USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 9. prosince 2013 v 8.00
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku vč. dodatků k materiálům.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů o ověření zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 9. 9.
2013 bez připomínek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. určuje
ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Mgr. Petra Cvika (ČSSD) a pana
MUDr. Ing. Miroslava Přádku, Ph.D. (KDU-ČSL).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1c Volba volební komise
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 4. 1. schvaluje
tříčlennou volební komisi a způsob volby aklamací,
2. volí
a) předsedou volební komise pana Karla Deutschera (ČSSD),
b) členy volební komise paní Mgr. Drahomíru Jurtíkovou (Nestraníci) a pana MUDr. Miroslava Adama
(ČSSD).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a 6. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 99-144
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
návrh 6. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 99 – 144 dle příloh č. 1 – 7 a přílohy č. 1a) k usnesení, a to:
 snížení příjmů o -555,34 tis. Kč na celkovou výši 1 070 623,81 tis. Kč
 snížení výdajů o -221 576,04 tis. Kč na celkovou výši 923 140,35 tis. Kč
 snížení financování o -221 020,70 tis. Kč na celkovou výši -147 483,46 tis. Kč
2. 2. rozhodlo
o poskytnutí peněžitého příspěvku ve výši 100 000,- Kč na veřejnou sbírku organizovanou obecně prospěšnou
společností ADRA, o. p. s., jejímž účelem je finanční pomoc obětem tajfunu na Filipínách, a to formou převodu
na bankovní účet sbírky č. 41594159/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. variabilní symbol
395;
2. 3. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 99 – 144
pro rok 2013 dle platné rozpočtové skladby.
T – 16. 12. 2013
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

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

2b Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města na rok 2013 – finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek
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, jehož předmětem je rozšíření účelu použití
neinvestičního příspěvku na rok 2013, a to o:
 kancelářský materiál,
 úklidové a čistící prostředky,
 kytičky a drobné dárky jubilantům,
 dopravné veřejnými hromadnými prostředky při cestách za členy ČSBS (nemoc, gratulace k výročí apod.)
dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

------------------------------------------------------------------------------------------------2c Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2013 – odbor sociálních služeb
2

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s níže uvedenými subjekty:
1. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem: Padlých hrdinů 312, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl Pr 1095, zastoupeno ředitelem Ing. Jiřím Hořínkem, ve výši Kč 45.000,–,
a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného, stočného a spotřebu
materiálu. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Středisko
sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem: Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.
2. Jaroslav Brenkus, podnikající jako Jaroslav Brenkus, místo podnikání: Dolní Domaslavice 249, 739 38
Dolní Domaslavice, IČ: 70258171, nezapsaný v obchodním rejstříku, ve výši Kč 20.000,–, a to výhradně
na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně
k použití zařízením příjemce, kterým je Domov se zvláštním režimem Pohoda, se sídlem: Dolní Domaslavice
249, 739 38 Dolní Domaslavice, dle přílohy č. 2/OSS k usnesení, uložené na OSS.

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

2d Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací a Smlouva o půjčce
Destinačnímu managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
a)

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000,- Kč mezi statutárním městem
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným
primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupené
ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSÚ, a to výhradně na
financování činností příjemce spojených srealizací „Akčního plánu na rok 2013 – 2014“ v roce 2013,

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 35.000,- Kč mezi statutárním městem
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným
primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupené
ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OÚRaSÚ, a to výhradně na
financování činností příjemce spojených srealizací projektu „Čtvero ročních období“ v roce 2012 –
2013,
c) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000,- Kč mezi statutárním městem
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným
primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupené
ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na OÚRaSÚ, a to výhradně na
financování provozních nákladů spojených s činností organizace v roce 2013,
d) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 365.000,- Kč mezi statutárním městem
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným
primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupené
ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na OÚRaSÚ, a to výhradně na
financování činností příjemce spojených s realizací „Akčního plánu na rok 2013 - 2014“ v roce 2014,
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e) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko,
o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupené ředitelkou
Monikou Konvičnou dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na OÚRaSÚ, na základě kterého se posouvá
termín vyúčtování dotace z původního termínu 31. 12. 2013 nově na termín 31. 12. 2014,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
o uzavření smlouvy o půjčce ve výši 835.000,- Kč mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční
1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a
Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupené ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené
na OÚRaSÚ, a to výhradně na předfinancování neinvestičních aktivit Akčního plánu rozvoje propagace a
marketingu TO Beskydy-Valašsko.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z kulturního fondu na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo uzavřít
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2013 uzavřené dne
8. března 2013 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Katolickým lidovým domem v Místku, o. s., se sídlem
F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 16628756, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou
Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, jehož předmětem je navýšení dotace na činnost
o Kč 10.000,-- a změna termínu vyúčtování dotace, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF/2013 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit
na rok 2013 se subjekty:
1. Klub maminek Broučci, se sídlem Palackého 129, 73802 Frýdek-Místek, IČ 68334338, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedkyní Markétou Bortlovou a členkou výboru Máriou Gulkásovou na nájmy včetně služeb,
výtvarné pomůcky a potřeby, hračky, knihy, věcné odměny ve výši Kč 15.000,-- dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26528991,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem na materiál, nářadí a vybavení pro práci s dětmi
ve výši Kč 4.646,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2g Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2013 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. 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 náklady ženského družstva volejbalistek ve výši Kč 200.000,-- 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 náklady mužského družstva
házenkářů ve výši Kč 200.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2013/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h Dodatek č. 1 ke smlouvě o přijetí závazku poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu a přijetí závazku vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a
přijetí závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2i Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na
úhradu nákladů stavby „Hala Polárka“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
v souladu se smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku
vyrovnávací platby, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 5.12. ze dne 3.12.2012, o uzavření „Smlouvy
o poskytnutí účelové investiční dotace“ ve výši 156.370.000,- Kč na úhradu výdajů společnosti Sportplex
Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek, zastoupené prokuristou společnosti Ing.
Petrem Slunským, zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ 26829495, spojených s
výstavbou „Haly Polárka“, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na IO. Investiční účelová dotace bude čerpána
z vlastních prostředků statutárního města Frýdek-Místek.
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2j Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence
kriminality pro rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 106.000,- Kč z Fondu prevence kriminality pro rok
2013 s uvedenými subjekty:
1.

Renarkon o.p.s., kontaktní centrum ve Frýdku-Místku se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 700 02
Ostrava, IČ: 25380443, zastoupeno Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem společnosti, a to výhradně na
realizaci projektu „Je to TVOJE šance“ ve výši 44.000,- Kč.

2.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zastoupena
Ing. Pavlem Bužkem, ředitel Charity Frýdek-Místek, a to výhradně na realizaci projektu: „Jak nenaletět
podvodníkům“, ve výši 25.000,- Kč.

3.

Opora dětem o.s., se sídlem Palkovická 305, 7380 01 Frýdek-Místek, IČ: 01312499, zastoupena
Mgr. Lenkou Gureckou, ředitelkou občanského sdružení, a to výhradně na realizaci projektů
„Kudy kam“ ve výši 10.000,- Kč a „Nový začátek“ ve výši 27.000,- Kč.
Smlouvy jsou uloženy u manažera prevence kriminality na MP.

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

2k Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence
kriminality pro rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5.500,- Kč z Fondu prevence kriminality pro rok
2013 s uvedeným subjektem:
Pedagogicko-psychologická poradna příspěvková organizace, Palackého 130, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 60045922, zastoupená Mgr. Miroslavou Šigutovou, ředitelkou organizace, a to výhradně na realizaci projektu
„Rodičovská abeceda“ ve výši 5.500,- Kč.
Smlouva je uložena u manažera prevence kriminality na MP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2l Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. schvaluje
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1. zrušení přídělu finančních prostředků do fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48 pro
rok 2014 ve výši 1 000 tis. Kč;
2. použití dočasně volných finančních prostředků fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48
(dále jen „fond“) k překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na běžných účtech města v roce 2014,
a to i opakovaně. O převodu finančních prostředků rozhodne vedoucí finančního odboru. Neprodleně
po zániku důvodu použití fondu budou finanční prostředky převedeny zpět na speciální účet fondu
č. 1688116339/0800, nejpozději však do doby úhrady výdajů hrazených z fondu, popřípadě do 31. 12. 2014.
3. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložený
návrh rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 v závazných ukazatelích dle přílohy č. 1
k usnesení včetně pozměňujícího návrhu dle přílohy č. 1a) k usnesení a doplňujících příloh č. 1 – 8 tj.:
 příjmy ve výši
 výdaje ve výši
 financování ve výši

892 736,30 tis. Kč
1 208 281,50 tis. Kč
315 545,20 tis. Kč

4. pravomoci rady města a vedoucích odborů k provádění rozpočtových opatření v roce 2014, a to:
Rada města Frýdku-Místku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření:
a) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů
na základě přijatých účelových dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního
fondu, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc),
územních samosprávných celků, svazků obcí, regionálních rad včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené
a založené organizace a cizí subjekty;
b) spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci
škod;
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků, při němž se výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnila
výše výdajů dle jednotlivých ORJ, výše příspěvků a transferů právnickým osobám zřízeným a založeným
statutárním městem Frýdek-Místek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města dalším osobám;
d) spočívající v rozpuštění plánované rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů
na ORJ 03-Finanční odbor (plánovaná rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci
které proběhne čerpání výdajů na odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou;
e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů;
f) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2013 ve výši nevyčerpaných transferů
přijatých v roce 2013 ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje
a současném zvýšení výdajů na par. 6402-Finanční vypořádání minulých let;
g) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2013 ve výši vrácených příspěvků
na péči, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek zdravotně postiženým občanům z viny občana a současném
zvýšení výdajů na odvod těchto finančních prostředků zpět do státního rozpočtu na ORJ 04-Odbor správy
obecního majetku;
h) spočívající v rozpuštění rezervy na spolufinancování dotací, tj. snížení výdajů na ORJ 13-Odbor územního
rozvoje a stavebního řádu (rezerva na projekty, u kterých je záměr požádat o účelovou dotaci, transfer nebo
příspěvek ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu, z programů Evropské unie, dalších
zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků, svazků obcí
a regionálních rad a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne čerpání výdajů
v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z výše vyjmenovaných zdrojů);
i) spočívající v rozpuštění rezervy na úhradu odvodů a sankcí na základě výsledků kontrol provedených
kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů
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a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu
a sankce;
j) spočívající ve zvýšení příjmů za prodej vícetisků projektové dokumentace a současném zvýšení výdajů
za nákup vícetisků projektové dokumentace;
k) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení splátek revolvingového úvěru nebo ve snížení příjmů
a současném snížení splátek na základě přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů,
z programů Evropské unie, rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko;
l) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami),
a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami.
Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí
rozpočtová opatření v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů:
a) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy rozpočtové skladby mimo výdajů
na akce zahrnuté v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů
dle oddílů rozpočtové skladby na jednotlivých ORJ, po předchozím schválení primátorem nebo příslušným
náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku);
b) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy u jmenovitých akcí zahrnutých
v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou akci,
po předchozím schválení primátorem nebo příslušným náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených
Zastupitelstvem města Frýdku-Místku);
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby,
aniž by se změnila celková výše výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané ORJ;
d) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků z rezervy „Projektová příprava investičních akcí“ na danou
konkrétní akci, pro kterou je projektová dokumentace zajišťována po předchozím schválení primátorem nebo
příslušným náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku);
e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Provozní výdaje
a služby související s přípravou a realizací investičních akcí“ na konkrétní provozní výdaj související s přípravou
a realizací investiční akce po předchozím schválení primátorem nebo příslušným náměstkem primátora (dle
kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku);
f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 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);
g) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
z rezervy „Vratky dotací neoprávněně čerpaných v minulých letech“ na konkrétní výdaje související s vratkou
dotace neoprávněně čerpanou v minulých letech po předchozím schválení primátorem nebo příslušným
náměstkem primátora (dle kompetencí svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku).

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. ukládá
1. radě města schválit zásobníky investic a oprav a údržby jednotlivých odborů pro rok 2014 včetně pořadí
priorit jmenovitých akcí zařazených do zásobníků
T – 17. 12. 2013
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Z – Mgr. Michla Pobucký, DiS., primátor
2. vedoucí finančního odboru provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2014 v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2014
T – 19. 12. 2013
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
3. vedoucí finančního odboru zaslat správcům ORJ rozpis schváleného rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2014 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit
T – 31. 12. 2013
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
4. správcům ORJ zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem
nebo zakladatelem je statutární město Frýdek-Místek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů
a příspěvků z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek pro rok 2014, kterými jsou povinni se řídit
T – 15. 1. 2014
Z – vedoucí odborů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2m Uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na
rok 2014 – finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 17. rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014
se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26829495
zapsanou v OR, zastoupenou prokuristou Ing. Petrem Slunským,
ve výši 10 500 000 Kč ,
a to výhradně jako vyrovnávací platbu za poskytování služby obecného hospodářského zájmu v souladu se
Smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu – pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 4. 12. 2012, ve znění dodatků,
prostřednictvím sportovních areálů, které poskytují služby obecného hospodářského zájmu a jejichž vlastníkem
nebo provozovatelem je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.,
dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2n Doplnění Statutu sportovního fondu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 18. doplňuje
Statut sportovního fondu statutárního města Frýdku-Místkuv bodě 2. o větu: „Dotace budou poskytovány i
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Frýdek-Místek“ dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení,
uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2o Žádost o zařazení Plaveckého oddílu Frýdek-Místek do Centra sportu
s účinností od 1. 1. 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 19. rozhodlo
nezařadit Plavecký oddíl Frýdek-Místek do Centra sportu s účinností od 1. 1. 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2p Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
na rok 2014 - Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 20. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 s níže uvedeným
subjektem:
NLN, s.r.o., se sídlem Dykova 1165/15, 101 00 Praha - Vinohrady, IČ 48534391, zapsaná v OR vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18848, zastoupená jednatelkou RNDr. Evou Pleškovou, výhradně
na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace „Dějiny Frýdku-Místku“ (autorské honoráře,
redakční zpracování, lektorské posudky, grafická úprava, tisk) ve výši Kč 200.000,--, a to dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2r Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na
rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 21. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2014 s níže uvedenými
subjekty:
1. 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: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním,
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu,
d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační
poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál,
časomíru ve výši 4.400.000,- Kč dle přílohy č.1/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. 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: a) provoz, využití,
vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích,
pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky,
zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné,
jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 2.000.000,- Kč
dle přílohy č. 2/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
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3. BK Frýdek-Místek (Basketbalový klub Frýdek-Místek), se sídlem Komenského 438, 738 02 FrýdekMístek, IČ 26592550, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem a místopředsedou
Ing. Ladislavem Kocourkem výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb
spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj,
výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim,
e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně
tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.000.000,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/CS/2014/Če
k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
4. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, oddíl házené, se sídlem Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00534986, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na: a) provoz, využití,
vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích,
pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky,
zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné,
jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.500.000,- Kč
dle přílohy č. 4/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, oddíl volejbalu, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou
Wernerovou výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených
s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj
a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné,
licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné
odměny, materiál, časomíru ve výši 1.900.000,- Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení,
uložené na OŠKMaT,
6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou
Jaroslavem Kašným výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb
spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj,
výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim,
e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně
tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 900.000,- Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto
usnesení, uložené na OŠKMaT,
7. 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: a) provoz,
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů,
rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky,
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru
ve výši 850.000,- Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. Školní sportovní klub BESKYDY o. s., se sídlem Domov mládeže při SPŠ, 28. října 1639, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22733582, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Michalem Provazníkem výhradně
na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním,
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu,
d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační
poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál,
časomíru ve výši 500.000,- Kč dle přílohy č. 8/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. 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: a) provoz,
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů,
rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky,
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru
ve výši 400.000,-- Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
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10. FbC Frýdek-Místek, se sídlem Slezská 2891, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26640406, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Petrem Řehou výhradně na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení
včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů,
c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor,
regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné,
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 400.000,-- Kč dle přílohy
č. 10/OŠKMaT/CS/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2s Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2014 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 22. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 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 náklady ženského družstva volejbalistek ve výši Kč 2.000.000,-- dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. 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 náklady a provoz
stadionu Stovky a náklady a provoz mužstva dospělých fotbalistů ve výši Kč 7.300.000,-- dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. 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 náklady mužského družstva
házenkářů ve výši Kč 1.800.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
4. 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 družstva dospělých a hokejového klubu ve výši Kč 3.700.000,-- dle přílohy
č. 4/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. 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 náklady
družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši Kč 700.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
6. 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 úhradu
části nákladů spojených s organizačním a technickým zabezpečením 35. ročníku „Turnaje šachových nadějí“
ve výši Kč 100.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
7. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou
Jaroslavem Kašným výhradně na náklady spojené s akcí 29. ročník Hornické desítky ve výši 160.000,- Kč
dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, oddíl atletiky, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou
Jaroslavem Kašným výhradně na náklady atletického družstva žen ve výši 50.000,- Kč dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
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9. Sportovní klub Městské policie Frýdek-Místek, se sídlem tř. T. G. Masaryka 633, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 01259971, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Mgr. Davidem Belejem výhradně na náklady sportovních
akvitit klubu ve výši 70.000,- Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2t Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Frýdek-Místek na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 23. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže
Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00426440, zastoupeným předsedkyní Janou
Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady a ředitelkou Úřadu oblastního
spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 20.000,–, a to výhradně na úhradu nákladů spojených s realizací akce
„34. Společenský večírek pro bezpříspěvkové dárce krve“, tj. na pohoštění, květiny, drobné dárky, výzdobu,
hudební produkci, kulturní vystoupení, ostatní služby, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2u Rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2015-2016
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 24. schvaluje
rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2015-2016 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
FO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování
nemovitostí
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. rozhodlo
1. o stanovení kupní ceny části pozemků p.č. 3939 orná půda o výměře cca 4437 m2, p.č. 3940/17 orná půda o
výměře cca 6353 m2 a p.č. 3940/19 orná půda o výměře 6587 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Hliník) při
prodeji společnosti BEZAN, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Nad Přehradou 2128, IČ: 61945552 ve výši
1.000 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
2. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 5193/73 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Na Aleji) při prodeji vlastníkům garáže na pozemku p.č. 5193/73 zast. plocha a nádvoří v k.ú.
Frýdek, a to ve výši 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 1 roku od schválení
zastupitelstvem města.
3. o prodeji pozemků p.č. 1962/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a p.č. 1962/7 zast. plocha a nádvoří o
výměře 33 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov) Tomáši Vlkovi, bytem ************,
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************* za kupní cenu 2200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení
zastupitelstvem města.
4. o prodeji pozemku p.č. 3229/95 zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Frýdlantská) Jaromíru Šutarovi, bytem ************, ************* za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato
výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města.
5. o prodeji pozemku p.č. 1394 zast. plocha a nádvoří o výměře 172 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Národních mučedníků) vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 588 na pozemku p.č. 1394 v k.ú. Frýdek za
kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
6. o prodeji pozemku p.č. 890/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 390 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Komenského) vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 437 na pozemku p.č. 890/1 v k.ú Místek za
kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
7. o prodeji části pozemku p.č. 5196/90 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Heydukova) Evě Pastuškové, bytem *************, ************* 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.
8. o prodeji pozemků p.č. 1085/46 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 153 m2 a p.č. 1085/47 ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 62 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Smetanova) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 478 na
pozemku p.č. 1085/45 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 350 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
9. o prodeji části pozemku p.č. 5193/104 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Habrová) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2932 na pozemku p.č. 5193/106
zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2933 na pozemku p.č. 5193/157 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.
10. o prodeji části pozemku p.č. 5193/152 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Habrová) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2935 na pozemku p.č. 5193/150
zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2936 na pozemku p.č. 5193/149 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.
11. o prodeji části pozemku p.č. 5193/107 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 190 m2, k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Habrová) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2941 na
pozemku p.č. 5193/142 zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2942 na pozemku p.č. 5193/143 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.
12. o prodeji části pozemku p.č. 5193/107 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 210 m2, k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Javorová) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2943 na
pozemku p.č. 5193/121 zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2944 na pozemku p.č. 5193/122 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.
13. o prodeji části pozemku p.č. 5193/127 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Javorová) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2946 na pozemku p.č. 5193/125
zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2947 na pozemku p.č. 5193/126 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.
14. o prodeji části pozemku p.č. 5193/131 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 140 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Topolová) spoluvlastníkům domů (příp. společných částí domů) č.p. 2949 na pozemku p.č. 5193/133
zastavěná plocha a nádvoří a č.p. 2950 na pozemku p.č. 5193/134 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za

14

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.
15. a) o prodeji pozemku p.č. 4087 lesní pozemek o výměře 3.193 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek Ing. Richardu Ručkovi, bytem *************, *************** za kupní cenu 220.000 Kč, na
základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 30.10.2013.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a Ing. Richardem Ručkou, bytem *************, *************** jako budoucím kupujícím,
na základě níž dojde k prodeji pozemku p.č. 4087 lesní pozemek o výměře 3.193 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 220.000 Kč.
16. o prodeji části pozemku p.č. 3619/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 310 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Křižíkova) vlastníkovi budovy č.p. 3278 na pozemku p.č. 3619/1 v k.ú. Frýdek za kupní cenu
1.000 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.
17. o prodeji části pozemku p.č. 3096/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 40 m2, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek (Nerudova) vlastníkům domu č.p. 242 na pozemku p.č. 437 v k.ú. Místek za kupní cenu 400
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. 32/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 70 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Ostravská) do podílového spoluvlastnictví vlastníkům budovy č.p. 21 na pozemku p.č. 22 zastavěná
plocha a nádvoří, budovy č.p. 20 na pozemku p.č. 21 zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 1551 na pozemku
p.č. 32/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 1.700 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.
19. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 6190/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 440 m2, k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Kpt. Nálepky) při prodeji spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu)
č.p. 2477 na pozemku p.č. 6190/15 v k.ú. Frýdek, a to ve výši 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
20. o nabytí pozemků p.č. 3288/96 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 159 m2, p.č. 3288/97 ostatní plocha jiná plocha o výměře 8 m2, části pozemků p.č. 3288/93 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 180 m2, p.č.
3288/94 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 700 m2, p.č. 3288/62 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca
35 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Čelakovského) od společnosti TIVA Property s.r.o., se sídlem
Pavlovova 3059/40, Ostrava – Zábřeh, IČ: 286 20 496, a to za kupní cenu 1Kč/m2 + DPH.
21. o nabytí částí pozemků p.č. 3090/3 ostatní plocha – zeleň o výměře 30 m2, p.č. 3090/6 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 53 m2 a p.č. 3090/7 ostatní plocha – zeleň o výměře 362 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,
IČ: 65993390, a to bezúplatně.
22. a) o nabytí pozemků p.č. 5944/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.381 m2, p.č.
5946/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 7293 m2 a p.č. 5947 ostatní plocha – sportoviště
a rekreační plocha o výměře 2.163 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zavadilka) od Karly Junkové, bytem
****************, ***************, a to za cenu 190 Kč/m2. b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím a Karlou Junkovou, bytem
****************, *************** jako budoucím prodávajícím, na základě níž dojde k nabytí pozemků
p.č. 5944/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1381 m2, p.č. 5946/1 ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha o výměře 7293 m2 a p.č. 5947 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o
výměře 2163 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek- Místek za kupní cenu 190 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je
vázána na dobu do 31.12.2016.
23. a) o nabytí části pozemku p.č. 4298/1 orná půda o výměře cca 496 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u
Olešné) od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4298/1 orná půda v k.ú. Místek jako budoucími prodávajícími na část

15

pozemku p.č. 4298/1 o výměře cca 496 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2. Doba
uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
kupujícího po dokončení stavby.
24. a) o nabytí části pozemku p.č. 4302/17 orná půda o výměře cca 449 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u
Olešné) od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4302/17 orná půda v k.ú. Místek jako budoucími prodávajícími na část
pozemku p.č. 4302/17 o výměře cca 449 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2. Doba
uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
kupujícího po dokončení stavby.
25. a) o nabytí části pozemků p.č. 4302/19 orná půda o výměře cca 766 m2 a p.č. 4301 orná půda o výměře cca
250 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u Olešné) od vlastníka za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Přesný
rozsah převáděných části pozemků bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a vlastníkem pozemků p.č. 4302/19 orná půda a p.č. 4301 orná půda v k.ú. Místek jako budoucím
prodávajícím na část pozemku p.č. 4302/19 o výměře cca 766 m2 a část pozemku p.č. 4301 o výměře cca 250
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na
předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.
26. – bod stažen z pořadu jednání
27. o nabytí pozemku p.č. 1062/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 210 m2, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek (Palkovická) od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,
Nusle, IČ: 65993390, a to darem.
28. a) o nabytí části pozemků p.č. 4140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2, p.č. 4141/1 zahrada o
výměře cca 20 m2, p.č. 4142 zahrada o výměře cca 28 m2 a p.č. 4143 zahrada o výměře cca 10 m2, k.ú.
Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 350
Kč/m2. Přesný rozsah převáděných části pozemků bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemků p.č. 4140 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 4141/1 zahrada, p.č. 4142
zahrada a p.č. 4143 zahrada, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) jako budoucími
prodávajícími na části pozemků p.č. 4140, p.č. 4141/1, p.č. 4142 a p.č. 4143, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,
obec Frýdek-Místek za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení
geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.
29. o prodeji části pozemků p.č. 239/58 ostatní plocha – zeleň o výměře 33 m2 a p.č. 239/36 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 23 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Maryčky Magdónové) Pavlu Piváčkovi,
bytem ************, ************* za kupní cenu 1 200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválením zastupitelstvem města.
30. o prodeji části pozemku p.č. 364/2 orná půda o výměře cca 4000 m2, k.ú. Panské Nové Dvory, obec FrýdekMístek, společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek-Místek IČ: 47151552 za
kupní cenu ve výši 180 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let ode dne schválení
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
31. o nabytí části pozemku p.č. 1192/2 zahrada o výměře cca 34 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Vrchlického) od vlastníka za kupní cenu ve výši 1000 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude
určen geometrickým plánem.
32. o prodeji části pozemků p.č. 5196/12 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 170 m2 a p.č. 5196/13 ostatní
plocha – zeleň o výměře cca 1400 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Heydukova) společnosti Výchozí s.r.o.,
se sídlem Třebohostická 564/9, Praha 10, IČ: 28405366 za kupní cenu ve výši 1200 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválením zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných části
pozemků bude určen geometrickým plánem.
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33. o prodeji části pozemku p.č. 5030/1 zahrada o výměře cca 625 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová
Osada) vlastníkům domu č.p. 1635 J. Hakena 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.
34. o prodeji části pozemku p.č. 5030/1 zahrada o výměře cca 896 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová
Osada) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1636 J. Hakena 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.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. nerozhodlo
35. o nabytí pozemku p.č. 733/1 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.540 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku,
obec Frýdek-Místek od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, územní pracoviště Ostrava, formou výběrového řízení.
36. o nabytí pozemku p.č. 3495/1 lesní pozemek o výměře 1842 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Stará
Riviera) od spoluvlastníků za kupní cenu 550 Kč/m2.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 3. ruší
37. usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 04.06.2012 č. III./3a/3.1./14,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 6226/22 orná půda o výměře 1.068 m2,
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Kpt. Nálepky) JUDr. Janě Šimečkové, bytem ************, ************
za kupní cenu 880 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 23.04.2012“.
38. usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 26.7.2010 č. IV./4a/4.1./1., které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 4575/1 orná půda o výměře cca
1.039 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) Tomáši Snášelovi, bytem *************, **********
za kupní cenu 780,-Kč/m2 – zastavěná plocha, 260,-Kč/m2 – ostatní plochy, které nebudou zastavěny stavbou
rodinného domu, přičemž tyto výše kupní ceny jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby, případně rozestavěné stavby rodinného domu“.
39. usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva měsata Frýdku-Místku, konaného dne 25.02.2013, č. III./ 3a/3.1./63,
které zní: „Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 5030/1 zahrada o výměře 1 521 m2, k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada) spoluvlastníkům domů (případně společných částí domů) č.p. 1635 a
č.p. 1636 Jiřího Hakena za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od
schválení zastupitelstvem města.“
40. usnesení z 16. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 23.06.1992, část
II./2.3./2. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku k.ú. Frýdek, pp.č. 5189/277, st. pl.,
výměra 21 m2, žadatelé: Irena Bednárková a Jiří, ***************, *************.“
41. usnesení z 20. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 02.02.1993, část I./1.17.
které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 6432/2 ost. pl. o výměře 292 m2 v k.ú.
Frýdek firmě UNIPS Ostrava, a. s. za účelem výstavby garáží na sídlišti Slezská II. ve FM. Kupní cena 600,- Kčs
za 1 m2.“
42. usnesení z 21. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 30.03.1993, část I./1.7.9.
které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 5345/20, zahrada o výměře 464 m2 v k.ú.
Frýdek Milanu Sovovi, bytem ve **, ************* za účelem zřízení zahrady. Kupní cena 150,- Kč/m2
(zahrádkářská osada poblíž stadionu VP).“
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43. usnesení z 22. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 11.05.1993, část I./1.1.6.
které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1266/1, ost. pl. o výměře 25 m2 v k.ú.
Místek Ing. Jarmilu Vaškovi a Ivaně, bytem ve **, ********** za účelem přístavby garáže u RD. Kupní cena
150,- Kč/m2.“
44. usnesení z 23. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 29.06.1993, část
I./1.2.24. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 5808, louka o výměře cca 50
m2 v k.ú. Frýdek p. Miroslavu Seibertovi, bytem ve **, ************** za účelem rozšíření zahrady /Vršavec/.
Kupní cena 35,- Kč/m2.“
45. usnesení z 24. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 07.09.1993, část I./1.1.5.
které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 1905, pastvina o výměře 532 m2, k.ú.
Frýdek Ing. Ladislavu Kociánovi bytem ***, ************ za účelem rozšíření zahrady, /Mezi sídlištěm
Slezská a Dřevařskými závody/. Kupní cena 100,- Kč/m2.“
46. usnesení z 27. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 14. a 15.12.1993, část
I./1.10./8. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc. č. 5319/197 ost. pl. o výměře 96 m2
a části pozemku parc. č. 5319/1 ostat. pl. o výměře cca 22 m2, k.ú. Frýdek vlastníku objektu, ve kterém se
nachází bar Domino, za účelem přístavby skladu a letního posezení. Kupní cena 600,- Kč/m2.“
47. usnesení z 31. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 27.09.1994, část
I./1.10./35. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 6056/1, orná o výměře 25 m2,
k.ú. Frýdek Miroslavu a Alexandře Galetovým, bytem *************, ************* za účelem rozšíření
zahrady. Kupní cena 150,- Kč/m2.“
48. usnesení z 31. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 27.09.1994, část
I./1.10./38. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 6056/1, orná o výměře 33 m2,
k.ú. Frýdek Ing. Petru a Magdaléně Fridrichovým, bytem *************, ************* za účelem rozšíření
zahrady. Kupní cena 150,- Kč/m2.“
49. usnesení z 2. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 21.12.1994, část
I./1.18./2. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 3606/1, zahrada o výměře cca
170 m2, k.ú. Frýdek (u Válcoven Plechu Frýdek-Místek) Antonii a Rostislavu Opělovým, bytem
*************, **********. Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 100,- Kč/m2.“
50. usnesení z 7. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 30.09.1995, část
I./1.7./1.7.18. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 40, zast. plocha, p.č. 32/3,
zast. plocha, p.č. 3123/1, ost. plocha, p.č. 3123/2, ost. plocha o celkové výměře 400 m2, k.ú. Místek Tomáši
Musilovi, TM Computer, Hlavní 18, Frýdek-Místek (ul. J. V. Sládka, vedle drogerie ROJAL). Kupní cena 800,Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny platí po dobu dvou let. Pokud v této lhůtě nebude uzavřena kupní smlouva,
bude kupní cena stanovena novou dohodou.“

51. usnesení z 7. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 30.09.1995, část
I./1.7./1.7.19. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 1705 zast. plocha, p.č. 1706,
zast. plocha o celkové výměře 240 m2, k.ú. Místek Bohumíru Milatovi, EMOS PLUS, Štursova 9, FrýdekMístek (roh ulic J. V. Sládka a U Staré pošty). Kupní cena 800,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny platí po
dobu dvou let. Pokud v této lhůtě nebude uzavřena kupní smlouva, bude kupní cena stanovena novou dohodou.“
52. usnesení z 7. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 30.09.1995, část
I./1.7./1.7.20. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1706, zast. plocha o
celkové výměře 250 m2, k.ú. Místek Ing. arch. Bedřichu Kaspříkovi, bytem *************,
**************** (ul. **********). Kupní cena 800,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny platí po dobu
dvou let. Pokud v této lhůtě nebude uzavřena kupní smlouva, bude kupní cena stanovena novou dohodou.“
53. usnesení z 8. mimořádného zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 31.10.1995,
část I./1.6./1.6.4. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 3649, ost. plocha o
výměře 25 m2, k.ú. Frýdek Jarmile Vondrákové, bytem *************, ************ (***************).
Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 250,- Kč/m2.“
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54. usnesení z 9. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 16.12.1995, část
I./1.6./1.6.1. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 3701/5, les, k.ú. Místek o
výměře cca 24 m2, Václavu Klichovi, bytem *************, ************** za účelem rozšíření zahrady
(Místek-Bahno). Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 100,- Kč/m2.“
55. usnesení z 12. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 25.6.1996, část
I./1.5./31. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p. č. 5206/4, vodní plocha o výměře
1910 m2, k.ú. Místek Ing. Renému Markechovi, bytem ************************, *************
(*****************). Kupní cena 280,- Kč/m2, přičemž tato cena platí po dobu 2 let.“
56. usnesení z 13. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 24.9.1996, část III./
3.1./1./ 20. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 42, zast. plocha o výměře cca
40 m2, k.ú. Místek Tomáši Musilovi, TM computer, se sídlem Frýdek-Místek, Hlavní 18 (J.V.Sládka). Kupní
cena 800,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní cena platí po dobu 2 let. Pokud v této lhůtě nebude uzavřena kupní
smlouva, bude kupní cena stanovena novou dohodou. Prodej bude realizován na základě geometrického plánu
zaměření stavby, případně rozestavěné stavby.“
57. usnesení z 15. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 17.12.1996, část
II./2.1./1./5. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 5681/1, les o výměře cca
1000 m2, k.ú. Frýdek Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s., se sídlem Ostrava 1, 28. října
169. (Bruzovská). Kupní cena 250,- Kč/m2.“
58. usnesení z 15. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 17.12.1996, část
II./2.1./1./10. které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 3364/2, stav. plocha, p.č.
3358/2, stav. plocha, p.č. 3359/2 stav. plocha a p.č. 3360/2, stav. plocha o celkové výměře cca 1260 m2, k.ú.
Místek Ing. Janu Faldynovi, bytem *************, ***************. (*************) Kupní cena 250,Kč/m2 za zastavěnou plochu, 100,- Kč/m2 za zahradu a ostatní přístupové plochy, přičemž tato výše kupní cena
platí po dobu 2 let. Pokud v této lhůtě nebude uzavřena kupní smlouva, bude kupní cena stanovena novou
dohodou. Prodej bude realizován na základě geometrického zaměření rozestavěné stavby.“
59. usnesení z 18. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 24.6.1997, část
VI./6.3./a)/15, které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 3492 díl “a“ ost. plocha o
výměře 36 m2, k.ú. Místek BIOCELU a.s., se sídlem Paskov, Zahradní 762. (ul. 28. října) Kupní cena 520,Kč/m2.“
60. usnesení z 21. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 16.12.1997, část
III./3.1./a)/18., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 2201, zahrada o výměře
cca 90 m2, k.ú. Místek Ing. Jiřímu a Pavle Kajzarovým, bytem *************,*************
Prodej je podmíněn nabytím pozemku p.č. 2197/19, k.ú. Místek do vlastnictví žadatelů. Kupní cena dle
znaleckého posudku, minimálně 100,- Kč/m2.“
61. usnesení z 23. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 31.3.1998, část
IV./4.1./9., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 5854/9, louka a p.č. 5854/4,
louka o celkové výměře cca 900 m2, oba k.ú. Frýdek Karlu Sehořovi, bytem *************, **************.
(********) Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 250,- Kč/m2. Kupní cena platí po dobu 2 let. Prodej
bude uskutečněn na základě geometrického zaměření stavby, popř. rozestavěné stavby.“
62. usnesení z 23. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 31.3.1998, část
IV./4.1./10., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků p.č. 5858/2, louka a p.č. 5857/2,
louka o celkové výměře cca 800 m2, oba v k.ú. Frýdek Stanislavu Míšovi, bytem *************,
*************. (********) Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 250,- Kč/m2. Kupní cena platí po
dobu 2 let. Prodej bude uskutečněn na základě geometrického zaměření stavby, popř. rozestavěné stavby.“
63. usnesení z 23. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 31.3.1998, část
IV./4.1./24., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 5858/2, orná o výměře cca
1000 m2, k.ú. Frýdek Josefu Hrtusovi, bytem *************, ****************. (********) Kupní cena dle
znaleckého posudku, minimálně 250,- Kč/m2. Prodej bude realizován na základě geometrického zaměření
stavby, popř. rozestavěné stavby, přičemž tato výše kupní ceny platí po dobu 2 let.“
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64. usnesení z 23. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 31.3.1998, část
IV./4.1./52., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemků p.č. 5868, p.č. 5871, p.č. 5870,
p.č. 5869, p.č. 5854/9, p.č. 5858/2, p.č. 5854/4 a p.č. 5855/1 o celkové výměře cca 800 m2, k.ú. Frýdek PhDr.
Pavlu Mrózkovi, bytem *************, ************. (********) Kupní cena dle znaleckého posudku,
minimálně 250,- Kč/m2. Prodej bude realizován na základě geometrického zaměření stavby, popř. rozestavěné
stavby, přičemž tato výše kupní ceny platí po dobu 2 let.“
65. usnesení z 25. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 30.6.1998, část
III./3.1./40., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 3155, ost. plocha, p.č. 3159/1, ost.
plocha, p.č. 3159/2, zast. plocha, p.č. 3161, zast. plocha, p.č. 3162, p. č. 3163, p.č. 3170/1, p. č. 3172 o celkové
výměře 3000 m2, vše k.ú. Frýdek Úřadu práce Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Nádražní 1088. (ul. Na
Poříčí) Kupní cena 1.000,- Kč/m2 (zast. plocha). Prodej bude realizován na základě geometrického zaměření
stavby, popř. rozestavěné stavby, přičemž tato výše kupní ceny platí po dobu 3 let.“
66. usnesení z 25. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 30.6.1998, část
III./3.1./66., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 2812, zahrada o výměře 5531 m2,
p.č. 2810, ost. plocha o výměře 814 m2 a části pozemku p.č. 2804/1, zahrada o výměře cca 3800 m2, vše k.ú.
Frýdek společnosti BILLA Reality, s.r.o., se sídlem Brno, Stránského 28. (ul. Staroměstská) Kupní cena 1.500,Kč/m2. Prodej bude realizován na základě geometrického zaměření stavby, popř. rozestavěné stavby, přičemž
tato výše kupní ceny platí po dobu 2 let.“
67. usnesení z 27. mimořádného zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného 10.11.1998,
část II./2.1./9., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 4225/1, zast. plocha o
výměře cca 250 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku Milanu Morongovi, bytem ********, *********** a Petru
Diasovi, bytem ********, ***********. (********) Kupní cena 480,- Kč/m2. Prodej bude realizován po
geometrickém zaměření pozemku.“
68. usnesení z 7. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 28.9.1999, část
II./2.1./25., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1475/1, ost. plocha o výměře 9987
m2, p.č. 1488, ost. plocha o výměře 9110 m2, p.č. 1489/2, ost. vodní plocha o výměře 8395 m2, PK (1299/2) o
výměře 791 m2 a PK (1382/1) o výměře 29486 m2, k.ú. Skalice ČR – Ministerstvu životního prostředí ČR.
(okolí vodního toku Morávka) Kupní cena 10,- Kč/m2.“
69. usnesení z 8. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 14.12.1999, část
II./2.1./5., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 5196/90, ost. plocha a
zastřešení o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdek Pavlu Královi, bytem *************, ul. ************. (ul.
*********). Kupní cena: pozemek – 1.120,- Kč/m2, zastřešení – dle znaleckého posudku, přičemž výše kupní
ceny je platná po dobu dvou let od schválení městským zastupitelstvem. Prodej bude realizován po
geometrickém zaměření stavby, popřípadě rozestavěné stavby.“
70. usnesení z 8. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 14.12.1999, část
II./2.1./10., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 3358/6, ost. plocha o výměře
70 m2, k.ú. Místek Věře Thérové, bytem *************, ul. *************** (*************) Kupní cena
dle znaleckého posudku, minimálně 140,- Kč/m2.“
71. usnesení z 8. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 14.12.1999, část II./
2.1./13., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 6802/1, ost. plocha o výměře
1226 m2, k.ú. Frýdek společnosti H+P AUTODEMONT, s.r.o., se sídlem Paskov, ul. Vodárenská 424. (ul.
Slezská) Kupní cena 1.120,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny platí do 30.3.2001. Prodej bude realizován po
geometrickém zaměření stavby popř. rozestavěné stavby.“
72. usnesení z 8. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 14.12.1999, část
II./2.1./17, které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 1381/19, ost. plocha o výměře
cca 30 m2, k.ú. Skalice Radimovi Hlauškovi, bytem *************, ul. *************. (*******) Kupní
cena dle znaleckého posudku, minimálně 350,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny platí po dobu 2 let od
schválení v městském zastupitelstvu. Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby, popř.
rozestavěné stavby.“
73. usnesení z 8. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 14.12.1999, část
II./2.1./23., které zní: „Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 5514/1, pastvina o výměře 22
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m2, k.ú. Frýdek manželům Janovi a Mgr. Ivetě Rzymanovým, bytem *************, ul. *************.
(***********) Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 350,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny platí
po dobu 2 let od schválení v městském zastupitelstvu. Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby,
popř. rozestavěné stavby.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b Poskytnutí příspěvků z Fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 4. rozhodlo
1.o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000 Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
Vladimíru Prokopovi, bytem ************* , **********, ************, který je vlastníkem rodinného
domu č.p. ***, k.ú. **********, obec *************, a to dle čl. 3 písm. b) Statutu tohoto fondu,
2. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000 Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
Romanovi Krůčkovi, bytem *************, *******, **************, který je vlastníkem rodinného domu
č.p. **, k.ú. *******, obec *************, a to dle čl. 3 písm. b) Statutu tohoto fondu,
3. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000 Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
Ladislavě Sklenářové, bytem *************, *******, **************, která je vlastníkem rodinného domu
č.p. **, k.ú. *******, obec *************, a to dle čl. 3 písm. b) Statutu tohoto fondu,
4. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250.000 Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města Ivu a
Mgr. Janě Šodkovým, první bytem *************, ****************** a druhá bytem *************,
*******************, kteří jsou vlastníky rodinného domu č.p. ****, k.ú. ******, obec *************, a to
dle čl. 3 písm. b) Statutu tohoto fondu.

------------------------------------------------------------------------------------------------IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu FrýdkuMístku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. rozhodlo
a) zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 2, 6, 8, 15, 16, 17 a 18 do změny Územního plánu
Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
b) nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 do změny
Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4b Zpráva č. 48 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. bere na vědomí
Zprávu č. 48 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
5a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. schvaluje
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek Skalice 192, příspěvková organizace, IČ: 75029782, zastoupená ředitelkou Mgr. Denisou Rožnovskou
Rojíčkovou, dle přílohy č. 1/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
6a Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek provozování
taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území statutárního
města Frýdku-Místku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 1 k usnesení.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. vyslechlo
diskusní vystoupení paní Anny Severinové k „Zavadilce“ a k vybavení zastávek MHD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------VIII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
8a Volby přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební
období 2014-2018
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. volí
v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) v platném znění do funkce přísedících
Okresního soudu ve Frýdku-Místku na volební období 2014-2018 občany SMFM:
1. Adámek Daniel
2. Adamová Eliška
3. Bc. Adamusová Helena
4. Bartoš Jozef
5. Bařina Stanislav
6. Běgeř Radim
7. Ing. Bílek Tomáš
8. Mgr. Caletka Jan
9. Čáslavová Jarmila
10. Drabina Jaromír
11. Dratnalová Alena
12. Fridrichová Evženie
13. Ing. Gazurek Milan
14. Glötzerová Pavla
15. Havlík Bohuslav
16. Holub Jaromír
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17. Janásek Jan
18. Ing. Kajzar Jiří
19. Kopelcová Eva
20. Kořínková Karla
21. Králíková Jana
22. Ing. Králová Yvetta
23. Mrózková Eva
24. Němec Vratislav
25. Novák Zdeněk
26. Nováková Gabriela
27. Mgr. Pavlátová Štěpánka
28. Bc. Pawlitová Drahoslava
29. Pekařová Milada
30. Pešáková Štěpánka
31. Poláchová Marie
32. Přadka Milan
33. Řehánek Ladislav
34. PhDr. Stolař Zdeněk
35. Ing. Šabrňák Petr
36. Ing. Šimík Mojmír
37. Špetík Zdeněk
38. Ing. Tkačíková Milada
39. Walková Pavla
40. PhDr. Zbranek Tomáš Benedikt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní
práce 2014 a schválení finanční spoluúčasti statutárního města
Frýdek-Místek na tomto programu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 2. schvaluje
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1. žádost statutárního města Frýdek-Místek o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2014,
dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS,
2. finanční spoluúčast statutárního města Frýdek-Místek na dotačním programu Podpora terénní práce 2014
ve výši Kč 181.100,–.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8c Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na
období 2014–2018
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 3. schvaluje
„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na období 2014–2018“ dle přílohy
č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8d Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti
zdravotnictví pro rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 4. vyhlašuje
dotační programy na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2014 dle přílohy č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8e Členství v Asociaci měst pro cyklisty
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 5. 1. schvaluje
a) členství statutárního města Frýdek-Místek v zájmovém sdružení právnických osob „ Asociace měst pro
cyklisty“,
b) žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 5. 2. souhlasí
se Stanovami a Organizačním řádem Asociace měst pro cyklisty, dle přílohy č. 2/DaSH a č. 3/DaSH k usnesení,
uložené na ODaSH.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 5. 3. Deleguje
a) pana Karla Deutschera, náměstka primátora, jako zástupce statutárního města Frýdek-Místek na
všechny valné hromady a jiná jednání Asociace měst pro cyklisty konané do konce volebního období v roce
2014;

25

b) Ing. Martina Dužího, zaměstnance odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města FrýdkuMístku, jako 1. náhradníka zástupce statutárního města Frýdek-Místek na všechny valné hromady a jiná jednání
Asociace měst pro cyklisty konané do konce volebního období v roce 2014;
c) Ing. Oldřicha Čajku, zaměstnance odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku,
jako 2. náhradníka zástupce statutárního města Frýdek-Místek na všechny valné hromady a jiná jednání Asociace
měst pro cyklisty konané do konce volebního období v roce 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8f Informace o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2013,
vyhodnocení plánu kontrol KV za rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 6. bere na vědomí
informaci o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2013 vč. vyhodnocení plánu kontrol kontrolního výboru
za rok 2013– viz příloha č. l k usnesení, uložená na OKP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8g Harmonogram zasedání ZMFM na rok 2014
Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na rok 2014
Zastupitelstvo města
8. 7. bere na vědomí
harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2014 a harmonogram schůzí Rady města
Frýdku-Místku na rok 2014, viz příloha č. 1 a 2 k usnesení, uložené na OKP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8h Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města,
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek
8. 8. schvaluje
paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 200,-- Kč za 1 hodinu pro rok
2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
9a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 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;
9. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 15. zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, konaném dne 9. 9. 2013 - viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
10a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání
Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
10. 1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Karel Deutscher
náměstek primátora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
vyslechlo bez přijetí usnesení
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informaci Mgr. Vojvodíka – předsedy klubu členů zastupitelstva za ODS o nakládání se značkou a názvem ODS
– Občanská demokratická strana. Klub tvoří členové ZMFM Mgr. Vojvodík, Ing. Ruzsová, Ing. Švejkovský,
Mgr. Lepík;
- informaci Ing. Rafaela Kučíka, předsedy klubu zastupitelů, týkající se názvu klubu členů zastupitelstva ,
který tvoří členové ZMFM Ing.Kučík, Ing. Konůpka, p. Merta, p. Walková - ponese název KRK (Klub Rafaela
Kučíka).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frýdek-Místek 11. 12. 2013
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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