodu ve výši 100 % , stanoveného Platebním výměrem MMFM č. 1/2013/ÚKA ze dne
28.1.2013 příjemci dotace o.s. Filadelfie, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
26548518., tj. ve výši 20.000 Kč do rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku z důvodu porušení
rozpočtové kázně.

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

2s Poskytnutí peněžitého příspěvku na veřejnou sbírku pro obyvatele domu
č. 39 na ul. 6. května ve Frenštátě pod Radhoštěm
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 20. rozhodlo
o poskytnutí peněžitého příspěvku ve výši 100.000,- Kč na veřejnou sbírku organizovanou městem Frenštát pod
Radhoštěm, jejímž účelem je finanční pomoc pro obyvatele domu č. 39, ul. 6 května, Frenštát pod Radhoštěm,
a to formou převodu na zvláštní bankovní účet sbírky č. 3880277/0100 vedený u Komerční banky, a. s. Praha.

------------------------------------------------------------------------------------------------III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování
nemovitostí
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. rozhodlo
1. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
dárcem a Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 49, Ostrava, IČ: 70890021 jako budoucím
obdarovaným, na části pozemků p.č. 371/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 15 m2, p.č. 3723/
1 ostatní plocha-neplodná půda o výměře cca 145 m2 a 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). Doba uzavření darovací
smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího obdarovaného po
dokončení stavby.
2. o prodeji části pozemku p.č. 671/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 200 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (J. Jabůrkové) Hildě a Štěpánovi Gřundělovým, bytem J. Jabůrkové 558, Frýdek-Místek 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.
3. o prodeji části pozemku p.č. 362/1 zahrada o výměře cca 2000 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (E.
Krásnohorské) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 198 na pozemku p.č. 364/1 zastavěná plocha
a nádvoří a vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 199 na pozemku p.č. 365/1 k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek, za kupní cenu 500 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. a) o prodeji pozemků p.č. 3367 ostatní plocha-zeleň o výměře 193 m2, p.č. 3377 zastavěná plocha a nádvořízbořeniště o výměře 275 m2, p.č. 3379 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 40 m2 a p.č. 3380
zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 217 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční)
společnosti Sugato s.r.o., se sídlem M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek, IČ: 29446601 za kupní cenu 1200 Kč/
m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 21.11.2012. Prodej bude realizován po kolaudaci
objektu.
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b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností Sugato s.r.o., M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek, IČ: 29446601 jako budoucím
kupujícím na pozemky p.č. 3367 ostatní plocha-zeleň o výměře 193 m2, p.č. 3377 zastavěná plocha a nádvořízbořeniště o výměře 275 m2, p.č. 3379 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 40 m2 a p.č. 3380
zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 217 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) za
kupní cenu 1.200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na kolaudaci objektu.
5. a) o prodeji pozemku p.č. 3437 zastavěná plocha -zbořeniště o výměře 527 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi, bytem Kunčice pod Ondřejníkem E 667 za kupní cenu 1200 Kč/
m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 21.11.2012. Prodej bude realizován po kolaudaci
objektu.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a Mgr. Jaroslavem Kocincem, bytem Kunčice pod Ondřejníkem E 667 jako budoucím kupujícím
na pozemek p.č. 3437 zastavěná plocha -zbořeniště o výměře 527 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Revoluční) za kupní cenu 1.200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na kolaudaci objektu.
6. o prodeji pozemku p.č. 5189/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Maxe Švabinského) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 2239 na pozemku p.č. 5189/20
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní
ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
7. o prodeji pozemků p.č. 3276/3 orná půda o výměře 377 m2 a p.č. 3276/19 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 21 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Družstevní) Josefě Dvorské, bytem Frýdek-Místek, 1. máje
1797 za kupní cenu 300 Kč/m2 – pozemek p.č. 3276/3 a 500 Kč/ m2 – pozemek p.č. 3276/19, přičemž tyto výše
kupních cen jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
8. o prodeji pozemku p.č. 3229/31 zastav. plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Frýdlantská) Maxmiliánu Klichovi, bytem Frýdek-Místek, Fibichova 144 za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
9. o prodeji pozemku p.č. 5278/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 142 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (J.
Hakena) spoluvlastníkům bytového domu (případně společných částí domu) č.p. 1760 J. Hakena za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
10. o prodeji pozemku p.č. 5063/1 ost. plocha – jiná plocha o výměře 115 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1647 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
11. o prodeji pozemku p.č. 5040/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 73 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1628 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
12. o prodeji pozemku p.č. 5064/2 ost.plocha – jiná plocha o výměře 71 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1648 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
13. o prodeji pozemku p.č. 5065/2 ost.plocha – jiná plocha o výměře 92 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1649 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
14. o prodeji pozemku p.č. 5066/2 ost.plocha – jiná plocha o výměře 90 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1650 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
15. o prodeji pozemku p.č. 5067/2 ost.plocha – jiná plocha o výměře 91 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1651 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
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16. o prodeji pozemku p.č. 5068/2 ost.plocha – jiná plocha o výměře 90 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1652 J. Haška 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. 5069/2 ost.plocha – jiná plocha o výměře 72 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1653 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
18. o prodeji pozemku p.č. 5070/1 ost.plocha – jiná plocha o výměře 140 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1654 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
19. o prodeji pozemku p.č. 5056 zast. plocha a nádvoří o výměře 309 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1644 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
20. o prodeji pozemku p.č. 5062/8 zahrada o výměře 755 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů) č.p. 1644 a 1643 S. K. Neumanna za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
21. o prodeji pozemku p.č. 5049/1 ost. plocha – jiná plocha o výměře 137 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1637 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
22. o prodeji pozemku p.č. 5050/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 66 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1638 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
23. o prodeji pozemku p.č. 5051/3 ost. plocha – jiná plocha o výměře 85 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1639 S. K. Neumanna za kupní
cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
24. o prodeji pozemku p.č. 5052/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 118 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1640 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
25. o prodeji pozemku p.č. 5052/2 ost. plocha – jiná plocha o výměře 85 m2 a pozemku p.č. 5052/3 ost. plocha
– jiná plocha o výměře 85 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada) spoluvlastníkům domu
(případně společných částí domu) č.p. 1640 S. K. Neumanna za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní
ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
26. o prodeji pozemku p.č. 5053/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1641 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
27. o prodeji pozemku p.č. 5054/2 ost. plocha – jiná plocha o výměře 86 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1642 S. K. Neumanna za kupní
cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
28. o prodeji pozemku p.č. 5055/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 68 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1643 S. K. Neumanna za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
29. o prodeji pozemku p.č. 5087/1 zahrada o výměře 1 053 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů) č.p. 1667 a č.p. 1668 J. Kaluse za kupní cenu 500 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
30. o prodeji pozemku p.č. 5088 zast. plocha a nádvoří o výměře 144 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1667 J. Kaluse za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
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31. o prodeji pozemku p.č. 5091/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 106 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1669 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
32. o prodeji pozemku p.č. 5092/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 71 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1670 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
33. o prodeji pozemků p.č. 5090/22 zahrada o výměře 350 m2, p.č. 5093/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 91
m2 a p.č. 5093/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 86 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1671 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
34. o prodeji pozemku p.č. 5093/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 125 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1671 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
35. o prodeji pozemku p.č. 5094/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 92 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) vlastníkovi domu č.p. 1672 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny
je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
36. o prodeji pozemku p.č. 5096/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 93 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1674 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
37. o prodeji pozemku p.č. 5097/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 74 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1675 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
38. o prodeji pozemku p.č. 5098/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 76 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1676 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
39. o prodeji pozemků p.č. 5090/27 zahrada o výměře 179 m2, p.č. 5084/1 ost. plocha – jiná plocha o výměře
126 m2 a p.č. 5084/3 ost. plocha – jiná plocha o výměře 98 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová
Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1666 J. Haška za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
40. o prodeji pozemku p.č. 5083/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 115 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1665 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
41. o prodeji pozemků p.č. 5090/25 zahrada o výměře 366 m2, p.č. 5083/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 105
m2 a p.č. 5083/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 66 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1665, J. Haška za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
42. o prodeji pozemku p.č. 5090/23 zahrada o výměře 350 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1664 J. Haška za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
43. o prodeji pozemku p.č. 5090/19 zahrada o výměře 314 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1662 J. Haška za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
44. o prodeji pozemků p.č. 5090/18 zahrada o výměře 304 m2, p.č. 5079/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 86
m2 a p.č. 5079/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 81 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1661 J. Haška za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
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45. o prodeji pozemku p.č. 5078/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 68 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1660 J. Haška za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
46. o prodeji pozemku p.č. 5077/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 122 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1659 J.Haška za kupní cenu 500 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
47. o prodeji pozemků p.č. 5112/8 zahrada o výměře 370 m2, p.č. 5114/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 71
m2 a p.č. 5114/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 101 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1688 Petra Cingra za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
48. o prodeji pozemků p.č. 5112/10 zahrada o výměře 358 m2, p.č. 5115/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 90
m2 a p.č. 5115/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 80 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1689 Petra Cingra za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
49. o prodeji pozemku p.č. 5116/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 90 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1690 Petra Cingra za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
50. o prodeji pozemků p.č. 5112/14 zahrada o výměře 371 m2, p.č. 5117/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 89
m2 a p.č. 5117/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 80 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1691 Petra Cingra za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
51. o prodeji pozemků p.č. 5112/16 zahrada o výměře 370 m2, p.č. 5118/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 87
m2 a p.č. 5118/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 80 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1692 Petra Cingra za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
52. o prodeji pozemků p.č. 5112/18 zahrada o výměře 380 m2, p.č. 5119/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 66
m2 a p.č. 5119/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 101 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1693 Petra Cingra za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
53. o prodeji pozemků p.č. 5112/19 zahrada o výměře 316 m2, p.č. 5120/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 67
m2 a p.č. 5120/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 103 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1694 Petra Cingra za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
54. o prodeji pozemků p.č. 5112/7 zahrada o výměře 201 m2, p.č. 5106/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 115
m2 a p.č. 5106/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 93 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1684 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
55. o prodeji pozemků p.č. 5112/9 zahrada o výměře 359 m2, p.č. 5105/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 98
m2 a p.č. 5105/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 73 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1683 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
56. o prodeji pozemků p.č. 5112/11 zahrada o výměře 352 m2, p.č. 5104/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 78
m2 a p.č. 5104/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 92 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
vlastníkovi domu č.p. 1682 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
57. o prodeji pozemků p.č. 5112/13 zahrada o výměře 361 m2, p.č. 5103/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 79
m2 a p.č. 5103/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 92 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
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spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1681 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
58. o prodeji pozemku p.č. 5103/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 124 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1681 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
59. o prodeji pozemků p.č. 5112/15 zahrada o výměře 358 m2 a p.č. 5102/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 92
m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada) vlastníkovi domu č.p. 1680 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
60. o prodeji pozemků p.č. 5112/20 zahrada o výměře 193 m2, p.č. 5099/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 102
m2 a p.č. 5099/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 73 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1677 H. Salichové za kupní cenu 500 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
61. o prodeji pozemku p.č. 5099/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 128 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nová Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1677 H. Salichové za kupní cenu
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
62. o prodeji pozemku p.č. 5123 zahrada o výměře 1 699 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů) č.p. 1695 a č.p. 1696 Jiřího Hakena za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
63. o prodeji pozemku p.č. 5030/1 zahrada o výměře 1 521 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada)
spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů) č.p. 1635 a č.p. 1636 Jiřího Hakena za kupní cenu 500
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
64. o prodeji části pozemku p.č. 5921/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Na Vyhlídce) manželům Oldřichovi a Žanně Školovým, oba bytem Frýdek-Místek, Na
Vyhlídce 3528 za kupní cenu 210 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.
65. o prodeji části pozemku p.č. 5921/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Na Vyhlídce) manželům Ing. Vojtěchovi a Ing. Ivoně Podmolíkovým, oba bytem FrýdekMístek, Na Vyhlídce 3301 za kupní cenu 210 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.
66. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Helenou Kozlovou, bytem Na Dolině 11, Václavovice jako budoucím prodávajícím, na pozemek
p.č. 4093 orná půda o výměře 10968 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 200
Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na dobu do 31.12.2017.
67. a) o darování částí pozemků p.č. 5683 lesní pozemek o výměře cca 9300 m2, p.č. 5684 lesní pozemek o
výměře cca 285 m2 a p.č. 5696 lesní pozemek o výměře cca 120 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (silnice
II/473 Frýdek-Místek – Šenov) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711. Přesný rozsah darovaných pozemků bude
určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
dárcem a Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711 jako budoucím obdarovaným, na části pozemků p.č. 5683 lesní
pozemek o výměře cca 9300 m2, p.č. 5684 lesní pozemek o výměře cca 285 m2 a p.č. 5696 lesní pozemek
o výměře cca 120 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (silnice II/473 Frýdek-Místek – Šenov). Doba
uzavření darovací smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
obdarovaného po dokončení stavby.
68. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Josefem Konečným, bytem Frýdek-Místek, Vodárenská 83, Zelinkovice jako budoucím
prodávajícím, na část pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 327 m2, k.ú. Chlebovice, obec FrýdekMístek za kupní cenu ve výši 40.000 Kč + 175 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení
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geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.
69. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Ladislavem Karolem, bytem Frýdek-Místek, Staříčská 24 jako budoucím prodávajícím na část
pozemku p.č. 184 zahrada o výměře 60 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 40.000 Kč
+ 175 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na
náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.
70. o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
obdarovaným a ČR – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ:
65993390 jako budoucím dárcem na část pozemku p.č. 1030/14 zahrada o výměře 3 m2, k.ú. Chlebovice, obec
Frýdek-Místek. Doba uzavření darovací smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na
náklady budoucího obdarovaného po dokončení stavby.
71. a) o darování části pozemku p.č. 5144/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 4100
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Ostravská) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711. Přesný rozsah
darovaného pozemku bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
dárcem a Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711 jako budoucím obdarovaným na část pozemku p.č. 5144/5 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře cca 4100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Ostravská). Doba
uzavření darovací smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
obdarovaného.
72. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 1699/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek (U Staré pošty) při prodeji společnosti LIMIT INVEST s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, U Staré
pošty 2310, IČ: 26810417, a to ve výši 1.700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 3 let od
schválení zastupitelstvem města.
73. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a společností SEFEN spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Podvolání 3292 jako budoucím
prodávajícím na pozemky 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, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 5.204.215 Kč. Doba uzavření
kupní smlouvy je vázána na dobu do 31.12.2013, za podmínky odstranění veškerých staveb nacházejících se na
výše uvedených pozemcích.
74. o prodeji pozemku p.č. 6742/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Podvolání) společnosti SEFEN spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Na Podvolání 3292, IČ:
18050093 za kupní cenu 900 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města.
75. o prodeji části pozemku p.č. 3911/6 zahrada o výměře cca 50 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek (K Sedlištím) Romanu Stašovi, bytem Frýdek-Místek, Lískovec 440 za kupní cenu 200 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.
76. a) o prodeji části pozemku p.č. 3439/1 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 25 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (1. máje) společnosti KOMPAS OK, akciová společnost, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, IČ:
45193100 za kupní cenu 1200 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.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností KOMPAS OK, akciová společnost se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, IČ:
45193100 jako budoucím kupujícím na část pozemku p.č. 3439/1 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 25 m2,
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 1 200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na
předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a Zpráva č. 45 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. bere na vědomí
zprávu č. 45 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b Stanovení názvu ulice
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. schvaluje
název komunikace podél řadových garáží (Bahno-Příkopy) směrem k cihelně, nacházející se na pozemku parc.
č. 3915/1, k. ú. Místek (viz přiložený situační nákres – příloha č. 1/DaSH k usnesení, uložená na ODaSH) –
KOMUNIKACE – ul. Nad Cihelnou.

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

V. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. vyslechlo
diskusní vystoupení občanů Frýdku-Místku, a to:
- paní Anny Tuhárské k problematice kriminality na sídlišti Slezská (okolí Krakenu), hluku z hospodského
zařízení, osvětlení, parkování;
- Ing. Pavla Čady – s otázkou na člena zastupitelstva a žádostí o vyjádření zastupitele k článku na internetu
ODS;
- paní Anny Severinové k problematice prostranství „Zavadilka“;
- pana Martina Zouzala – s urgencí na vyřízení odpovědi na petici“ „Stop výstavbě nákupního centra na místě
VSH ve Frýdku-Místku, zachovejme ji pro budoucí generace“.

------------------------------------------------------------------------------------------------VI. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
6a Návrh na udělení „ Ceny statutárního města Frýdku-Místku“ za rok
2012
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

29

6. 1. rozhodlo udělit
v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města FrýdkuMístku za rok 2012 vč. pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve
výši 20.000,- Kč občanům Frýdku-Místku, a to:
- panu Radimu Bělešovi, nar.1973, občanu Frýdku-Místku
za reprezentaci města Frýdku-Místku na Mistrovství světa v atletice handicapovaných a paralympiádách
v Athénách a Londýně;
- panu Karlu Kubalovi, nar.1951, občanu Frýdku-Místku
za rozmach a reprezentaci šachové hry na území města Frýdku-Místku - dlouholetému předsedovi Šachového
oddílu TJ VP a spoluzakladateli Beskydské šachové školy;
- panu Karlu Hlostovi, nar. 1927, občanu Frýdku-Místku
za amatérskou filmovou činnost - dlouholetému předsedovi Klubu filmových amatérů, organizátorovi
mezinárodní filmové soutěže Beskydský ještěr, filmovému kronikáři našeho regionu.
6. 2. pověřuje
primátora statutárního města Frýdku-Místku pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS. předáním Cen statutárního
města Frýdku-Místku dle bodu l tohoto usnesení na slavnostním aktu, konaném 14. března 2013 v Nové
scéně Vlast ve Frýdku-Místku u příležitosti vzpomínky na ozbrojený odpor 3. praporu 8. pěšího pluku proti
okupačním vojskům v roce 1939.
Termín: 14. 3. 2013
Zodpovídá: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

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

6b Změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 3. vydává
Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 14. 4. 2008, dle přílohy č. 1
k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6c Program prevence kriminality na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 4. schvaluje
a) dílčí projekty Programu prevence kriminality na rok 2013, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzdělávací kurz pro strážníky MP a příslušníky PČR, dle přílohy č. 1 k usnesení
Asistent prevence kriminality, dle přílohy č. 2 k usnesení
Domovník Frýdek-Místek, dle přílohy č. 3 k usnesení
Fotopasti, dle přílohy č. 4 k usnesení
Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, dle přílohy č. 5 k usnesení
KOMPAS – komunikace, partnerství a spolupráce, dle přílohy č. 6 k usnesení
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7.
8.
9.
10.

Rodičovská abeceda, dle přílohy č. 7 k usnesení
Mami, tati, nepij!, dle přílohy č. 8 k usnesení
Řetízek 2013 II., dle přílohy č. 9 k usnesení
Praktická sebeobrana pro ženy, dle přílohy č. 10 k usnesení

b) finanční spoluúčast statutárního města Frýdku-Místku na realizaci dílčích projektů Programu prevence
kriminality na rok 2013 ve výši 15,33 % z nákladů projektů, tj. 147.900,- Kč. Výše minimální spoluúčasti města
i požadované dotace pro jednotlivé projekty jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 10 k usnesení, uložené na OBRaPK.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6d Návrh na stanovení výše 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 ve 2. pololetí 2012
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. 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 ve 2. pololetí 2012
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na personálním odd., OVV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6e Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku za rok 2012
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 6. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené a FO.

Zastupitelstva

města

Frýdku-Místku

za

rok

2012

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

6f

Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 7. bere na vědomí
Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2012, se sídlem Na Drahách 119,
739 25 Sviadnov, IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

------------------------------------------------------------------------------------------------VII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
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7a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé
období.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 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;
7. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na10. zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, konaném dne 3. 12. 2012 - viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.

------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU vč. diskuse
8a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání
Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období.

------------------------------------------------------------------------------------------------IX. DISKUSE
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 1. projednalo
návrh Bc. Jiřího Hájka (ČSSD),
týkající se neúnosné kvality ovzduší ve Frýdku-Místku a okolí, kde škodliviny ovzduší trvale několikanásobně
překračují stanovené limity a tato situace trvale poškozuje zdraví občanů města Frýdku-Místku, jakož i našeho
regionu;
9. 2. ukládá
primátorovi a dalším členům vedení města oslovovat a jednat se státními, krajskými, politickými i ostatními
orgány ve věci stanovení společného postupu dořešení zlepšení ovzduší, jehož kvalita je neúnosná a zdraví
občanů poškozující.
Termín: trvale
Zodpovídá: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátora

Karel Deutscher
náměstek primátora

Frýdek-Místek 26. 2. 2013
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP

Příloha k usnesení č. VI./6.3.

Statutární město Frýdek-Místek

Dodatek č. 2 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se usneslo podle § 96 zákona o obcích vydat tento dodatek č. 2 k Jednacímu
řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku schválenému dne 14. 4. 2008 (dále jen „jednací řád“):

Čl. 1
1. Čl. 8 odst. 22 jednacího řádu nově zní takto:
„Z průběhu zasedání ZM je pořizován zvukový záznam uchovávaný na CD nosiči a audiovizuální
záznam uchovávaný na DVD nosiči, které jsou oba uloženy na odboru kancelář primátora. Průběh
každého zasedání ZM je přenášen živě audiovizuálním přenosem na internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz. Zvukový záznam a audiovizuální záznam se uchovávají v souladu se směrnicí
Magistrátu města Frýdku-Místku QS-42-02 Spisový řád.“

Čl. 2
Tento Dodatek č. 2 k jednacímu řádu vydalo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 11. zasedání konaném
dne 25. 2. 2013, účinnosti nabývá dnem 1. 6. 2013.
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Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Karel Deutscher
náměstek primátora
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