USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 2. dubna 2013 v 8.00 hod.
ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. neschvaluje
návrh pana Ing. Martina Špetly (TOP 09) zařadit do programu 12. zasedání ZMFM bod „Prezentace projektu
Multifunkční centrum Frýdek-Místek“;
návrh pana Pavla Holého (KSČM) zařadit do programu 12. zasedání ZMFM bod „Schválení poskytnutí půjček
z fondu rozvoje bydlení na území SMFM“;
1. 2. schvaluje
program 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. určuje
ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Bc. Miroslava Štefka (ČSSD)
a pana MUDr. Martina Adamce (Nestraníci).

------------------------------------------------------------------------------------------------II. ÚKONY SOUVISEJÍCÍ S VÝSTAVBOU „HALY POLÁRKA“
vč. diskuse
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. neschvaluje
návrh usnesení Ing. Rafaela Kučíka (ODS) ve znění: „Zastupitelstvo navrhuje rozhodnout o způsobu řešení haly
pro zimní sporty po 13. 8. 2013“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2a 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 38-41
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. schvaluje
návrh 2. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 38 – 41 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO, a to:
v navýšení příjmů o 13 768,00 tis. Kč na celkovou výši 928 636,25 tis. Kč
v navýšení výdajů o 131 740,40 tis. Kč na celkovou výši 1 099 424,99 tis. Kč
v navýšení financování o 117 972,40 tis. Kč na celkovou výši 170 788,74 tis. Kč
2. 3. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 38– 41
pro rok 2013 dle platné rozpočtové skladby.
T.: 9. 4. 2013
Z.: Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b Aktualizace rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek
na léta 2014-2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. ruší
usnesení č. V./5.26 z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 3. 12. 2012;
2. 5. schvaluje
rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2014 – 2015 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
FO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na
úhradu nákladů stavby „Hala Polárka“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. bere na vědomí
1. výsledek elektronické aukce, kterou byly vyhodnoceny nabídky v otevřeném nadlimitním řízení pro zadání
veřejné zakázky na provedení stavby „Hala Polárka“, na jehož základě rozhodl zadavatel Sportplex FrýdekMístek s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek, IČ 26829495 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce, IČ 136 42 464 za cenu
284.000.000,- Kč bez DPH, tj. 343.640.000,- Kč vč. DPH.

2. s ohledem na současnou situaci, kdy v souladu s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, muselo být zrušeno výběrové řízení na poskytovatele úvěru, je navrhováno pro zahájení
stavby „Hala Polárka“ dočasně využít volných prostředků revolvingového úvěru. Chybějící prostředky budou
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poskytnuty společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. po vypsání nového výběrového řízení a provedení výběru
poskytovatele úvěru statutárnímu městu Frýdek-Místek, resp. částečně z vlastních prostředků města.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
v souladu se smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku
vyrovnávací platby, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 5.12. ze dne 3.12.2012, o uzavření „Smlouvy
o poskytnutí účelové investiční dotace“ ve výši 130.000.000,- Kč na úhradu výdajů společnosti Sportplex
Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek, zastoupené prokuristou společnosti Ing.
Petrem Slunským, zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ 26829495, spojených
s výstavbou „Haly Polárka“. Investiční účelová dotace bude čerpána z revolvingového úvěru poskytnutého
statutárnímu městu Frýdek-Místek Komerční bankou, a.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d Odpověď na petici „Stop výstavbě nákupního centra na místě
Víceúčelové sportovní haly ve Frýdku-Místku, zachovejme ji pro budoucí
generace“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. schvaluje
odpověď na petici „Stop výstavbě nákupního centra na místě Víceúčelové sportovní haly ve Frýdku-Místku,
zachovejme ji pro budoucí generace“, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO a OKP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
vyslechlo bez přijetí usnesení
vystoupení pana Martina Zouzala, předsedy o.s. VIZE FM ke způsobu rozhodnutí o budoucnosti VSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Karel Deutscher
náměstek primátora

Frýdek-Místek 3. 4. 2013
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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