USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. bere na vědomí
informaci předsedy klubu členů zastupitelstva za ČSSD pana Karla Deutschera o změně počtu členů klubu
na 17.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. bere na vědomí
informaci o změnách v klubu členů zastupitelstva za ODS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. schvaluje
program 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku vč. stažení bodu č. 2 z programu a doplnění o bod 4o
– Poskytnutí peněžitého příspěvku na veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým povodněmi 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 4. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů o ověření zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 25. 2.
2013 a z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 2. 4. 2013 bez připomínek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 5. určuje
ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Jiřího Zaorala (ČSSD) a pana
Ing. Petra Adamuse (KDU-ČSL).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1c Volba volební komise
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 6. volí
a) předsedou volební komise pana Karla Deutschera (ČSSD);
b) členy volební komise pana Ing. Jiřího Kajzara (Nestraníci) a pana MUDr. Ing. Miroslava Přádku, Ph.D.
(KDU-ČSL).

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

II. Změna ve složení Rady města Frýdku-Místku – volba člena RMFM
Navržený bod stažen z programu zasedání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Změna ve složení finančního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku – odvolání a volba člena
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
3. 1. odvolává
z funkce členky finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku paní Ing. Pavlínu Nytrovou (ČSSD)
s účinností k 10. 6. 2013;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. volí
do funkce členky finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku paní Ing. Evu Richtrovou (ČSSD)
s účinností od 11. 6. 2013 do konce volebního období v r. 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. schvaluje
1.

závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;

2.

celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012, a to bez výhrad;
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3.

účetní závěrku statutárního města Frýdek-Místek sestavenou k 31. 12. 2012;

4. výsledek hospodaření po zdanění za rok 2012 a jeho převod na nerozdělený zisk minulých let dle přílohy
č. 2 k usnesení, uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2012
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. bere na vědomí
závěrečný účet 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4c 3. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 42 – 69
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. schvaluje
návrh 3. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 42 – 68 dle příloh č. 1 – 9 a 1a) k usnesení s tímto pozměňujícím návrhem:
Ø

Rozpočtové opatření č. 69 spočívající v:
přesunu finančních prostředků ve výdajích kapitoly 03-Finanční odbor
v těchto závazných ukazatelích:
- „ADRA, o.s. – poskytnutí peněžitého příspěvku na veřejnou sbírku
na pomoc lidem zasaženým povodněmi 2013“
v tom: par. 5269-Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy a pol. 5222-Neinvestiční transfery občanským
sdružením – peněžitý příspěvek občanskému sdružení ADRA
na veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým povodněmi
2013
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
953 687,32 tis. Kč
v navýšení výdajů o
1 127 939,06 tis. Kč
v navýšení financování o
174 251,74 tis. Kč

17 313,60 tis. Kč

na celkovou výši

20 776,60 tis. Kč

na celkovou výši

3 463,00 tis. Kč

na celkovou výši

4. 4. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 42 – 69
pro rok 2013 dle platné rozpočtové skladby.
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T – 17. 6. 2013
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

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

4d Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města – finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 5. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2013 s Českým svazem bojovníků za svobodu o. s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2
– Nové Město, IČ 00442755, nezapsaným v OR – Okresní výbor Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738
01 Frýdek-Místek, zastoupeným předsedou panem Ing. Zygmuntem Stopou
ve výši 10 000,- Kč na
Ø

úhradu nájmu a služeb spojených s užíváním nebytového prostoru
dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení, uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

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

4e Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek pro Hasičský záchranný sbor MSK územní odbor
Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 6. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek mezi statutárním
městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupenou plk. Ing. Zdeňkem Nytrou,
krajským ředitelem. Jejím předmětem je poskytnutí investiční dotace ve výši 200 000,- Kč, na vybudování
kuchyňských koutů v budově hasičské stanice Hasičského záchranného sboru MSK ve Frýdku-Místku včetně
pořízení projektové dokumentace, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK – oddělení
krizového řízení a PO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4f 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
4. 7. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro
rok 2013 s dále uvedenými subjekty:
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1. Beskydská šachová škola, se sídlem Frýdek-Místek, 17. listopadu 71, PSČ 738 01, IČ 49562517, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčo a místopředsedou Martinem Kocurem, a to výhradně na
úhradu části nákladů (tj. např. na ubytování a stravování zahraničních výprav, pronájem sálů, ceny do turnajů,
propagace TŠN aj.) spojených s organizačním a technickým zabezpečením 34. ročníku „Turnaje šachových
nadějí“, který se uskutečnil ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2013 ve Frýdku-Místku ve výši 75.000,- Kč dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OKP.
2. SK K2 o.s., se sídlem Frýdek-Místek, J. Suka 1846, PSČ 738 01, IČ 22691600, nezapsán v OR, zastoupen
panem Liborem Uhrem, předsedou, a to výhradně na úhradu části nákladů (tj. např. měřící technika,
občerstvení závodníků, výroba triček s potiskem, poháry a trofeje pro vítěze, banery, startovní čísla,
diplomy, online přenos a zobrazení na webu aj.) spojených s organizačním a technickým zabezpečením
Mistrovství republiky dvojic v inline maratonu na 24 hodin – Inline24 Olešná 2013, který se uskuteční
v předpokládaném termínu červen 2013 na okruhu kolem přehrady Olešná ve Frýdku-Místku ve výši 50.000,Kč dle přílohy č. 2 k usnesení , uložené na OKP.
3. Český svaz cyklistiky, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 4, PSČ 150 00, IČ 49626281, nezapsán v OR,
zastoupen panem Slavomírem Svobodou, ředitelem sekretariátu ČSC, a to výhradně na úhradu části nákladů
(tj. např. antidopingový program, výsledkový servis, rozhodčí, podkladové materiály pro závodníky, tribuna
pro diváky, dopravní řešení, internet pro výsledkový servis a diváky, startovné a cílová brána, zabezpečení
prostoru startu a cíle, pohonné hmoty pro doprovodné automobily aj.) spojených s organizačním a technickým
zabezpečením Mistrovství Evropy silniční cyklistiky 2013, které se uskuteční v červenci 2013 v České
republice (Brno, Olomouc, Frýdek-Místek - kategorie časovka) ve výši 100.000,- Kč dle přílohy č.3 k usnesení,
uložené na OKP.
4. Občanské sdružení Madleine, se sídlem Frýdek-Místek, Maxe Švabinského 2224, PSČ 738 01, IČ
26599198, nezapsáno v OR, zastoupeno Ing. Markétou Uherkovou, koordinátorkou projektu na základě
generální plné moci paní Libuše Štrochové, předsedkyně sdružení, a to výhradně na úhradu části nákladů (tj.
např. pronájem prostor kostela, doprava dětí, technické zajištění - ozvučení, osvětlení, pronájem aparatury,
hudebních nástrojů, zajištění inzerce, občerstvení pro účinkující děti a umělce, výzdoba kostela, propagace
projektu, nákup potřeb pro výrobu dárků aj.) spojených s organizačním a technickým zabezpečením adventních
koncertů 2013 v rámci projektu „Děti dětem“, které se uskuteční v prosinci 2013 ve výši 30.000,- Kč dle
přílohy č. 4 k usnesení, uložené na OKP.
5. Pod Svícnem, občanské sdružení, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 16, PSČ 738 01, IČ 26663252, nezapsáno
v OR, zastoupeno panem Bc. Petrem Korčem, předsedou, a to výhradně na úhradu části nákladů (tj. např.
na propagaci akce – bilboardy, tištěná inzerce, internet, vydání CD obsahující nejlepší nahrávky frýdeckomísteckých kapel za 10 let aj.) spojených s organizačním a technickým zabezpečením akce SWEETSEN
FEST A MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK – 10 LET SPOLU, která se uskuteční v červnu 2013 ve výši 50.000,Kč dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na OKP.
6. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Beskydská 2061, PSČ 738 19, IČ
00534986, nezapsaný v OR, zastoupen panem Ing. Lubomírem Kavkou, předsedou SKP, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením akce „Výměnný pobyt mladých
Čechů a Němců IV. 2012/2013, 2. etapa, pobyt mladých Němců v ČR – Frýdku-Místku“, který se bude
konat v předpokládaném termínu srpen 2013 (tj. na dopravu, ubytování, stravování, pronájmy, vstupné, trička
s potiskem aj. ) ve výši 25.000,- Kč dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na OKP.
7. FbC Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Slezská 2891, PSČ 738 01, IČ 26640406, nezapsaný v OR,
zastoupen panem Petrem Řehou, předsedou a jednatelem, a to na úhradu části výdajů spojených s organizačně
technickým zabezpečením (tj. startovné, individuální poplatky, cestovné, ubytování, stravné, reprezentační
trička aj.) na mezinárodním florbalovém turnaji pro mládež „Prague Games 2013“, který se bude konat
v předpokládaném termínu červenec 2013 v Praze, ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 7 k usnesení, uložené na
OKP.
8. Tělovýchovná jednota HKC Ostrava, se sídlem Ostrava-Polanka nad Odrou, Janovská 1069, PSČ 725 25,
IČ 68308540, nezapsaná v OR, zastoupená panem Ing. Pavlem Sládečkem, předsedou , a to výhradně na úhradu
části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením konání 7. Mistrovství České republiky ve
squashové čtyřhře (tj. např. pronájem sportoviště, stravování účastníků, výsledkový servis, trika pro hráče,
věcné ceny), které se bude konat v předpokládaném termínu 21. – 22. 6. 2013 ve Frýdku-Místku ve výši
10.000,- Kč dle přílohy č. 8 k usnesení, uložené na OKP.
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9. Asociace malých debrujárů ČR, o.s. se sídlem Bučovice, Sokolovská 702, PSČ 685 01, IČ 46271066,
nezapsaná v OR (pobočka: Klub malých debrujárů FreeDeeK při Gymnáziu a SOŠ ve Frýdku-Místku, se sídlem
Frýdek-Místek, Cihelní 410, PSČ 738 01 ), zastoupena Mgr. Liborem Lepíkem, prezidentem AMD MSR ČR a
vedoucím delegace ČR, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením
mezinárodní výstavy vědy a techniky „EXPO SCIENCE INTERNATIONAL – ESI“, která se bude konat
v předpokládaném termínu v září 2013 v Abu Dabi (tj. na dopravu, letenky, ubytování, stravování, účastnický
poplatek, materiál na pokusy a prezentaci aj. ) ve výši 40.000,- Kč dle přílohy č. 9 k usnesení, uložené na OKP.
10. Taurus, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1091, PSČ 738 01, IČ 48535681, vedena u Krajského
soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 36495, zastoupena jednatelem panem Vladimírem Matim, a to
výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením regionálního kola „Miss
Aerobik Česká republika“, které se bude konat v předpokládaném termínu červen 2013 ve Frýdku-Místku
(tj. na pronájem sportovní haly, ceny a trofeje pro soutěžící aj.) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 10 k usnesení,
uložené na OKP.
11. Český rybářský svaz, místní organizace 2 - Casting, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 2181, PSČ 738
01, IČ 64122441, nezapsaný v OR, zastoupený panem Miroslavem Pierzynou, předsedou MO, a to výhradně
na úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením akce „Mistrovství světa juniorů
v rybolovné technice 2013“, které se bude konat v předpokládaném termínu červenec 2013 (tj. na cestovné,
stravování, pronájem stadionu, medaile, poháry, ceny, propagace, překlady, tlumočení, výdaje na rozhodčí,
stavěcí četu, aj. ) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 11 k usnesení, uložené na OKP.
12. Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Kostíkovo náměstí
638, PSČ 738 01, IČ 61963771, nezapsaný v OR, zastoupený panem Rostislavem Přidalem, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením pořádání skautského vzdělávacího
semináře „Poradní skála 2013“, který se uskuteční v předpokládaném termínu říjen 2013 ve Frýdku-Místku
(tj. na pronájem prostor 2. ZŠ, ubytování, stravování, aj.) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 12 k usnesení,
uložené na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4g Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z fondu životního
prostředí statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 8. rozhodlo
a) o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí s níže uvedeným
subjektem:
Emanuel Blažek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 20.000,- Kč, na stavbu kanalizační
přípojky jako náhrady za žumpu, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/12/2013, uložená na odboru
ŽPaZ;
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí s níže uvedeným
subjektem:
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, se sídlem
tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60045965, nezapsaná v OR, zastoupená
Mgr. Zbyňkem Šostým, ředitelem školy, ve výši 15.000,- Kč, na podporu projektu na téma: Zhodnocení
recyklovatelného a odpadního materiálu ve výuce „Ohrožená zvířata naší planety“, dle přílohy č. 2 k usnesení,
tj. smlouva č. 09/FŽP/13/2013, uložená na odboru ŽPaZ.

4h Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013 – spolufinancování
projektu „Dobrý den, pojďte ven“
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 9. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 35 000 Kč a neinvestiční dotace ve výši 15 000
Kč z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na rok 2013 Občanskému sdružení obyvatel Spořilova ve
Frýdku-Místku, se sídlem Wolkerova 1596, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22766634, zastoupenému předsedou
výboru Ing. Ondřejem Heřmanem, MBA, a Kateřinou Milatovou, místopředsedkyní výboru, a to na úhradu
investičních a neinvestičních nákladů spojených s realizací projektu „Dobrý den, pojďte ven“, jehož cílem je
pořízení prvků městského mobiliáře ve čtvrti Spořilov, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva uložená na odboru
životního prostředí a zemědělství.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu regenerace
města Frýdek-Místek pro rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 10. schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek a následujícími
subjekty:
1. Římskokatolická farnost Frýdek zapsaná na MK ČR v Rejstříku evidovaných PO, se sídlem Mariánské
náměstí 145, Frýdek-Místek, IČ 60801930, zastoupena statutárním orgánem P. Antonem Verbovským,
CSsR, administrátorem farnosti, ve výši 90.000 Kč na výdaje spojené s obnovou farního kostela svatého
Jana Křtitele ve Frýdku-Místku (oprava střechy věže a dalších prvků věže a související práce) dle přílohy
č. 1/OÚR/2013/FR MF-M k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
2. Václav Olbrecht, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s obnovou
městského domu čp. 1256, Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku (oprava balkónu a oprava a nátěr
zadní fasády domu a další související práce) dle přílohy č. 2/OÚR/2013/FR MF-M k tomuto usnesení,
uložené na OÚRaSŘ.
3. Nadační fond poutní nadace města Frýdek-Místek, se sídlem Dolní 96, Frýdek-Místek, IČ 64121810,
zastoupen statutárním orgánem Michalem Bučkem, členem správní rady, ve výši 27.000 Kč na výdaje
spojené s obnovou objektu čp. 96 a kaple, ul. Dolní ve Frýdku-Místku (oprava a nátěr oken a mříží,
lokální opravy fasády a další související práce) dle přílohy č. 3/OÚR/2013/FR MF-M k tomuto usnesení,
uložené na OÚRaSŘ..
4. DI spol. s r. o., se sídlem Pernerova 149/35, Praha, IČ 44850573, zastoupena statutárním orgánem
Pavlem Bádalem a Zdeněk Erban, bytem xxxxxx, ve výši 18.700 Kč na výdaje spojené s obnovou
měšťanského domu čp. 29, náměstí Svobody ve Frýdku-Místku (oprava a nátěr průchodu a loubí,
odstranění příčin zavlhání a související práce) dle přílohy č. 4/OÚR/2013/FR MF-M k tomuto usnesení,
uložené na OÚRaSŘ.
5. Vladimír Šmaha, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 20.000 Kč na výdaje spojené s obnovou
měšťanského domu čp. 33, náměstí Svobody ve Frýdku-Místku (celková obnova parteru – restaurátorská
obnova hlavních dveří, oprava dveří a výkladců do prodejny, nátěr nového výkladce a dveří a další
související práce) dle přílohy č. 5/OÚR/2013/FR MF-M k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
6. Ing. Igor Černý, xxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 9.700 Kč na výdaje spojené s obnovou domu čp. 493,
tř. TGM ve Frýdku-Místku (oprava uliční fasády domu – I. etapa – obnova parteru a další související
práce) dle přílohy č. 6/OÚR/2013/FR MF-M k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4j Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků
z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na podporu projektů
v oblasti zdravotnictví pro rok 2013 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 11. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města FrýdekMístek na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2013 s níže uvedenými subjekty:
1. Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: T. G. Masaryka
451, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00561151, nezapsána v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelkou
Mgr. Ludmilou Pavlátovou, ve výši Kč 27 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Vzdělávání rodinných pečovatelů – rodinných příslušníků, kteří se starají nebo se chystají starat o
zdravotně postiženého, chronicky nemocného nebo jinak závislého člověka a preventivní zdravotní osvěta
pečovatelů“, tj. na kancelářské potřeby, zdravotní pomůcky, materiál, čistící prostředky, ostatní osobní náklady
na dohody o provedení práce, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
2. ROSKA Frýdek-Místek, regionální organizace UNIE ROSKA v ČR, se sídlem: Novodvorská 3052,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64120252, nezapsána v obchodním rejstříku, zastoupena předsedkyní Helenou
Novákovou, ve výši Kč 50 400,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Rekondiční
rehabilitační pobyt v nestátním zdravotnickém zařízení Odra na Ostravici“ tj. na rehabilitace pro 21 členů
organizace ROSKA, dle přílohy č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
3. Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Frýdek-Místek, se sídlem: Na Aleji 2771,
738 01 Frýdek Místek, IČ: 65493885, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen předsedkyní
Boženou Kukuczkovou, ve výši Kč 14 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Rehabilitační procedury na rekondičních pobytech“, tj. na rehabilitační procedury pro 20 členů
organizace, dle přílohy č. 3/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
4. Renarkon, o. p. s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ: 25380443, zapsán
v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 17, zastoupen ředitelem
Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 60 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Kontaktní centrum Frýdek-Místek“, tj. na zdravotnický materiál pro výměnný servis a spotřební
materiál, dle přílohy č. 4/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
5. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace Naděje Frýdek-Místek,
se sídlem: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 63699311, nezapsán v obchodním rejstříku,
zastoupen předsedkyní Evou Kosturovou, ve výši Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů
v rámci projektu „Rekondiční (ozdravný) pobyt – rehabilitační procedury pro účastníky – koupele, masáže,
parafin“, tj. na rehabilitační procedury pro 20 členů organizace, dle přílohy č. 5/OSS k tomuto usnesení, uložené
na OSS.
6. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321,
738 18 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 137 000,-,
a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Zkvalitnění ošetřovatelské péče a prevence
proleženin na oddělení následné péče Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.“, tj. na nákup nemocničních lůžek
s pasivní antidekubitní matrací, s polohováním zdvihu a s příslušenstvím (madlo, postranice, infuzní stojan,
noční stolek), dle přílohy č. 6/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
7. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., okresní organizace SPMP ČR FrýdekMístek, se sídlem: Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 63699478, nezapsána v obchodním
rejstříku, zastoupena předsedkyní Marcelou Siederovou, ve výši Kč 4 200,-, a to výhradně na částečnou
úhradu nákladů v rámci projektu „Rekondiční a relaxační zdravotní pobyt“, tj. na rehabilitace a bazén
pro 13 členů organizace, dle přílohy č. 7/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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8. BESKYD DZR, o. p. s., se sídlem: Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530, nezapsán
v obchodním rejstříku, zastoupen ředitel Ing. Liborem Sladkovským, ve výši Kč 57 000,-, a to výhradně
na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Náš domov – vybavení sesterny“, tj. na nákup kartotéky, lékárny,
vozíku, zástěny, digitální váhy s metrem a vyšetřovacího lehátka, dle přílohy č. 8/OSS k tomuto usnesení,
uložené na OSS.
9. KAFIRA, o. s., se sídlem: Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, nezapsána v obchodním
rejstříku, zastoupena předsedou Janem Horákem, ve výši Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
nákladů v rámci projektu „Dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované občany
města Frýdku-Místku“, tj. na nákup kompenzačních pomůcek, dle přílohy č. 9/OSS k tomuto usnesení, uložené
na OSS.
10.Svaz důchodců ČR, o. s., městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem: 17. listopadu 147,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 48428884, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen předsedou
Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 12 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Rekondiční pobyt pro seniory“, tj. na ubytování pro 40 seniorů při rekondičním pobytu, dle přílohy č.
10/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
11.Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318,
738 01 Frýdek Místek, IČ: 00426440, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen předsedkyní
Janou Měrkovou, ve výši Kč 45 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Celoroční
mobilní ošetřovatelská jednotka“, tj. na nákup zdravotnického materiálu a hygienických potřeb, ostatní osobní
náklady na dohody o provedení práce, dle přílohy č. 11/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
12. Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318,
738 01 Frýdek Místek, IČ: 00426440, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen předsedkyní
Janou Měrkovou, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Den
zdraví a sociálních služeb“, tj. na nákup kancelářských potřeb, zdravotnického materiálu a služeb spojených
s odborným vyšetřením, dle přílohy č. 12/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
13. Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318,
738 01 Frýdek Místek, IČ: 00426440, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen předsedkyní
Janou Měrkovou, ve výši Kč 25 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Humanitární jednotka“, tj. na zakoupení vojenského stanu pro cca 20 osob a spacáků, dle přílohy č. 13/
OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
14. Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318,
738 01 Frýdek Místek, IČ: 00426440, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen předsedkyní
Janou Měrkovou, ve výši Kč 55 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Oceňování a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve“, tj. na kancelářské potřeby, dárky, květiny,
občerstvení, poštovné, nájemné a ostatní osobní náklady na dohody o provedení práce, dle přílohy č. 14/OSS
k tomuto usnesení, uložené na OSS.
15. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: Zámecká 1266,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 48772739, nezapsáno v obchodním rejstříku, zastoupeno ředitelkou
Bc. Eliškou Adamovou, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Pochody pro seniory 2013“, tj. na papíry a doplňky na vlastnoruční výrobu účastnických listů,
propagační předměty s logem pochodu, výrobu informačních plakátů, pitný režim a dopravu autobusem, dle
přílohy č. 15/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
16. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organiza ce, se sídlem: Zámecká 1266,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 48772739, nezapsáno v obchodním rejstříku, zastoupeno ředitelkou
Bc. Eliškou Adamovou, ve výši Kč 6 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
projektu „Vaříme zdravě a s chutí v Domovince“, tj. na nákup potravin (k přípravě jídel), pitný režim, spotřební
materiál (ubrousky, utěrky, jar, folie, sáčky, plastové a papírové nádobí), papíry na zhotovení kuchařek
(dokumentační materiál), dle přílohy č. 16/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
17. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, nezapsána
v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Bužkem, ve výši Kč 14 120,-, a to výhradně
na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Ozdravný pobyt klientů Oázy pokoje pro psychicky nemocné“,
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tj. na ubytování pro 18 klientů, dle přílohy č. 17/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
18. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, nezapsána
v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Bužkem, ve výši Kč 8 280,-, a to výhradně
na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Rekondiční plavání pro klienty Oázy pokoje a Denního centra
Maják“, tj. na vstupné na bazén pro 11 klientů, dle přílohy č. 18/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
19. Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, nezapsána
v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Bužkem, ve výši Kč 171 000,-, a to výhradně
na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Nákup elektrických polohovacích postelí pro Dům pokojného
stáří u Panny Marie Frýdecké“, tj. na nákup elektrických polohovacích postelí, dle přílohy č. 19/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
20. HOSPIC Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 72046546, nezapsán v obchodním rejstříku, zastoupen ředitelem Ing. Janem Jursou, ve výši
Kč 54 000,-, v to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Zlepšení kvality života pacientů
s dýchacími obtížemi“, tj. na zakoupení nebulizátoru a odsávačky hlenů, dle přílohy č. 20/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4k Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu
na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 12. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2013 se subjekty:
1. Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
66933617, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Jaroslavem Muroněm a místopředsedou Waldemarem
Svatošem na 7. ročník akce „Pobeskydské setkání dvouplošníků a vícemotoráků“ na nájmy, materiál, energie,
pohonné hmoty, údržbu a věcné ceny ve výši Kč 2.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
2. Pobeskydský aviatický klub Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
66933617, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Jaroslavem Muroněm a místopředsedou Waldemarem
Svatošem na 13. ročník akce „Setkání obřích modelů letadel“ na nájmy, materiál, energie, pohonné hmoty,
údržbu a věcné ceny ve výši Kč 2.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4l Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního
příspěvku z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 13. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z fondu výchovy, vzdělávání
a zájmových aktivit na rok 2013 se subjekty:
1. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kruh Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638,
73801 Frýdek-Místek, IČ 60341301, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucí střediska Emou Skarkovou
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na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu ve výši 74.000,-- Kč
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 73801 FrýdekMístek, IČ 49562291, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Adámkem na sportovní olympiádu
školních družin na medaile, diplomy, účastnické listy, věcné odměny, občerstvení ve výši 3.000,- Kč dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

4m Převod plavecké školy při Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího
z Poděbrad 3109
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 14. rozhodlo
o převodu plavecké školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího
z Poděbrad 3109, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, IČ 49562291, na společnost Sportplex
Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, IČ 26829495, s účinností od 01. 07. 2013,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 15. schválilo
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109,
se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, IČ 49562291, zastoupené ředitelem Ing. Jiřím Adámkem,
jehož předmětem je zrušení plavecké školy, dle přílohy č. 1/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 16. rozhodlo,
že všechny pracovněprávní vztahy zaměstnanců Základní školy Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, se
sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, IČ 49562291, kteří vykonávají činnost související s plaveckou
školou, přejdou v plném rozsahu na přejímající společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě
3162, IČ 26829495, s účinností od 01. 07. 2013,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 17. rozhodlo
o výmazu plavecké školy v rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní
škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, IČ 49562291,
s účinností od 01. 07. 2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4n Neinvestiční dotace na provoz plaveckého bazénu pro Sportplex FrýdekMístek, s.r.o.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 18. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2013 s níže uvedeným
subjektem:
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsaná
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, zastoupená prokuristou společnosti
Ing. Petrem Slunským na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu plaveckého bazénu na Základní škole
Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, včetně provozu plavecké školy, mezd zaměstnanců, energií a služeb
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spojených s provozem v roce 2013 ve výši Kč 1.023.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM- Sportplex/2013/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4o Poskytnutí peněžitého příspěvku na veřejnou sbírku na pomoc lidem
zasaženým povodněmi 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 19. rozhodlo
o poskytnutí peněžitého příspěvku ve výši 100 000,- Kč na veřejnou sbírku organizovanou občanským
sdružením ADRA, jejímž účelem je finanční pomoc lidem zasaženým povodněmi 2013, a to formou převodu na
zvláštní bankovní účet sbírky č. 34983498/0300 vedený u ČSOB, a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
5a Poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ na území statutárního
města Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. rozhodlo
a) o uzavření smlouvy o půjčce v celkové výši 200.000 Kč z „Fondu rozvoje bydlení“ (za účelem obnovy
střechy domu č.p. 2087, ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek) s podílovými spoluvlastníky domu č.p. 2087, ul.
Lískovecká, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
b) o uzavření zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k domu č.p. 2087 na pozemku p.č. 5263/13 zast.
plocha a nádv. a pozemku p.č. 5263/13 zast. plocha a nádv., k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, jako zajištění výše
uvedeného závazku ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek, s podílovými spoluvlastníky domu č.p. 2087,
ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 2. rozhodlo
a) o uzavření smlouvy o půjčce v celkové výši 260.000 Kč z „Fondu rozvoje bydlení“ (za účelem obnovy
střechy domu č.p. 2088, ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek) s podílovými spoluvlastníky domu č.p. 2088, ul.
Lískovecká, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
b) o uzavření zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k části domu č.p. 2088 na pozemku p.č. 5263/
12 zast. plocha a nádv. a pozemku p.č. 5263/12 zast. plocha a nádv., k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a to ke
spoluvlastnickým podílům :
- Ing. Bocka Oto a Bockové Jany ve výši id. 1/6
- Chamrada Vladimíra ve výši id. 1/12
- Čagala Pavola a Čagalové Jarmily ve výši id. 3/12
- Holého Pavla a Holé Evy ve výši id. 1/6
- Vavříka Tomáše ve výši id. 1/6
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- Zbořilové Ludmily ve výši id. 7/48,
jako zajištění výše uvedeného závazku ve prospěch statutárního města Frýdek-Místek, s výše
jmenovanými podílovými spoluvlastníky domu č.p. 2088, ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5b Uzavření dohody o přistoupení k závazku a dohody o splátkách dluhu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 3. rozhodlo
1. o uzavření dohody o přistoupení k závazku dle §533 obč. z., mezi statutárním městem Frýdek-Místek
jako věřitelem a Magdalénou Sztarsichovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako novým dlužníkem,
na základě níž Magdaléna Sztarsichová přijme závazek platit za dlužníka Patrika Sztarsicha, bytem
xxxxxxxxxxxxxx, jeho peněžitý závazek vůči statutárnímu městu Frýdek-Místek, ve výši 11.791 Kč z titulu
neuhrazené faktury za odchyt, veterinární vyšetření a ustájení psa;
2. o uzavření dohody o splátkách dluhu mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako věřitelem a Magdalénou
Sztarsichovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako novým dlužníkem, na základě níž se Magdaléna
Sztarsichová zaváže splatit převzatý závazek ve výši 11.791 Kč v měsíčních splátkách po 200 Kč počínaje
měsícem červenec 2013, vše pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení se splácením jednotlivých splátek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5c Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování
nemovitostí
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 4. rozhodlo
1. o změně výše nejnižší nabídkové ceny domu č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a pozemku p.č.
5139 zast.pl. a nádv. o výměře 545 m2 včetně všech součástí a příslušenství, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,
obec Frýdek-Místek, a to tak, že se nejnižší nabídková cena stanovuje na 1.312.000 Kč.
Prodej bude realizován formou nabídkového licitačního řízení dle „Podmínek prodeje nemovitostí ve vlastnictví
obce a postupu obce při prodeji těchto nemovitostí“.
Jistina je stanovena na 10% z nejnižší nabídkové ceny.
2 o změně výše nejnižší nabídkové ceny domu č.p. 752 na pozemku p.č. 1723 zast.pl. a nádv. a pozemku p.č.
1723 zast.pl. a nádv. o výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a to tak, že se nejnižší nabídková cena
stanovuje na 4.891.000 Kč.
Prodej bude realizován formou nabídkového licitačního řízení dle „Podmínek prodeje nemovitostí ve vlastnictví
obce a postupu obce při prodeji těchto nemovitostí“.
Jistina je stanovena na 10% z nejnižší nabídkové ceny.
3. o prodeji pozemku p.č. 5319/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (J.E.Purkyně) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 2986 na pozemku p.č. 5319/5 zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od
schválení zastupitelstvem města.
4. a) o prodeji části pozemku p.č. 3229/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 30 m2, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek (Frýdlantská) Bc. Magdaleně Žákové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu
1.550 Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 10.04.2013. Prodej bude realizován po
kolaudaci stavby garáže. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
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b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a Bc. Magdalenou Žákovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím kupujícím ,
na jejímž základě dojde k prodeji části pozemku p.č. 3229/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 30
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 1.550 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na
geometrické zaměření dokončené stavby na základě kolaudačního souhlasu.
5. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností IVELA F-M, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Komenského 437, IČ: 26826704 jako
budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji části pozemků p.č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře cca 3800 m2, p.č. 5189/4 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 50 m2 a p.č. 5189/52 ostatní plocha –
zeleň o výměře cca 100 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká) za kupní cenu 1620 Kč/m2 – části
pozemků, které budou zastavěny garážemi, 250 Kč/m2 – části pozemků, které nebudou zastavěny garážemi.
Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na geometrické zaměření dokončené stavby na základě kolaudačního
souhlasu.
6. o prodeji části pozemku p.č. 3453 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.
7. o prodeji pozemku p.č. 3544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(V.Vantucha) podílovým spoluvlastníkům domu č.p. 1332 na pozemku p.č. 3544 v k.ú. Frýdek za kupní cenu
500 Kč/m2- část pozemku pod bytovým domem, 300 Kč/m2 – část pozemku tvořící zázemí k domu, přičemž
tyto výše kupních cen jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
8. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 4962/9 orná půda o výměře 1.919 m2 (pozemek vznikl odměřením
části pozemku p.č. 4962/1 geometrickým plánem č. 916-87/2009), k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec FrýdekMístek (Horní – směrem za restaurací Hrad na Nové osadě) při prodeji vlastníkovi budoucího rodinného domu
na tomto pozemku, a to ve výši 700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města.
9. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 4962/11 orná půda o výměře 1.284 m2 (pozemek vznikl odměřením z
částí pozemků p.č. 4962/1 a p.č. 4963 geometrickým plánem č. 916-87/2009), k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,
obec Frýdek-Místek (Horní – směrem za restaurací Hrad na Nové osadě) při prodeji vlastníkovi budoucího
rodinného domu na tomto pozemku, a to ve výši 700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2
let od schválení zastupitelstvem města.
10. o prodeji pozemku p.č. 501/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Pavlíkova) vlastníkům budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 501/7 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Místek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města.
11. o prodeji pozemku p.č. 5514/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (I.J.Pešiny) vlastníkům budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 5514/18 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města.
12. o prodeji pozemku p.č. 1962/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Malý Koloredov) vlastníkům budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 1962/12 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od
schválení zastupitelstvem města.
13. o prodeji pozemku p.č. 5193/245 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Aleji) vlastníkům budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 5193/245 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města.
14. o prodeji části pozemku p.č. 1001/3 zahrada o výměře cca 1.000 m2 a pozemku p.č. st. 977 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 112 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek vlastníkům budovy č.p. 395 na
pozemku p.č. st. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku za kupní cenu

14

550 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.
15. o prodeji části pozemku p.č. 1001/3 zahrada o výměře cca 100 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek vlastníkovi budovy č.p. 396 na pozemku p.č. st. 976 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113
m2 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku za kupní cenu 550 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.
16. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 1001/3 zahrada o výměře cca 552 m2 a pozemků p.č. 1001/12
zahrada o výměře 473 m2 a p.č. 1001/13 zahrada o výměře 75 m2 (pozemky vznikly rozdělením původních
pozemků p.č. 1001/1 a p.č. 1001/3 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku geometrickým plánem č. 1005-150/2008),
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek při prodeji vlastníkovi budoucího rodinného domu na
těchto pozemcích, a to ve výši 450 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města.
17. o prodeji části pozemku p.č. 706/70 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 500 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Jeronýmova) spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů nebo vlastníkům nebytových
prostor – garáží v těchto domech) č.p. 394 na pozemku p.č. 706/50 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 395 na
pozemku p.č. 706/49 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 396 na pozemku p.č. 706/48 zastavěná plocha a nádvoří,
p.č. 397 na pozemku p.č. 706/47 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 398 na pozemku p.č. 706/46 zastavěná plocha
a nádvoří, č.p. 399 na pozemku p.č. 706/45 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
18. o prodeji části pozemku p.č. 3711/12 orná půda o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 3711/35 orná půda
o výměře 14 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (průmyslová zóna) společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035 za kupní cenu 650 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
19. o prodeji části pozemku p.č. 5874/3 orná půda o výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na
Vyhlídce) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035
za kupní cenu 900 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města.
20. o darování pozemků p.č. 67/88 ostatní plocha – silnice o výměře 152 m2, p.č. 94/16 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 152 m2, p.č. 581/44 ostatní plocha – silnice o výměře 295 m2, k.ú. Lysůvky, obec
Frýdek-Místek a pozemků p.č. 260/13 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 85 m2, p.č. 843/26 ostatní plocha
– jiná plocha o výměře 13 m2 a p.č. 1030/8 ostatní plocha – silnice o výměře 253 m2, k.ú. Chlebovice, obec
Frýdek-Místek do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle,
IČ: 65993390.
21. o darování pozemků p.č. 2209/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 14 m2 a p.č. 1942/1 zastavěná plocha
- zbořeniště o výměře 297 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (J.Opletala) do vlastnictví Moravskoslezského
kraje, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ:
00095711.
22. o nabytí pozemků p.č. 4629/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3 m2, p.č. 4630/3 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 32 m2, p.č. 4659/5 vodní plocha o výměře 9 m2 a p.č. 4659/8 ostatní plocha – jiná plocha o
výměře 42 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
23. o nabytí pozemku p.č. 7602/8 ostatní plocha – silnice o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 7602/9 ostatní
plocha – silnice o výměře 1 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská) od Moravskoslezského kraje, Správy
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711, a to
bezúplatně.
24. o prodeji pozemku p.č. 2924/4 zahrada o výměře 432 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská)
Rudolfu Buďovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 600 Kč/m2, přičemž tato výše kupní
ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
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25. o prodeji části pozemku p.č. 239/58 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Maryčky Magdónové) Pavlu Piváčkovi, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Frýdek-Místek za kupní cenu 1 200 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.
26. o prodeji pozemku p.č. 202/4 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 51 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Bruzovská) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 305 na pozemku p.č. 202/
2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
27. o prodeji pozemku p.č. 202/22 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 63 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Revoluční) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 309 na pozemku p.č. 202/
20 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
28. o prodeji pozemku p.č. 202/31 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 55 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Revoluční) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 310 na pozemku p.č. 202/
32 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
29. o prodeji pozemku p.č. 202/38 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 122 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Revoluční) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 312 na pozemku p.č. 202/
41 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
30. o prodeji pozemku p.č. 482/205 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 38 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Tolstého) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 106 na pozemku p.č. 482/
141 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná
po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.

31. o prodeji pozemků p.č. 482/206 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 63 m2 a p.č. 482/208 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 55 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Tolstého) spoluvlastníkům
domu (příp. společných částí domu) č.p. 107 na pozemku p.č. 482/140 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek
za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města.
32. o prodeji pozemků p.č.239/6 ostatní plocha - zeleň o výměře 43 m2 a p.č. 239/68 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 28 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (2. května) spoluvlastníkům domu (příp.
společných částí domu) č.p. 238 na pozemku p.č. 239/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu
300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
33. o prodeji pozemku p.č. 239/69 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 56 m2 a části pozemku p.č.
239/70 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (2. května)
spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 237 na pozemku p.č. 239/9 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
34. o prodeji pozemku p.č. 239/73 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 33 m2 a části pozemku p.č.
239/70 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (2. května)
spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 236 na pozemku p.č. 239/12 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od
schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
35. o prodeji pozemku p.č. 239/74 ostatní plocha - zeleň o výměře 16 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Maryčky Magdonové) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 235 na pozemku p.č. 239/15
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
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36. o prodeji pozemku p.č. 239/75 ostatní plocha - zeleň o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Maryčky Magdonové) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 234 na pozemku p.č. 239/17
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
37. o prodeji části pozemku p.č. 239/25 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 100 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Maryčky Magdonové) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 231 na
pozemku p.č. 239/29 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku
bude určen geometrickým plánem.
38. o prodeji pozemků p.č. 482/28 ostatní plocha – zeleň o výměře 136 m2, p.č. 482/29 ostatní plocha - zeleň o
výměře 30 m2, p.č. 482/30 ostatní plocha - zeleň o výměře 122 m2, p.č. 482/31 ostatní plocha - zeleň o výměře
13 m2, p.č. 482/32 ostatní plocha - zeleň o výměře 59 m2, p.č. 482/198 ostatní plocha - zeleň o výměře 68 m2,
p.č. 482/200 ostatní plocha - zeleň o výměře 29 m2, p.č. 482/201 ostatní plocha – zeleň o výměře 51 m2, p.č.
482/202 ostatní plocha - zeleň o výměře 15 m2, p.č. 482/203 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 19
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská) vlastníkovi domů č.p. 250 na pozemku p.č. 482/16 zastavěná
plocha a nádvoří a č.p. 251 na pozemku p.č. 482/17 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 252 na pozemku p.č. 482/18
zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 253 na pozemku p.č. 482/19 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 254 na pozemku
p.č. 482/20 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 255 na pozemku p.č. 482/21 zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 256
na pozemku p.č. 482/22 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
39. o prodeji pozemku p.č. 5681/3 lesní pozemek – les jiný než hospodářský o výměře 67 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Na Podlesí) Zdeňku Domesovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 300 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 5. nerozhodlo
40. o nabytí pozemků p.č. 5399/21 orná půda o výměře 144 m2, p.č. 5402/1 orná půda o výměře 709 m2 a p.č.
5402/36 orná půda o výměře 522 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zátiší) od Ing. Vladimíra Petrovského,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to bezúplatně.
41. o nabytí pozemků p.č. 7660/28 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 26 m2, p.č. 7660/32 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 41 m2, p.č. 7660/33 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 204
m2, p.č. 7660/34 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 7660/1 ostatní
plocha – dráha, nově odměřené geometrickým plánem číslo 4329-126/2010 ze dne 15.10.2010 a označené jako
pozemek p.č. 7660/36 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 467 m2 k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na
Poříčí) od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1, IČ: 70994226 za kupní
cenu 540.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 6. ruší
42. usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 04.06.2012 č. III./3a/
3.1./13., které zní: „Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 6226/7 orná
půda o výměře 1.543 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Kpt. Nálepky) Martinu Valíčkovi, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku
od schválení zastupitelstvem města, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 02.04.2012“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5d Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku
statutárního města Frýdek-Místek 2012
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 7. bere na vědomí
„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce
2012“ - viz příloha č. 1 k usnesení, uložená na OSOM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5e Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanů statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 8. rozhodlo
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
Klučkovi Aleši, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7 Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7 Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
zvýšený dopad negativních vlivů v souvislosti s výstavbou komunikace R/48 (otřesy, exhalace, hluk, prašnost
apod.).

------------------------------------------------------------------------------------------------VI. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
6a Zpráva č. 46 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. bere na vědomí
Zprávu č. 46 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložená na ODaSH.

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

6b Zrušení usnesení a stanovení názvů ulic
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 2. ruší
usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. XI./11.4 ze dne 3. 12. 2012.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 3. schvaluje
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a) název ulice pozemní komunikace nacházející se na pozemcích parc. 5402/32, 5402/33, 5402/37, 5402/
39, 5402/42 a 5402/41, vše k. ú. Frýdek (viz přiložený situační nákres – příloha č. 1/DaSH k usnesení,
uložená na ODaSH) – ulice Borová ;
b) název ulice naproti aquaparku, kolmá k ulici Nad Přehradou, nacházející se na pozemku parc. č. 4580/13, k. ú.
Místek – KOMUNIKACE č. 1 – ul. Rybářská;
c) název ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Lískovec – KOMUNIKACE č. 1) – ul. Elišky

Servátkové;
d) název ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Lískovec – KOMUNIKACE č. 2) – ul.

Jaroslava Olšáka;
e) název ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Lískovec – KOMUNIKACE č. 3) – ul.

Františka Krasla;
f) název ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 4965/1, k. ú. Lískovec – KOMUNIKACE č. 4) – ul. Bratří

Šlapetů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6c Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče ve Frýdku-Místku –
rozhodnutí o přípravě akce
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 4. neschvaluje
návrh pana Ing. Martina Špetly (TOP 09) ve znění: ZM schvaluje záměr rekonstrukce kina Petra Bezruče na
víceúčelové kulturní centrum a záměr spolufinancování této investiční akce v odhadované výši 200 mil. Kč
z dotačních prostředků EU, ČR.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. schvaluje
záměr rekonstrukce Kina Petra Bezruče na víceúčelové kulturní centrum a záměr financování této investiční
akce v odhadované výši 200 mil. Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 6. ukládá
radě města zahájit projektovou přípravu investiční akce Rekonstrukce kina Petra Bezruče s využitím formy
zadávacího řízení veřejné zakázky - Soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
T – průběžně
Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS. primátor

------------------------------------------------------------------------------------------------19

VII. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
7a Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení školských obvodů
spádových základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřizovaných
statutárním městem Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OŠKMaT a PO.

------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. vyslechlo
diskusní vstoupení občanů Frýdku-Místku, a to:

- paní Zlatuše Štrochové, týkající se dlouhodobého nepříznivého stavu komunikace v m. č. Frýdek- P. N. Dvory
- Vršavec;
- pana Jiřího Sachra – k dokončení rekonstrukce ulic S. K. Neumanna, J. Hakena a J. Kaluse.

------------------------------------------------------------------------------------------------IX. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
9a Návrh změny ve složení osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů
9. 1. bere na vědomí
rezignaci členky osadního výboru Zelinkovice – Lysůvky paní Zuzany Dlabajové s účinností k 9. 5. 2013;
9. 2. vyjadřuje
poděkování paní Zuzaně Dlabajové za práci v osadním výboru Zelinkovice- Lysůvky;
9. 3. volí
do funkce člena osadního výboru Zelinkovice – Lysůvky pana Aleše Hranického s účinností od 11. 6. 2013 do
konce volebního období v r. 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9b Plán kontrol kontrolního výboru ZMFM na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 4. pověřuje
kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
provedením kontrolních akcí zařazených do „Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku pro rok 2013“ – viz příloha č. 1 k usnesení, uložená na OKP.
T - u všech kontrolních akcí : do 11. 11. 2013
Z - Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9c Doplnění usnesení č. 9.7. z 19. zasedání ZMFM z 11. 12. 2001
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 5. doplňuje
usnesení č. IX./9.7. z 19. zasedání ZMFM ze dne 11. 12. 2001 v bodu 2 o druhou větu, která bude znít takto:
„Povinnost zajistit kopie vyúčtovaných dokladů a archivovat je na příslušných odborech MMFM se
nevztahuje na příjemce všech dotací poskytnutých z rozpočtu města, kterými jsou kluby Centra sportu.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9d Delegace zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady
společnosti KIC Odpady a.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 6. 1. ruší
usnesení zastupitelstva města č. X./10.5. ze 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaného dne
16.12.2010,
9. 6. 2. a) deleguje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako zástupce akcionáře statutárního města Frýdku-Místku
pana Mgr. Petra Cvika, náměstka primátora
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na valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Slovenská 1083/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ:
28564111, konané od 11.6.2013 do konce volebního období v roce 2014,
b) zmocňuje
pana Mgr. Petra Cvika, náměstka primátora
ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv akcionáře statutárního města Frýdku-Místku na valných
hromadách společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Slovenská 1083/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28564111,
konaných od 11.6.2013 do konce volebního období v roce 2014.
9. 6. 3.

a) deleguje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako náhradníka zástupce akcionáře statutárního města Frýdku-Místku
pana Karla Deutschera, náměstka primátora
na valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Slovenská 1083/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ:
28564111, konané od 11.6.2013 do konce volebního období v roce 2014,
b) zmocňuje
pana Karla Deutschera, náměstka primátora
jako náhradníka zástupce akcionáře statutárního města Frýdku-Místku ke všem právním úkonům souvisejícím
s výkonem práv akcionáře statutárního města Frýdku-Místku na valných hromadách společnosti KIC Odpady,
a.s. se sídlem Slovenská 1083/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28564111, konaných od 11.6.2013 do konce
volebního období v roce 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------X. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
10a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé
období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
10. 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;
10. 2. konstatuje,
a) že na 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 2. 4. 2013 byly všechny připomínky
a podněty zodpovězeny v průběhu zasedání ZMFM a nevyžádaly si žádnou písemnou odpověď;
b) dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětu přednesených na 11. zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, konaném dne 25. 2. 2013 - viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.

------------------------------------------------------------------------------------------------22

XI. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
11a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání
Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
11. 1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

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

XII. DISKUSE
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
12. 1. schvaluje
návrh usnesení, přednesený panem Jozefem Nejezchlebou (NEZÁVISLÍ) ve znění:
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
12. 2. ukládá
primátorovi města zahájit jednání s vedením OKD, a.s. k vysvětlení záměrů vlastníků s Dolem Paskov.
Uvažované změny by mohly zásadním způsobem ohrozit zaměstnanost v celém regionu s velkými sociálními
dopady na občany města. Z toho důvodu by mělo zastupitelstvo situaci kolem Dolu Paskov sledovat.
T – průběžně
Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Karel Deutscher
náměstek primátora
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Frýdek-Místek 12. 6. 2013
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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