
   USNESENÍ    

 
z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 9. září 2013 v 8.00 hod. ve 
velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

I. ZAHÁJENÍ

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

1a  Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1.  schvaluje 

program 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2.  bere na vědomí
 
zprávu ověřovatelů  o ověření zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku,  které se konalo 10. 6.       
2013 a ze 14. zasedání  Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 12. 7. 2013 bez připomínek.

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

1b Určení ověřovatelů zápisu                                                                                                                

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 3. určuje

ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku paní Mgr. Drahomíru Jurtíkovou 
(Nestraníci) a pana MUDr. Miroslava Adama (ČSSD).     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a  5. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 72 – 98

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

návrh 5. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 72 – 97 dle příloh č. 1 – 5 a přílohy č. 1a) k usnesení včetně tohoto 
pozměňujícího návrhu:
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ØRozpočtové opatření č. 98 spočívající v:
přesunu finančních prostředků ve výdajích kapitoly 06-Odbor ŠKMaT
v těchto závazných ukazatelích:
- Agentura Orange, s.r.o.“ -100,00 tis. Kč

v tom: par. 3319-Ostatní záležitosti kultury a pol. 5213-Neinvestiční
transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým
osobám – účelové prostředky společnosti Agentura Orange, s.r.o.
na akci „Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček“ -100,00 tis. Kč

- „Národní dům Frýdek-Místek“ 100,00 tis. Kč
v tom: par. 3392-Zájmová činnost v kultuře a pol. 5331-Neinvestiční

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – prostředky 
příspěvkové organizací Národní dům na provoz 100,00 tis. Kč

to je:

v navýšení příjmů o 105 282,66 tis. Kč na celkovou výši 1 062 841,52 tis. Kč
v navýšení výdajů o 4 568,16 tis. Kč na celkovou výši 1 136 378,76 tis. Kč
v snížení financování o -100 714,50 tis. Kč na celkovou výši 73 537,24 tis. Kč 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. schvaluje

doplnění usnesení č. V./5.15.1.4. přijatého na 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 
3. 12. 2012 v bodě 1.4. týkající se pravomocí vedoucích odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitele 
Městské policie Frýdek-Místek pod písmenem f) „spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na kapitole 
12-Investiční odbor z rezervy „Výdaje spojené se zadáváním veřejných zakázek“ na konkrétní výdaj související 
s procesními úkony při zadávání jednotlivých veřejných zakázek po předchozím schválení primátorem nebo 
příslušným náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku)“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 72 – 98 
pro rok 2013 dle platné rozpočtové skladby.
T – 16. 9. 2013
Z –  Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

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

2b Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace 
z rozpočtu města na rok 2013, Odbor ŠKMaT 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. rozhodlo

a) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2013 s níže uvedeným 
subjektem:

1. Zdeněk Tofel, s místem podnikání Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836, 
nezapsaný v OR výhradně na adventní koncert a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel 
ve Frýdku-Místku,  konaných v rámci akce „MF Souznění 2013“ na honoráře a propagaci ve výši Kč 70.000,-- 
dle přílohy č. 2/OŠKMaT/R/2013/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2013 s níže uvedeným 
subjektem:
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2. 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 obnovu světelného, pódiového, zvukového a dýdžejského vybavení Hudebního klubu Stoun 
ve Frýdku-Místku (monitorové reproduktory, scannery, stroboskopy, laserové efekty, doplňky ke světelnému 
vybavení – inteligentní světla i pary, ovladače, reprodukované soustavy, zesilovače monitorů, crossovery, hlavní 
zvukový digitální mixážní pult, pult pro DJs, pódiové moduly Nivtec, profesionální cd playery, gramofony)
ve výši Kč 1.000.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/R/2013 k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT.

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

2c Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního 
příspěvku   z kulturního fondu na rok 2013.Uzavření dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 5. rozhodlo uzavřít

a) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013 s níže uvedenými subjekty:

1. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, Frýdek-Místek, IČ 26528991, nezapsaný 
v OR, zastoupený předsedou spolku Ing. Petrem Železníkem na akce „10. ročník festivalu mladých amatérských 
hudebních skupin – Douši Buši“ a „7. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby – Čerstvé na prkýnku“ /nájem 
vč. energií, honoráře, cestovné vystupujících souborů, propagace, ceny, materiál, autorské poplatky, ozvučení, 
tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 12.000,--, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru 
ŠKMaT,

2. FAMUS, o.s., se sídlem Novodvorská 3478, Frýdek-Místek, IČ 42868238, nezapsané v OR, zastoupené 
starostkou sdružení Ludmilou Deutscherovou, na akci „13. ročník Beskydské loutky“ /honoráře a cestovné 
hostujících souborů/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 2/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru 
ŠKMaT,

3. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, nezapsaná 
v OR, zastoupená předsedou Milanem Michnou, na akci „Vánoční koncert“ /cestovné, nájem vč. služeb, 
materiál, kopírování/ ve výši Kč 25.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené 
na odboru ŠKMaT,

4. 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 účinkování sboru v Praze na Loretě /cestovné a ubytování vystupujících/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy 
č. 4/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,

5. 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 
akce „Kulturní večer“ a „Dušičkový koncert Naděje“ /nájem, propagace, kopírování, materiál, honoráře, pořízení 
zvukového záznamu/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 5/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené 
na odboru ŠKMaT,

6. TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Sv. Čecha 1498, Frýdek-Místek, IČ 66934052, nezapsané v OR, 
zastoupené předsedou Ing. Michalem Smolánem, na akci „Projekt 2013“ /zpracování grafiky a tisk CD/ ve výši 
Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 6/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,

7. 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 akce „Den seniorů“ a „Přehlídka 
seniorských souborů umělecké tvořivosti“ /materiál, propagace, honoráře účinkujícím, ceny, ozvučení/ ve výši 
Kč 9.000,--, a to dle přílohy č. 7/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
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8. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova  491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
01524178, nezapsaná v OR, zastoupená statutárním zástupcem Mgr. Vítem Adamusem, na akce „Studně 
nepřevážená“, „Křížová cesta“, „Čtení místa“ a „Přednáška a beseda s prof. J. Kellerem“ /nájem aparatury, 
propagace, materiál, honoráře a cestovné účinkujících/ ve výši Kč 12.000,--, a to dle přílohy č. 8/OŠKMaT/KF/
2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,

9. Matice slezská, Místní odbor FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek-Místek, IČ 45239835, 
nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na vydání sbírky „Slezské zemi XXVI“ /honoráře, 
materiál, tisk, vazba, kopírování/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy č. 9/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, 
uložené na odboru ŠKMaT,

b) smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z kulturního fondu na rok 2013 s níže uvedenými 
subjekty:

10. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, se sídlem Anenská 656, 738 02 
Frýdek-Místek, IČ 75029774, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelkou Hanou Polachovou, na vydání almanachu 
k 40. výročí vzniku školy /tisk/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy č. 10/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené 
na odboru ŠKMaT.

11. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 75105993, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelkou Mgr. Petrou Vlkošovou, na akci k 10. výročí založení 
taneční skupiny /pronájem, honoráře, propagace/ ve výši Kč 6.000,--, a to dle přílohy č. 11/OŠKMaT/KF/2013 
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,

c) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013 uzavřené dne 
25. února 2013 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a o. s. Bezručův kraj, se sídlem J. Opletala 967, Frýdek-
Místek, IČ 45251631, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní PhDr. Kateřinou Janásovou, jehož předmětem 
je rozšíření účelu dotace na činnost o možnost úhrady nákladů na OON vč. odvodů, a to dle přílohy 
č. 12/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.

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

2d Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu 
na rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6.  rozhodlo

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2013 se subjekty:

1. „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, tělocvičen, plavecký materiál 
a sportovní vybavení ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené 
na OŠKMaT,

2. 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 věcné odměny, občerstvení, 
nájmy, materiál, sportovní vybavení, tisk, mapy, propagace ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy 
č. 2/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Jezdecký klub Sviadnov, o. s., se sídlem Pod Štandlem 413, 739 25 Sviadnov, IČ 68158068, nezapsaný 
v  OR, zastoupený předsedou Darjou Hrůzkovou na akci 42. ročník Bezručova poháru Statutárního města 
Frýdku-Místku na věcné odměny, poháry, sošky, floty, stuhy, plakety, banery, plachty, rozhodčí, komisaře, 
technické delegáty, veterinární služby, lékařský dozor, hlasatele, fotobuňky, ozvučení, propagaci, materiál, tisk, 
výlep, poštovné, překážky, kavalety, přípravu kolbiště, pronájem mobilních WC ve výši Kč 23.000,-- dle přílohy 
č. 3/OŠKMaT/SF/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT, 
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4. Český rybářský svaz, místní organizace 2 – Casting, se sídlem 1. máje 2181, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
64122441, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Pierzynou a jednatelem Ivo Kocichem 
na nájmy včetně služeb, ubytování, stravování, pohoštění, diplomy, věcné odměny, medaile, tisk, reklamu, 
rozhodčí, sportovní materiál a vybavení, kancelářský materiál ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy 
č. 4/OŠKMaT/SF/2013/Če, uložené na OŠKMaT.

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

2e Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na 
rok 2013 – Odbor ŠKMaT  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2013 s níže uvedeným 
subjektem:

Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný 
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na náklady 
hokejového clubu ve výši Kč 5.000.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené 
na OŠKMaT.

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

2f Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí s níže uvedenými subjekty:

1. Mikuláš Kočiščák, místem trvalého pobytu xxxxxxxxxxxx ve výši 4 357,- Kč, na zřízení přípojky na 
kanalizační síť jako náhradu septiku či žumpy, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/14/2013, 
uložená na odboru ŽPaZ;

2. Josef Najdek, místem trvalého pobytu xxxxxxxxxx, ve výši 45 000,- Kč, na realizaci solárních kolektorů na 
částečný ohřev TUV v rodinném domě čp. 953 na ul. Ostravská ve Frýdku-Místku, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. 
smlouva č. 09/FŽP/15/2013, uložená na odboru ŽPaZ.

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

2g  Vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb 
pro rok 2014

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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2. 9. vyhlašuje

dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb  pro rok 2014 dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

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

2h Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2013 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. rozhodlo

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 03.12.2012 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek a Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací, se sídlem: El. Krásnohorské 
321, 738 18  Frýdek-Místek, IČ: 00534188, zapsanou v obchodním rejstříku, vedenou Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupenou ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, jehož předmětem je změna 
neinvestiční dotace na investiční dotaci a změna účelu použití této dotace, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, 
uložené na OSS.

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

2i Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční  dotace  z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek  pro rok 
2013 s občanským sdružením KAFIRA, o. s., se sídlem: Horní náměstí 132/47, 746 01  Opava, IČ: 26588773  
nezapsaná v obchodním rejstříku, zastoupená předsedou Janem Horákem, ve výši 80.000 Kč na částečnou 
úhradu provozních nákladů spojených s poskytováním služby sociální rehabilitace v pobočce se sídlem: 
Zámecké nám. 44, 738 01  Frýdek-Místek, tj. na nákup kancelářských potřeb, ostatního spotřebního materiálu, 
úhradu energií, vodného a stočného, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, 
nájemného a služeb spojených s nájmem, odvoz tuhého komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení,  dle přílohy 
č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.

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

2j Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12.  rozhodlo
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o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 000,- Kč mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem 
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 70632073, zastoupeným předsedkyní představenstva sdružení Ing. Evou Richtrovou 
a místopředsedkyní představenstva sdružení Ing. Danou Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na 
OÚRaSŘ,  a to výhradně na financování propagačních aktivit, provozního příspěvku a provozních výdajů.

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

2k Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na 
rok 2013 – Odbor ŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2013 s níže uvedenými 
subjekty:

1. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou 
Wernerovou výhradně na provoz a činnost ve výši 100.000,-- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2013/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, IČ 00534986, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provoz a činnost ve výši 
50.000,-- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Beskydská šachová škola o.s., se sídlem 17. listopadu 71, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 49562517, nezapsaná 
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčem a místopředsedou Martinem Kocurem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 6.000,-- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

4. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, se sídlem Stadion Stovky, Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26674351, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz a činnost ve výši 
100.000,-- Kč dle přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

5. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný 
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na provoz 
a činnost ve výši Kč 160.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

6. BK Frýdek-Místek (Basketbalový klub Frýdek-Místek), se sídlem Politických obětí 120, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 26592550, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem a místopředsedou 
Ing. Ladislavem Kocourkem výhradně na provoz a činnost ve výši 20.000,- Kč dle přílohy 
č. 6/OŠKMaT/RM/2013/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

7. 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 provoz a činnost ve výši 130.000,- Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2013/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,

8. 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 výhradně na provoz a činnost 
ve výši 5.000,-- Kč dle přílohy č. 8/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

9. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 739 08 Frýdek-Místek,  IČ 26534851, nezapsaný v OR, 
zastoupený předsedou Milanem Adámkem výhradně na provoz a činnost ve výši 30.000,-- Kč dle přílohy 
č. 9/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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10. 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 výhradně na provoz a činnost ve výši 
7.000,-- Kč dle přílohy č. 10/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

11. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, se sídlem ČSA 570, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 66934044, 
nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Kateřinou Birkášovou výhradně na provoz a činnost ve výši 
15.000,-- Kč dle přílohy č. 11/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

12. Školní sportovní klub BESKYDY o. s., se sídlem Domov mládeže při SPŠ, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 22733582, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miloslavem Chrobákem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 11.000,-- Kč dle přílohy č. 12/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
13. Tělovýchovná jednota Sokol Lískovec, se sídlem 739 30 Lískovec, IČ 60045833, nezapsaná v OR, 
zastoupená předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz a činnost ve výši 43.000,-- Kč dle přílohy 
č. 13/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

14. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, nezapsaná v OR, zastoupená 
předsedou Miroslavem Melichaříkem výhradně na provoz a činnost ve výši 20.000,-- Kč dle přílohy 
č. 14/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

15. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Příborská 57, 739 42 Zelinkovice, 
IČ 60341343, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Zdeňkem Michálkem výhradně na provoz a činnost 
ve výši 11.000,-- Kč dle přílohy č. 15/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

16. 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 výhradně na provoz a činnost ve výši 40.000,-- Kč dle přílohy č. 16/OŠKMaT/RM/2013/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,

17. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26606721, nezapsaný v OR, zastoupený prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 40.000,-- Kč dle přílohy č. 17/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

18. Tělovýchovná jednota Sokol Chlebovice, se sídlem 739 42 Chlebovice, IČ 60781424, nezapsaná v OR, 
zastoupená předsedou Radimem Čaganem výhradně na provoz a činnost ve výši 20.000,- Kč dle přílohy 
č. 18/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

19. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ivetou Ličmanovou na provoz a činnost výši 30.000,- Kč dle přílohy 
č. 20/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a směna 
nemovitostí

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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3. 1. rozhodlo

1. o prodeji pozemku p.č. 3439/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (28. října) vlastníkům bytových jednotek v domě  č.p. 1861 na pozemku p.č. 3439/14, k.ú. Místek za 
kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 

2. o prodeji ideální 634/853 pozemků p.č. 635 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 636 zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Tolstého) vlastníkům bytových jednotek v domech č.p. 2375 a č.p. 2376 na 
pozemcích p.č. 635 a p.č. 636,  k.ú. Frýdek za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po 
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 

3.  a)  o prodeji pozemku p.č. 3453/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 112 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1200 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 

     b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a Mgr. Jaroslavem Kocincem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím kupujícím, na základě níž 
dojde k prodeji pozemku p.č. 3453/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 112 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Revoluční) za kupní cenu 1200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na vydání 
kolaudačního souhlasu stavby polyfunkčního domu, zpevněných ploch a staveb souvisejících na pozemku p.č. 
3437, k.ú. Frýdek.

4. o změně výše kupní ceny pozemku p.č. 4359/3 zahrada o výměře 831 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku - Místku, 
obec Frýdek-Místek (ZO Lískovec) při prodeji vlastníkům pozemků p.č. 4359/4, 4359/5, 4359/6, 4359/7, 4359/
8, 4359/9, 4359/10, 4359/11, 4359/12, 4359/13, 4359/14, 4359/15, 4359/16, 4359/17, k.ú. Lískovec u Frýdku-
Místku, a to z 300 Kč/m2 na 250 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. 

5. o prodeji části pozemku p.č. 2978 vodní plocha – koryto vodního toku umělé o výměře cca 60 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská) vlastníkovi domu č.p. 1136 na pozemku p.č. 2960 v k.ú. Frýdek za 
kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.

6. o prodeji pozemku p.č. 1460/145 ostatní plocha - zeleň o výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 1460/146 
ostatní plocha - zeleň o výměře cca 60 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Kolaříkova) spoluvlastníkům 
domů (případně společných částí domů nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v těchto domech) č.p. 
653 na pozemku p.č. 1460/69 zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 654 na pozemku p.č. 1460/70 zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.

7. o prodeji části pozemku p.č. 2050/57 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 60 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (mezi ulicemi Pionýrů a Zahradní) vlastníkovi budovy č.p. 2242 na pozemku p.č. 2050/49 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. 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.

8. o prodeji části pozemku p.č. 5193/1 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Revoluční) do podílového spoluvlastnictví Mgr. Markétě xxxxxxxxxxxxxxx a manželům Liborovi a 
Zlatici Moješčíkovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx 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.

9. o prodeji části pozemku p.č. 5056 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 150 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. 
Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.

10. o prodeji pozemku p.č. 5052/2 ost. plocha – jiná plocha o výměře 85 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.
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11. o prodeji pozemků p.č. 5090/22 zahrada o výměře 350 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.

12. o prodeji pozemků p.č. 5090/27 zahrada o výměře 179 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.

13. o prodeji pozemků p.č. 5090/25 zahrada o výměře 366 m2 a p.č. 5083/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
105 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. 

14. o prodeji pozemků p.č. 5090/18 zahrada o výměře 304 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. 

15. o prodeji pozemků p.č. 5112/8 zahrada o výměře 370 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. 

16. o prodeji pozemků p.č. 5112/10 zahrada o výměře 358 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.

17. o prodeji pozemků p.č. 5112/14 zahrada o výměře 371 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.

18. o prodeji pozemků p.č. 5112/16 zahrada o výměře 370 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.

19. o prodeji pozemků p.č. 5112/18 zahrada o výměře 380 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.

20. o prodeji pozemků p.č. 5112/19 zahrada o výměře 316 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. 

21. o prodeji pozemků p.č. 5112/7 zahrada o výměře 201 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.

22. o prodeji pozemků p.č. 5112/9 zahrada o výměře 359 m2 a p.č. 5105/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
98 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.
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23. o prodeji pozemků p.č. 5112/11 zahrada o výměře 352 m2 a p.č. 5104/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 78 
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.

24. o prodeji pozemků p.č. 5112/13 zahrada o výměře 361 m2 a p.č. 5103/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
79 m2, vše 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.

25. o prodeji pozemku p.č. 5112/15 zahrada o výměře 358 m2, 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.

26. o prodeji pozemků p.č. 5112/20 zahrada o výměře 193 m2 a p.č. 5099/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
102 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.

27. o prodeji části pozemku p.č. 3558 zahrada o výměře cca 145 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Sokolská) Radce Peterkové, bytem xxxxxxxxx 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.

28. o prodeji části pozemku p.č. 3558 zahrada o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Sokolská) 
Evě a Antonínovi Balogovým, oba bytem xxxxxxxxxxx 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.

29. o prodeji části pozemku p.č. 3558 zahrada o výměře cca 235 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Sokolská) Zdence Benešové, bytem xxxxxxxxxxxx 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.

30. o prodeji pozemku p.č. 3075/4 zahrada o výměře 157 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Lidická) Mgr. 
Denise Rojíčkové Rožnovské, bytem xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.

31. o prodeji částí pozemků p.č. 239/58 ostatní plocha – zeleň a p.č. 239/36 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o celkové výměře cca 30 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, (Maryčky Magdonové) Pavlu Piváčkovi, bytem 
xxxxxxxxxxx za kupní cenu 1 200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.

32. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Ing. Petrem Menzelem, bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím na ideální 
1/6 části pozemku p.č. 4139 zahrada o výměře cca 140 m2,  k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek za kupní cenu 350 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu 
vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby chodníku pro pěší v Lískovci.

33. o nabytí pozemků p.č. 3228/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 498 m2 a p.č. 3228/4 ostatní 
plocha – zeleň o výměře 945 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Poříčí) od ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, a to darem.

34.  o  nabytí části pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 327 m2 a částí pozemků ve zjednodušené 
evidenci – původ pozemkový katastr č. 766/1 o výměře 53 m2 a č. 771/2 o výměře 2 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek od Josefa Konečného, bytem Frýdek-Místek, Vodárenská 83, Zelinkovice za kupní cenu ve výši 
80.000 Kč + 175 Kč/m2.
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35. o nabytí části pozemku p.č. 184 zahrada o výměře 60 m2 a  části pozemku ve zjednodušené evidenci –  
původ pozemkový katastr č. 771/3 o výměře 63 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Ladislava Karola, 
bytem Frýdek-Místek, Staříčská 24, Chlebovice za kupní cenu ve výši 80.000 Kč + 175 Kč/m2.

36. o nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci –  původ pozemkový katastr č. 759/1 o výměře 14 m2, k.ú. 
Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Libora Janečky, bytem xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 5.000 Kč + 
175 Kč/m2.

37.  o nabytí částí pozemků p.č. 1030/50 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 133 m2 a p.č. 1030/51 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 60 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od ČR – Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, a to darem.

38. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Josefem Konečným, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím, na část 
pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 327 m2 a části pozemků ve zjednodušené evidenci -  původ 
pozemkový katastr č. 766/1 o výměře 53 m2 a č. 771/2 o výměře 2 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-
Místek za kupní cenu ve výši 80.000 Kč + 175 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení 
geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.

39.  o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Ladislavem Karolem, bytem xxxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím na část pozemku p.č. 
184 zahrada o výměře 60 m2 a  část pozemku ve zjednodušené evidenci –  původ pozemkový katastr č. 771/3 
o výměře 63 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 80.000 Kč + 175 Kč/m2. Doba uzavření 
kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po 
dokončení stavby.

40.  o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Liborem Janečkou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím na část pozemku 
ve zjednodušené evidenci –  původ pozemkový katastr č. 759/1 o výměře 14 m2, k.ú. Chlebovice, obec 
Frýdek-Místek za kupní cenu 5.000 Kč + 175 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení 
geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.

41. o směně pozemků  p.č. 5174/131 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 42 m2, p.č. 5174/132 ostatní 
plocha –ostatní komunikace o výměře 143 m2, p.č. 5174/134 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 48 
m2, p.č. 5174/135 ostatní plocha – zeleň o výměře 37 m2, p.č. 5174/136 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 58 m2,  p.č. 5174/146 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 38 m2 a p.č. 5174/147 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 87 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Beskydská), které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek za pozemky p.č. 3235/38 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 35 m2 a části pozemků p.č. 3235/20 a p.č. 3235/23, nově odměřené geometrickým plánem a označené 
jako pozemky p.č. 3235/41 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 209 m2 a p.č. 3235/42 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 177 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (u VSH) ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, 
IČ: 65993390, a to bez finančního vyrovnání.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. nerozhodlo

42. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 1043/13 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 800 m2,  k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Ostravská) při prodeji společnosti D.B.M. izolace s.r.o., se sídlem Pržno 91, 739 11  
Pržno, IČ: 29457416 ve výši 1.700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. 
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43. o nabytí pozemku p.č. 6456 zahrada o výměře 157 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Dobrovského) 
od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 
69797111, a to na základě výběrového řízení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. ruší

44. usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 25.02.2013 č. III./3a/3.1./10.-19., 
21.-23., 25.-28., 31.-33., 35.-39., 41., 44.-57., 59., 60., které zní:

„Zastupitelstvo města rozhodlo  

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.

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. 

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. 
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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. 

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.

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. 

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.   

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. 
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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. 

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) 
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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) 
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.“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. ruší 

45. usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 03.12.2012 č. VI./6a/6.1./33., 
34., které zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo  
33. o nabytí části pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 327 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek 
od Josefa Konečného, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40.000 Kč + 175 Kč/m2.

34. o nabytí části pozemku p.č. 184 zahrada o výměře 60 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Ladislava 
Karola, bytem xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 40.000 Kč + 175 Kč/m2.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

4a Zadání změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. schvaluje

Zadání změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
4b Zpráva č. 47 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. bere na vědomí

Zprávu č. 47 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.

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

V. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM 
FRÝDEK-MÍSTEK
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5a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská 
knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. schvaluje

dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, IČ: 47999721, zastoupená ředitelem PhDr. Tomášem Benediktem Zbrankem, dle přílohy č. 1/
OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.   STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 1. vyslechlo

diskusní vystoupení občanů Frýdku-Místku, a to:

- paní Anny Severinové k „Zavadilce“, ke koncertu Iggyho Popa, k plánované výstavbě nákupního centra u 
Ostravice;

- pana Jaromíra Grygara k linkám MHD č. 2 a č. 5, k technickému stavu  laviček ve městě, apelace na TS a.s.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

7a 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 v 1. pololetí 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 1. 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 v 1. pololetí 2013 dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OVV.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
7b  Memorandum o spolupráci 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 2. rozhodlo
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o uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. primátorem města a  Odborem pro 
sociální začleňování (Agenturou) Úřadu vlády ČR, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 - Malá 
Strana, IČ 00006599, zastoupeným Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem odboru, jehož předmětem je zejména 
spolupráce v oblasti realizace strategie sociálního začleňování u osob ohrožených sociálním vyloučením , a to 
především v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a zdravotní péče, dle přílohy č. 1/OSS 
k usnesení, uložené na OSS.

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

7c  Zavedení Registru smluv 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 3. bere na vědomí 

na návrh JUDr. Miroslava Dokoupila (KSČM) zprávu s názvem  „Návrh na zavedení Registru smluv“, 
předloženou  předsedou  klubu TOP 09;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. neschvaluje

 návrh usnesení MUDr. Pavla Šrubaře (TOP 09) ve znění :

                           „Zastupitelstvo města Frýdku-Místku ukládá radě města do příštího zasedání  ZM vyhodnotit proveditelnost 
zavedení Registru smluv vč. jeho dopadu na rozpočet města“;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. neschvaluje

návrh Ing. Martina Špetly (TOP 09), zavést ve městě Frýdek-Místek Registr smluv;

                            uložit radě města připravit do dalšího zasedání zastupitelstva města směrnici, která bude řešit zavedení Registru 
smluv ve Frýdku-Místku.

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

VIII.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

8a Kontrola usnesení a připomínek  ze zasedání ZMFM za uplynulé období   

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

8. 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;

8. 2. konstatuje  

a) dostatečné a úplné vyřízení připomínek  a podnětů přednesených na 13.  zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konaném dne 10. 6. 2013  -  viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP;

b) že na 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 12. 7. 2013 nebyly vzneseny  
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žádné připomínky nebo podněty, které by si vyžádaly písemnou odpověď.
         
-------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

IX.  ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD 
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA FRÝDKU-
MÍSTKU

9a Zpráva o činnosti Rady města  Frýdku-Místku od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

9. 1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                              Karel Deutscher
            primátor                                                                                                             náměstek primátora           

Frýdek-Místek 12. 9. 2013
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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