STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
USNESENÍ
ze 79. schůze Rady města Frýdku-Místku,
konané dne 12. 7. 2013

1/79/2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – odbor ŠKMaT

Rada města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci uzavřené dne 19. 4. 2011 s Městským fotbalovým klubem
Frýdek-Místek, jehož obsahem je navýšení roční finanční podpory dle přílohy č. 1/OŠKMaT/dodatek MFK/
2013/Če, uložené na odboru ŠKMaT.

2/79/2013

Návštěvní řád stadionu Stovky

Rada města
schvaluje
Návštěvní řád stadiónu Stovky, vydaný provozovatelem Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, se sídlem Horní
3276, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ: 26674351, dle textu uvedeném v příloze tohoto usnesení.

3/79/2013

Veřejná zakázka na dodávku stavebních prací s názvem „Rekonstrukce
střechy SVČ Klíč, Pionýrů 764, 738 01 Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky
P13V06000146

Rada města
1. rozhodla
o zrušení části 3.1. a 3.2. usnesení č. 34/78/2013,
2. stanovuje
2.1. termín a místo prvního jednání hodnotící komise na den 1. 8. 2013 v 8:30 hod. v zasedací místnosti
investičního odboru, č. dveří 428, budova Magistrátu města Frýdku-Místku,
2.2. termín otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce střechy SVČ Klíč, Pionýrů 764, 738
01 Frýdek-Místek“ na den 1. 8. 2013 v 8:40 hod. v zasedací místnosti investičního odboru, č. dveří 428, budova
Magistrátu města Frýdku-Místku.

4/79/2013

Návrh na vyplacení finančních darů z rozpočtu SMFM pro rok 2013 –
1

kap. 01 odbor kancelář primátora (dotační rezerva primátora)
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMFM pro rok 2013
kap. 01 – odbor kancelář primátora (dotační rezerva primátora)
Rada města
a) rozhodla
1. o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro
rok 2013, kap. 01 - odboru kancelář primátora (dotační rezervy primátora) Společnosti pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o.s., ŠKOLA ŽIVOTA – denní stacionář, se sídlem Frýdek-Místek,
Mozartova 2313, PSČ 738 01, IČ 63699338, nezapsané v OR, zastoupené panem Güntherem Kuboněm,
ředitelem a statutárním zástupcem Školy života, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně
technickým zabezpečením XVIII. ročníku celostátní sportovní Olympiády s mezinárodní účastí v lehké
atletice pro mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami, která se uskuteční v předpokládaném
termínu září 2013, a to na částečné pokrytí 1.dne – tj. ubytování, strava pro závodníky a doprovod, dle darovací
smlouvy – viz příloha č. l k usnesení, uložená na OKP.
2. o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok
2013, kap. 01 - odboru kancelář primátora (dotační rezervy primátora) GOODWILLU – vyšší odborné škole,
s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, P. Holého 400, PSČ 738 01, IČ 25364294, registrované u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C 15418, zastoupené paní RNDr. Kamilou Slovákovou, Ph.D., ředitelkou školy, a to výhradně
na úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením akce pro studenty středních škol
„Co Tě při cestování dostalo?“, konané v předpokládaném termínu podzim 2013 u příležitosti 20. výročí
založení školy (tj. např. zajištění soutěže, propagace, výchovně vzdělávacího koncertu pro studenty středních
škol , foto, video, vyhlášení výsledků aj.) dle darovací smlouvy – viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.
3. o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok
2013, kap. 01 - odboru kancelář primátora (dotační rezervy primátora) Sboru 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 organizačně technickým
zabezpečením pohárové soutěže Beskydské ligy ve Skalici „Skalický kopec“, konané v předpokládaném
termínu srpen 2013 (na zakoupení pohárů, upomínkových předmětů pro soutěžící družstva, pronájem skákacího
hradu pro děti aj.) dle darovací smlouvy – viz příloha č. 3 k usnesení, uložená na OKP.
b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro
rok 2013 s dále uvedenými subjekty:
1. Soubor lidových písní a tanců OSTRAVICA, se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec 305, PSČ 739 30, IČ
47861533, nezapsán v OR, zastoupen paní Monikou Škanderovou, statutárním zástupcem, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením World Folk Performance Festival
under the ISTANBUL-GYEINGJU WORLD CULTURE EXPO 2013, Istanbul, Turkey (tj. cargo přeprava
nadrozměrných nástrojů – cimbál, basa vč. pojištění, cestovní náklady členů souboru na letiště a zpět aj.), který
se uskuteční v předpokládaném termínu září 2013 v Turecku ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. l k usnesení
uložené na OKP.
2. Mažoretky TALENTO Frýdek-Místek o.s., se sídlem Havířov – Podlesí, Družstevnická 18/1131, PSČ
736 01, IČ 22836578, nezapsané v OR, zastoupené paní Hanou Siederovou, a to výhradně na úhradu části
výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením sportovní činnosti sdružení v r. 2013 (tj. např.
doprava na soutěže, startovné, oddílová trička, nákup kostýmů, kozaček, hůlek, materiálů aj.) ve výši 20.000,Kč dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.
3. GB Draculino, o.s., se sídlem Frýdek-Místek, K Hájku 2967, PSČ 738 01, IČ 22814248, nezapsáno v OR,
zastoupeno panem Mgr. Robinem Javorkem, předsedou o.s., a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s organizačně technickým zabezpečením sportovní činnosti v r. 2013 (tj. nákup boxerských rukavic, ultimátních
rukavic, suspenzorů, chráničů holení, přileb, speciálního oblečení pro trénink, sportovního nářadí, pronájem
tělocvičny apod.) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č.3 k usnesení, uložené na OKP.
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5/79/2013

Návrh rozpočtového opatření Rady města Frýdku-Místku č. 56 pro rok 2013

Rada města
1. schvaluje
rozpočtové opatření Rady města Frýdku-Místku č. 56 pro rok 2013 dle přílohy č. 1 k usnesení,
2. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Rady města Frýdku-Místku č. 56 pro rok 2013
dle platné rozpočtové skladby.
Z – Ing. Iva Šilarová
vedoucí finančního odboru
T – 19. 7. 2013

6/79/2013

Dodatek č. 1 k materiálu „Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města formou
rozpočtového opatření č. 70“

Rada města
doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 k materiálu „Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné
zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření č. 70“ dle přílohy č. 1 k usnesení.

7/79/2013

Dům čp. 882, ul. Ostravská – montáž regulátorů tlaku, č. VZ P13V11000143

Rada města
1. bere na vědomí,
že v souladu s usnesením rady města č. 39/10/2011 proběhlo, jako příprava na možnost zadání veřejné zakázky
na provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, jednací řízení bez uveřejnění s názvem „Dům čp.882,
ul. Ostravská – montáž regulátorů tlaku“, č. VZ P13V11000143.
2. rozhodla
v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě výsledku
jednacího řízení bez uveřejnění o zadání veřejné zakázky s názvem „Dům čp. 882, ul. Ostravská – montáž
regulátorů tlaku“, č. VZ: P13V11000143, uchazeči Jan Kovář, se sídlem Těšínská 1115, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupenému Janem Kovářem, IČ: 18478425, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl A, vložka 3184, za cenu 51 894,- Kč bez DPH, tj. 59 678,10 Kč včetně DPH.
3. schvaluje
text Oznámení o zadání veřejné zakázky s názvem „„Dům čp. 882, ul. Ostravská – montáž regulátorů tlaku“,
č. VZ P13V11000143, zadávané na základě jednacího řízení, viz příloha č. 1 k usnesení uložená na investičním
odboru.

8/79/2013

Dotace na projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská"

Rada města
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1. rozhodla
o přijetí dotace na financování projektu „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská“ (reg. č. CZ.1.06/
5.2.00/07.08645) ve výši 12 018 299,- Kč.
2. přijímá
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská“
(reg. č. CZ.1.06/5.2.00/07.08645) dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na odboru ÚRaSŘ.

9/79/2013

Veřejná zakázka na dodávku projektové dokumentace s názvem „Kamerový
systém na sídlišti Slezská“ , P13V11000155

Rada města
1. rozhodla
1.1. o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace s názvem „Kamerový
systém na sídlišti Slezská“, číslo veřejné zakázky P13V11000135, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy zadavatel obdržel pouze jednu nabídku,
1.2. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace s názvem „Kamerový
systém na sídlišti Slezská“, číslo veřejné zakázky P13V11000155, zadávané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
2. jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení pro zadání veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace s názvem „Kamerový
systém na sídlišti Slezská“, číslo veřejné zakázky P13V11000155, zadávané dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve složení:

členové komise

náhradníci

1. Ing. Pavel Rek

1. Ing. Petr Stýskala

2. Ing. Simona Handlířová

2. Ing. Božena Lusková

3. JUDr. Milan Pavelec

3. Mgr. Roman Šebesta

4. Ing. Pavel Osina

4. Ing. Hana Golasowská

5. Ing. Martin Špetla

5. Mgr. Ivan Vrba

3. stanovuje
3.1. termín a místo prvního jednání hodnotící komise na den 1. 8. 2013 v 7:25 hod. v zasedací místnosti
investičního odboru, č. dveří 428, v budově Magistrátu města Frýdku-Místku.
3.2. termín otevírání obálek pro veřejnou zakázku s názvem „Kamerový systém na sídlišti Slezská“ na den
1. 8. 2013 v 7:30 hod. v zasedací místnosti investičního odboru, č. dveří 428 v budově Magistrátu města
Frýdku-Místku.

10/79/2013

Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku

Rada města
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ukládá
Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení ze 79. schůze Rady města Frýdku-Místku
v přijatém znění.
Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor
Mgr. Ing. Petr Menšík
tajemník

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Karel Deutscher
náměstek primátora

Zapsala: Hana Tománková
odbor kancelář primátora
Frýdek-Místek dne 12. 7. 2013
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