USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 3. března 2014 v 8.00
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku vč. dodatků k materiálům.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů o ověření zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 9. 12.
2013 bez připomínek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. určuje
ověřovatele zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Ing. Jiřího Kajzara (Nestraníci)
a pana Karla Deutschera (ČSSD).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a 1. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 – 30
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. neschvaluje
pozměňující návrh Ing. Dalibora Švejkovského (ODS) – spočívající v přesunu 300 tis. Kč ( graffiti v podchodu)
z RO č. 16 – par. 3392, pol. 5331 na pol.5901 – rezerva města
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. schvaluje
návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 1 – 30 dle příloh č. 1 – 9 a přílohy č. 1a) k usnesení, a to:
v navýšení příjmů o 11 600,00 tis. Kč na celkovou výši 904 325,00 tis. Kč
v navýšení výdajů o 104 716,40 tis. Kč na celkovou výši 1 313 150,99 tis. Kč
v navýšení financování o 93 116,40 tis. Kč na celkovou výši 408 825,99 tis. Kč
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 1 – 30
pro rok 2014 dle platné rozpočtové skladby.
T – 10. 3. 2014
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
– finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. rozhodlo
uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2014 s níže uvedenými subjekty:
1. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město,
IČ 00442755, nezapsaný v OR - Okresní výbor Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený předsedou panem Zygmuntem Stopou
ve výši 55 000,- Kč na:
Ø úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytového prostoru,

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

kancelářské potřeby,
zakoupení příruční pokladny,
čistící prostředky,
zakoupení odborného tisku a literatury,
úhradu bezpečnostní agentury,
poštovní a bankovní poplatky,
zakoupení poštovních známek,
telefonní poplatky,
dopravu autobusem na pietní akce u příležitosti výročí a vzpomínkových oslav,
zakoupení věnců, kytic u příležitosti výročí vzpomínkových oslav,
zakoupení drobných dárkových balíčků a blahopřání jubilantům (bez alkoholu),
předplatné časopisu Národní osvobození,
údržbu památek odboje, památníků a hrobů,

dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.
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2. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město,
IČ 00442755, nezapsaný v OR – základní organizace Frýdek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený předsedkyní paní Jarmilou Ondráškovou
ve výši 5 000,- Kč na:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

nájemné,
poštovní poplatky,
poplatky za telefonní hovory,
kancelářské potřeby, kopírování,
vstupné na kulturní akce,
věnce a květiny ke vzpomínkovým oslavám,
dohody o provedení práce k uskutečnění přednášek,
blahopřání a dárkové balíčky jubilantům a nemocným (bez alkoholu),
kytice a věnce na pohřby,

dle přílohy č. 2/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

3. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město,
IČ 00442755, nezapsaný v OR – základní organizace Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený předsedkyní paní Jaroslavou Mokrošovou
ve výši 5 000,- Kč na:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

poštovní poplatky,
poplatky za telefonní hovory,
kancelářské potřeby, kopírování,
vstupné na kulturní akce,
věnce a květiny ke vzpomínkovým oslavám,
blahopřání a dárkové balíčky jubilantům a nemocným (bez alkoholu),
kytice a věnce na pohřby,
vstupné do aquaparku a bazénu na Střední škole elektrostavební a dřevozpracující,
rehabilitace,

dle přílohy č. 3/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

4. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18
Frýdek Místek, IČ: 00534188, zapsaná v OR, zastoupená ředitelem organizace Ing. Tomášem Stejskalem
ve výši 100 000,- Kč na odbornou akci Beskydské pediatrické dny
dle přílohy č. 4/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2c Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
statutárního města Frýdek-Místek na podporu a rozvoj sociálních služeb
pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 na podporu
a rozvoj sociálních služeb pod pořadovým číslem 1- 47 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS;

2. o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek
pro rok 2014 na podporu a rozvoj sociálních služeb se subjekty pod pořadovým číslem 1- 47 uvedenými
v příloze č. 1/OSS, dle vzorové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2/OSS k tomuto usnesení, uloženou na OSS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací – odbor sociálních
služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s níže uvedenými subjekty:
1. Charita Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, IČ: 60339241, nezapsaná v obchodním
rejstříku, zastoupena ředitelkou Mgr. Helenou Paschkeovou, v max. výši Kč 30.000,–,
tj. Kč 10.000,– na jednoho uživatele sociální služby a rok, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízeními příjemce, kterými
jsou Charitní dům sv. Anežky Vidnava, se sídlem: Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava a Dům pokojného
stáří sv. Františka Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené
na OSS,
2. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace, se sídlem: Komorní Lhotka
210, 739 53 Hnojník, IČ: 00847038, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem, v max. výši Kč 24.000,–,
tj. Kč 12.000,– na jednoho uživatele sociální služby a rok, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým
je Domov pro osoby se zdravotním postižením, se sídlem: Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník, dle přílohy
č. 2/OSS k usnesení, uložené na OSS,
3. Armáda spásy v ČR, se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411, nezapsaná
v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Armády spásy, Centra sociálních služeb v Ostravě
Hendrikem van Hattem, ve výši Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů,
tj. na úhradu energií, vodného a stočného, spotřeby materiálu (čistící a prací prostředky, zdravotnický
materiál, léky). Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda
spásy, Centrum sociálních služeb v Ostravě se sídlem: U Nových válcoven 9, 709 00 Ostrava-Mariánské
Hory, dle přílohy č. 3/OSS k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

2e Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Společně, o.p.s., se sídlem: Mendlovo
náměstí 1a, 603 00 Brno, IČ: 26976307, zapsanou v obchodním rejstříku, vedenou Krajským soudem v Brně,
oddíl O, vložka 266, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Kulhavým, ve výši Kč 400.000,–, a to výhradně
na úhradu provozních nákladů spojených s realizací projektu Senior Point ve městě Frýdek-Místek, tj. na úhradu
mzdových nákladů zaměstnanců (mimo úhradu odměn), odvody pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení, ostatní osobní náklady, propagaci projektu, ostatní služby, cestovné, nákup
drobného hmotného majetku, spotřebního materiálu (mimo nákupu občerstvení), telefonních poplatků, poplatků
za připojení k internetu, úhradu energií, náklady na školení personálu, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené
na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f Smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční dotace z fondu
životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo
a) o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města
Frýdku-Místku s níže uvedenými subjekty:
1. JUDr. Emil a Naděžda Kotabovi, ……………………………… Frýdek-Místek, ve výši 42 000,- Kč,
na realizaci solárních kolektorů na částečný ohřev TUV v rodinném domě …………………..ve FrýdkuMístku, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/01/2014, uložená na odboru ŽPaZ;
2. Roman Michalčík, ………………………………….Frýdek-Místek, ve výši 20 000,- Kč, na zřízení
přípojky na kanalizační síť jako náhradu za septik či žumpu, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva
č. 09/FŽP/02/2014, uložená na odboru ŽPaZ;
3. Veronika Janečková, ………………………..Frýdek-Místek, ve výši 15 000,- Kč, na pořízení
elektrických sálavých přímotopů a topných rohoží pro vytápění bytové jednotky č. 1642/3 umístěné
v bytovém domě ……………………….ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými
palivy, dle přílohy č. 3 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/03/2014, uložená na odboru ŽPaZ;
4. Martin Míček, ………………………….Frýdek-Místek, ve výši 20 000,- Kč, na zřízení přípojky na
kanalizační síť jako náhradu za septik či žumpu, dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/04/
2014, uložená na odboru ŽPaZ.
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města
Frýdku-Místku s níže uvedenými subjekty:
1.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, se sídlem K Sedlištím 320,
739 30 Frýdek-Místek - Lískovec, IČ 68157801, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Janem Petrem,
ředitelem školy, ve výši 15.000,- Kč, na podporu mezinárodních projektů Globe a Ekoškola a vlastních
školních projektů – Zelená angličtina, Odpady – jejich třídění, Děti se učí chránit přírodu, Den Země,
Slavnost lískových oříšků, Otvírání studánek a Den stromů, dle přílohy č. 5 k usnesení, tj. smlouva č. 09/
FŽP/05/2014, uložená na odboru ŽPaZ;
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2. Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, se sídlem Nad Lipinou 2318, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 60046074, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Julianou Gardošovou, ředitelkou
mateřské školy, ve výši 15 000,- Kč, na podporu vzdělávacího programu „Chválím tě země má“
souvisejícího s životním prostředím, tj. na pořízení stanoviště pod názvem „Vrbové zákoutí pro
neviditelné pozorování a hry mezi větvičkami“, dle přílohy č. 6 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/06/
2014, uložená na odboru ŽPaZ;
3. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00433900, nezapsané v OR, zastoupené Václavem Kolkem, předsedou, a Čestmírem
Ježem, místopředsedou, ve výši 15 000,- Kč, na organizaci soutěže „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“, na
soutěž ve FLORISTICE, na sestavení expozice „OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ v rámci
výstavy „ŽIVOT NA ZAHRADĚ“, na odborná školení, nákup odborné literatury, CD a DVD, na
poradenskou službu a na zahrádkářské výstavy spojené s odborným výkladem, dle přílohy č. 7
k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/07/2014, uložená na odboru ŽPaZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního
příspěvku z kulturního fondu na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo uzavřít
a) smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2014 s níže uvedenými subjekty:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem 739 30 Lískovec 305, IČ 47861533, nezapsaný v OR,
zastoupený statutárním zástupcem souboru Monikou Škanderovou, na činnost /doprava, materiál, poplatky,
propagace, honoráře, doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních nástrojů, jednorázové akce - nájem,
propagace, technické zajištění, letní soustředění – nájem, materiál, stravné a dopravné/ ve výši Kč 65.000,--, a to
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
2. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, Frýdek-Místek, IČ 47861673, nezapsaný
v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na činnost /materiál, poplatky, opravy
a obnova krojových součástí, hudebních nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý
hmotný majetek, jednorázové akce a víkendové soustředění - nájem, propagace, ozvučení, osvětlení, projekce/
ve výši Kč 110.000,--, a to dle přílohy č. 2/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
3. Klub rodičů a přátel dětského folklórního souboru Ondrášek, se sídlem Nad Potokem 2045, FrýdekMístek, IČ 26543460, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na činnost /materiál,
honoráře, doprava na vystoupení, organizace letní školy folkloru – nájem, ubytování, doprava/ ve výši
Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
4. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, nezapsaná v OR, zastoupená
předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na činnost TŠ /nájmy, doplnění kostýmů, materiál, organizace letní taneční
školy - ubytování, doprava/ ve výši Kč 18.000,--, a to dle přílohy č. 4/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
5. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, nezapsaná v OR, zastoupená
předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy,
materiál/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 5/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
6. 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 činnost dramatického souboru Koupelna /
materiál, kulisy, kostýmy, propagace, tisk, nákup mikrofonů, nájem vč. energií a služeb/ ve výši Kč 5.000,--,
a to dle přílohy č. 6/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
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7. 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 „11. ročník festivalu mladých amatérských
hudebních skupin – Douši Buši“, „8. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby – Čerstvé na prkýnku“
a „8. ročník Sokolíkfestu“ /nájem vč. energií, honoráře, cestovné vystupujících souborů, propagace, ceny,
materiál, autorské poplatky, technické zajištění, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy
č. 7/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
8. 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 činnost filmového miniklubu FK Sokolík /
materiál, poplatky, propagace, tisk, půjčovné, nájem vč. energií a služeb/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
9. FAMUS, o.s., se sídlem Novodvorská 3478, Frýdek-Místek, IČ 42868238, nezapsané v OR, zastoupené
starostkou sdružení Ludmilou Deutscherovou, na činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího
zařízení, pojištění, drobné opravy, materiál, propagace, materiál na zhotovení loutek, rekvizit a kostýmů, OON
vč. odvodů, honoráře, poplatky, účast na přehlídkách - doprava, ubytování a poplatky/ ve výši Kč 150.000,--,
a to dle přílohy č. 9/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
10. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Janem Viláškem, na činnost /opravy a doplnění hudebních nástrojů a stejnokrojů,
kopírování, nájem vč. služeb, materiál, poštovné, poplatky, cestovné a dopravné na koncerty, honoráře/ ve výši
Kč 40.000,--, a to dle přílohy č. 10/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
11. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Janem Viláškem, na akci „Jarní koncert“ /nájem vč. služeb, cestovné, honoráře,
materiál, propagace/ ve výši Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 11/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
12. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01916181, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Milanem Michnou, na akci „Slavnostní koncert ke křtu nového CD /pronájem,
ozvučení, osvětlení/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 12/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
13. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01916181, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Milanem Michnou, na činnost /opravy a doplnění nástrojů, nájem vč. služeb,
materiál, propagace, cestovné na vystoupení, kopírování/ ve výši Kč 15.000,--, a to dle přílohy
č. 13/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
14. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01854071,
nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na činnost společenského klubu /nájem, materiál
kancelářský a pro rukodělné práce, poštovné/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 14/OŠKMaT/KF/2014
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
15. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01854071,
nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na akce „Společenský večírek s kulturním
vystoupením klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, materiál,
propagace, ceny, občerstvení/ ve výši Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 15/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
16. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů ve Frýdku-Místku, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11, FrýdekMístek, IČ 60043687, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace,
honoráře, dopravné na koncerty, nájem, materiál/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 16/OŠKMaT/KF/2014
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
17. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, Frýdek-Místek,
IČ 47999713, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na
akci „Moravskotřebovské arkády 2014“ /dopravné členů sboru autobusem na festival sborového zpěvu,
účastnický poplatek/ ve výši Kč 12.000,--, a to dle přílohy č. 17/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na
odboru ŠKMaT,
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18. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, Frýdek-Místek,
IČ 47999713, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné
na koncerty, propagace, materiál, nájem, poplatky, honoráře, poštovné, dovybavení a opravy hudebních
nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění - ubytování, cestovné/ ve výši Kč 25.000,--, a to dle přílohy
č. 18/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
19. Pěvecký sbor CATENA MUSICA Frýdek-Místek, se sídlem 11. ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, FrýdekMístek, IČ 64120295, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou sboru PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /
kopírování, honoráře, dopravné na koncerty, materiál, OON vč. odvodů, nájmy, dovybavení a oprava
hudebních nástrojů a kostýmů, propagace, poštovné, poplatky za WebStart, soustředění – nájem/ ve výši
Kč 8.000,--, a to dle přílohy č. 19/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
20. 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 činnost /honoráře, cestovné na festivaly, materiál, propagace, kopírování, víkendové soustředění – nájem,
ubytování, doprava/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 20/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
21. 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 Dubu nad Moravou /cestovné a ubytování vystupujících/ ve výši Kč 12.000,--, a to
dle přílohy č. 21/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
22. 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 podvečer“, „Dušičkový koncert Naděje“ a „Sborové hudební dílny“ /nájem, propagace,
kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál/ ve výši Kč 25.000,--, a to dle přílohy č. 22/
OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
23. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Martinou Poláchovou, na činnost /nájem
vč. služeb, propagace, dovybavení a opravy hudebních nástrojů a kostýmů, materiál, honoráře, dopravné
na koncerty, poplatky, půjčovné, OON vč. odvodů, kopírování, digitalizace starších nahrávek SO, poštovné,
cestovné hostujících umělců/ ve výši Kč 70.000,--, a to dle přílohy č. 23/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
24. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Martinou Poláchovou, na akci „Projekt
k rozvoji mladé umělecké generace - koncerty“ /propagace, nájem vč. služeb, honoráře, OON vč. odvodů,
materiál, poplatky, poštovné, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 15.000,-- a to dle přílohy č. 24/OŠKMaT/KF/2014
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
25. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Martinou Poláchovou, na akci „Symfonický
orchestr F-M v Roce české hudby“ /propagace, nájem vč. služeb, honoráře, OON vč. odvodů, materiál, poplatky,
poštovné, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 15.000,-- a to dle přílohy č. 25/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
26. 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 činnost /koncerty v Klubu Stoun ve F-M – honoráře účinkujícím, poplatky agenturám/ ve výši
Kč 80.000,--, a to dle přílohy č. 26/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
27. Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku,
IČ 64120864, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /tisk, kopírování,
nájem, propagace, poštovné, honoráře, materiál/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 27/OŠKMaT/KF/2014
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
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28. Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku,
IČ 64120864, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání Grafického souboru
XV. /tisk, materiál, grafické zpracování, honoráře/ ve výši Kč 7.000,--, a to dle přílohy č. 28/OŠKMaT/KF/2014
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
29. Klub filmových amatérů, se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ 47862084, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedkyní Annou Zíchovou, na činnost /poštovné, nájem, materiál, poplatky, honoráře, OON
vč. odvodů, propagace, cestovné a jízdné na školení/ ve výši Kč 6.000,--, a to dle přílohy
č. 29/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
30. Klub filmových amatérů, se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ 47862084, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedkyní Annou Zíchovou, na akci „34. ročník Beskydského ještěra“ /materiál, nájem vč. služeb,
půjčovné, propagace, poštovné, porotné, honoráře, ceny, občerstvení, ubytování, cestovné a stravné soutěžících/
ve výši Kč 30.000,--, a to dle přílohy č. 30/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
31. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné
a ubytování na fotosoutěžích v ČR, poštovné, poplatek za web, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace,
materiál, nájem/ ve výši Kč 8.000,--, a to dle přílohy č. 31/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru
ŠKMaT,
32. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Žiškou, na akci „17. ročník fotosoutěže pro mladé autory“
/propagace, ceny, materiál, poštovné/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy č. 32/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,
33. Vlastivědné sdružení Skaličanů, se sídlem Frýdek-Místek, Skalice 14, IČ 64120856, nezapsané v OR,
zastoupené předsedou Miroslavem Melichaříkem, na činnost /provoz muzea – nájem vč. služeb, energie,
materiál, kopírování, tisk, údržba + materiál, nákup sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop,
pronájmy/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 33/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
34. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, Frýdek-Místek, IČ 65892224,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Dajanou Zápalkovou, na činnost /tisk almanachu a sborníku, poštovné,
materiál, kopírování, propagace, poplatky za web, honoráře, nájmy/ ve výši Kč 18.000,--, a to dle přílohy
č. 34/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
35. Bezručův kraj, se sídlem J. Opletala 967, Frýdek-Místek, IČ 45251631, nezapsaný v OR, zastoupený
předsedou Jaromírem Kahánkem, na činnost /nájem, poplatky, tisk almanachu a brožury, materiál, provoz
Památníku na Fojtství v Chlebovicích – nájem, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy
č. 35/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
36. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem
Pohludkou, na činnost /provoz včelařského muzea a skanzenu na Fojtství v Chlebovicích - otop, revize,
propagace, opravy, údržba, oprava a doplnění exponátů, materiál, nájem vč. služeb, poplatky, průvodcovská
činnost, poštovné, tisk, kopírování, OON vč. odvodů, honoráře, vodné, poplatky za web/ ve výši Kč 45.000,--,
a to dle přílohy č. 36/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
37. Katolický lidový dům v Místku, o.s., se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 16628756, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, na činnost /dramatické
pořady, hudebně literární večery, výstavy a přednášky - honoráře, propagace, cestovné lektorů a účinkujících,
poštovné, OON vč. odvodů, materiál/ ve výši Kč 60.000,--, a to dle přílohy č. 37/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT,
38. Katolický lidový dům v Místku, o.s., se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 16628756, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, na akci
„12. ročník festivalové přehlídky dětských pěveckých sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON
vč. odvodů, honoráře, materiál, ceny, poštovné, dopravné sborů/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy
č. 38/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
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39. Pavla Walková, s místem podnikání Ke Splavu 2348, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 44935561, nezapsaná
v OR, na akci „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem vč. energií a služeb, propagace, poplatky, pronájmy/ ve výši
Kč 100.000,--, a to dle přílohy č. 39/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
40. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek-Místek, IČ 60043431, nezapsané v OR, zastoupené
předsedou Tomášem Pelcem, na akci „Festival sv. Jan session“ /propagace, nájmy, honoráře, materiál, poplatky,
poštovné, tisk a výlep plakátů, doprava a občerstvení souborů, technické zajištění/ ve výši Kč 20.000,--, a to
dle přílohy č. 40/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT, uložené na odboru ŠKMaT,
41. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek-Místek, IČ 60043431, nezapsané v OR, zastoupené
předsedou Tomášem Pelcem, na akci „Svatojánská věž“ /kulturní aktivity ve věži kostela sv. Jana Křtitele
- propagace, honoráře, materiál, poštovné, OON vč. odvodů, technické zajištění, nájem vč. energie/ ve výši
Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 41/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
42. Daniel Virág, s místem podnikání Kostikovo náměstí 646, Frýdek-Místek, IČ 47197340, nezapsaný v OR,
na akci „Talent 2014 – soutěž kapel a zpěváků“ /propagace, materiál, výroba klipů a nahrávání ve studiu,
pronájem, poštovné/ ve výši Kč 30.000,--, a to dle přílohy č. 42/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
43. TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Sv. Čecha 1498, Frýdek-Místek, IČ 66934052, nezapsané v
OR, zastoupené předsedou Ing. Michalem Smolánem, na akce „Talent 2014“ a „StounTalent 2014“ /propagace,
materiál, poštovné, kopírování, nájem vč. služeb, honoráře, technické zajištění, OON vč. odvodů, tisk a výlep
plakátů/ ve výši Kč 70.000,--, a to dle přílohy č. 43/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
44. 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 výstavu „Hobby, unikátní výtvory
a sběratelské předměty seniorů“ /materiál, propagace, honoráře/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy
č. 44/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
45. 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 akci „Zábavně-soutěžní den seniorů“ /
honoráře a pohoštění vystupujícím, propagace, ceny, cestovné a dopravné/ ve výši Kč 6.000,--, a to dle přílohy č.
45/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
46. 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 „Beseda s kapitánem lodi La Grace“ /nájem prostor a aparatury,
propagace, tisk, materiál, honoráře, pronájmy/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy č. 46/OŠKMaT/KF/2014
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
47. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – Frýdek-Místek, IČ 22890246,
nezapsané v OR, zastoupené předsedkyní Olgou Čaganovou, na akci “Kulturní den pro občany Chlebovic“ /
honoráře, propagace/ ve výši Kč 5.000,--, a to dle přílohy č. 47/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
48. 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
XXVII“ /honoráře, materiál, tisk, vazba, kopírování/ ve výši Kč 3.000,--, a to dle přílohy
č. 48/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
49. Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 61963771, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím Rostislavem Přidalem, na akci
„Po stopách historie skautingu ve Frýdku-Místku“ /nájem, tisk brožury, cestovné, materiál, paměťové média
k zálohování, upomínkové předměty, kopírování, poštovné, jízdné/ ve výši Kč 20.000,--, a to dle přílohy
č. 49/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
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b) smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z kulturního fondu na rok 2014 s níže uvedeným
subjektem:
50. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, se sídlem Hlavní třída 11, 738 02 FrýdekMístek, IČ 00847071, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ladislavem Muroňem, na akci „Mezinárodní
workshop studentů uměleckých škol vč. slavnostního koncertu k 75. výročí školy“ /nájem, ubytování a strava
zahraničních účastníků, vydání CD/ ve výši Kč 10.000,--, a to dle přílohy č. 50/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení,
uložené na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na
rok 2014 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 s níže uvedenými
subjekty:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem Lískovec 305, 739 30 Frýdek-Místek, IČ 47861533,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Monikou Škanderovou, na úhradu nájmu vč. služeb
a energií pro zkoušky členů souboru ve výši Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení,
uložené na Odboru ŠKMaT,
2. Klub rodičů a přátel dětského folklórního souboru Ondrášek, se sídlem Nad Potokem 2045,
738 02 Frýdek-Místek, IČ 26543460, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou,
na úhradu nájmu vč. služeb a energií pro zkoušky členů souboru ve výši Kč 6.000,--, a to dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
3. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 47861673,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na úhradu nákladů
spojených s provozem budovy na ul. F. Čejky 405 ve Frýdku-Místku /energie, nájem vč. služeb, údržba vily
a přilehlých pozemků/ ve výši Kč 200.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené
na Odboru ŠKMaT,
4. Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem
Pohludkou, na úhradu nákladů spojených s provozem Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích /el. energie,
otop/ ve výši Kč 85.000,--, a to dle přílohy č. 4/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
5. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, zapsaná
v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou Slaninovou,
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova ve Frýdku-Místku
v roce 2014 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /OON vč. odvodů, ochranné pracovní pomůcky a nářadí
pro brigádníky, materiál k úpravě terénu a opravě náhrobků a kaple, pohonné hmoty/ ve výši Kč 50.000,--, a to
dle přílohy č. 5/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
6. POD SVÍCNEM, se sídlem Dům Pod Svícnem, Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26663252, nezapsané
v OR, zastoupené předsedou Bc. Petrem Korčem, na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest
014“ /pronájem vč. služeb a energií, doprava, přeprava, instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění,
pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba, tisk a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře, materiál/
ve výši Kč 200.000,--, a to dle přílohy č. 6/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
7. Společnost pro podporu a rozvoj kina Vlast, se sídlem Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528975,
nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Bc. Petrem Korčem, výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených
s akcí „5. ročník Letního kina ve Frýdku-Místku“ (nájem areálu a toalet, energie, půjčovné, propagace, honoráře,
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materiál, pojištění, výlep, webová prezentace, přeprava techniky a zařízení, úklid, OON vč. odvodů, pronájem
projekční techniky, stolů, lavic a stanů, pohonné hmoty) ve výši Kč 80.000,--, a to dle přílohy
č. 7/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
8. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 47861673,
nezapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru Stanislavem Novákem, na úhradu části nákladů
spojených s akcí „20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek 2014“ /materiál,
ubytování, dopravné, stravné a honoráře účinkujícím, propagace, technické zabezpečení, tisk propagačního
materiálu, nájem vč. služeb a energií, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 900.000,--, a to dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních
příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2014 se subjekty:
1. ADRA, o.p.s., se sídlem Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, zapsaná v OR u Městského
soudu v Praze dne 6.9.2013 pod spisovou značkou O 1196, zastoupená ředitelem Michalem Čančíkem, B.Th.
na materiál a vybavení pro práci s dětmi, věcné odměny, sladkosti, cestovné, propagace, tisk, výlep ve výši
Kč 10.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Asociace malých debrujárů České republiky, o.s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na nájmy, materiál, občerstvení, zhotovení fotografií a videa ve výši Kč 30.000,-- dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub „Míša“, se sídlem Kolaříkova 653,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Soňou Běčákovou
a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou na občerstvení, pitný režim, sladkosti, výtvarný materiál, cartrige,
hry, knihy, věcné odměny věcné odměny ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
4. Asociace TOM ČR, TOM 1301 TULÁCI, se sídlem Palkovická 418, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332,
nezapsaná v OR, zastoupená vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, ubytování, jízdné,
sportovní a materiálové vybavení, cestovné, vstupné ve výši Kč 15.000,-- dle přílohy
č. 4/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem Jeronýmova 423, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632359,
nezapsaná v OR, zastoupená vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, pronájmy, ubytování, dopravné,
vstupné, startovné, materiál, hry, knihy, občerstvení, stravu, poštovné, balné, cestovné, přepravné ve výši
Kč 20.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
6. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem
Pohludkou na výtvarný materiál, tisk, kopírování, fotopráce, laminace, včelařské pomůcky, propagace, inzerce,
webové stránky, přepravné, nájmy pozemku, odbornou literaturu, DVD, věcné odměny ve výši Kč 15.000,-dle přílohy č. 6/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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7. „Dzoe, o.s.“, se sídlem Nad Rybníkem 2993, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01343823, nezapsané v OR,
zastoupené manažerkou Bc. Evou Motykovou na výtvarný materiál, kostýmy, rekvizity, tisk letáků,
kanc.potřeby, cestovné, dopravné, jízdné, občerstvení, hry ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy
č. 7/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě dne 4.7.2013 pod spisovou značkou O 1199,
zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm na energie, vodné, stočné, pronájem, výtvarný a kancelářský
materiál, cestovné, dopravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, vstupenky ve výši Kč 30.000,-dle přílohy č. 8/OŠKMaT/FVVaZA/2014/ČE k usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, se sídlem
28. října 781, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím střediska
Rostislavem Přidalem el. energie, vodné, stočné, sportovní potřeby, drobné vybavení, nářadí a nástroje, výukový
materiál, časopisy, odznaky, nášivky, kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, čisticí prostředky, cestovné,
přepravné, materiál ve výši Kč 60.000,-- dle přílohy č. 9/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
10. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, se sídlem 8. pěšího pluku 1975,
738 02 Frýdek-Místek, IČ 61963836, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucím střediska Mgr. Tomášem Stolínem
na nájmy, materiál, vstupné, věcné odměny, sportovní potřeby, vysílačky, tábornické vybavení, skládací stoly
pro děti ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 10/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
11. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kruh Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, nezapsaný v OR, zastoupený vedoucí střediska Emou Skarkovou
na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu ve výši Kč 75.000,-dle přílohy č. 11/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
12. Katolický lidový dům 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 na cestovné,
propagace, materiál, energie, věcné ceny, služby ve výši Kč 40.000,-- dle přílohy č.12/OŠKMaT/FVVaZA/2014/
Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
13. Klub maminek Broučci, se sídlem Palackého 129, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 68334338, nezapsaný v
OR, zastoupený předsedkyní Markétou Bortlovou a členkou výboru Máriou Gulkásovou na nájmy, výtvarné
pomůcky a potřeby, hračky, věcné odměny ve výši Kč 15.000,-- dle přílohy č. 13/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
14. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem Lidická
1694, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65493974, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Bohumírem Hrtoněm
na výukové pomůcky a vybavení ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 14/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
15. „Občanské sdružení obyvatel Spořilova ve Frýdku-Místku“, se sídlem Wolkerova 1596, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22766634, nezapsané v OR, zastoupené předsedou Ing. Ondřejem Heřmanem, MBA
a místopředsedou Ing. Zuzanou Pavlechovou na ozvučení, energie, propagace, občerstvení, odměny, pomůcky
ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 15/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
16. o.s. Filadelfie, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26548518, nezapsaná v
OR, zastoupená předsedou představenstva Martinem Dubčákem, B. Th. na energie, nájmy, spoje, cestovné,
propagace, vybavení počítačové dílny, kancelářské a výtvarné potřeby, věcné odměny ve výši Kč 20.000,-dle přílohy č. 16/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
17. Sdružení Klubko, se sídlem Národních mučedníků 2548, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632138, nezapsané
v OR, zastoupené jednatelkou Bc. Markétou Sysalovou na nájmy, energie, plyn, pronájmy, ubytování, sportovní,
programový a kancelářský materiál, vybavení pro zájmovou činnost, materiál a nářadí na opravy, opravy,
poštovné, doprava ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 17/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
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18. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem na materiál, výtvarné potřeby, knihy, časopisy,
odborné texty, učebnice, propagace, reklamu, likvidaci odpadu, pojištění dětí, nájmy, autorské poplatky ve výši
Kč 20.000,-- dle přílohy č. 18/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
19. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub „Míša“, se sídlem Kolaříkova 653,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Soňou Běčákovou
a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou na Mikulášskou besídku na občerstvení a pohoštění ve výši Kč 2.000,-dle přílohy č. 19/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
20. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub „Míša“, se sídlem Kolaříkova 653,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Soňou Běčákovou
a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou na slavnost k 15. výročí založení sdružení na občerstvení a věcné
odměny ve výši Kč 3.000,-- dle přílohy č. 20/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
21. Asociace malých debrujárů České republiky, o. s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na Dny vědy ve Frýdku-Místku na materiál na pokusy, občerstvení, zhotovení fotografií a videa ve výši
Kč 5.000,- dle přílohy č. 21/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
22. Asociace malých debrujárů České republiky, o. s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na Finále fyzikální ligy 2014 na materiál, ceny, poháry, diplomy, medaile, občerstvení, zhotovení fotografií
a videa ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 22/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
23. Asociace malých debrujárů České republiky, o. s., AMD ČR – Moravskoslezský kraj, se sídlem Cihelní
410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 46271066, nezapsaná v OR, zastoupená prezidentem Mgr. Liborem Lepíkem
na Evropský vědecký den pro mládež 2014 na materiál na pokusy, odměny pro děti, občerstvení, zhotovení
fotografií a videa, ve výši Kč 6.000,-- dle přílohy č. 23/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
24. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 22826050, nezapsaná v OR, zastoupená
statutárním zástupcem sdružení Nelou Chamrádovou na okresní kolo Wolkrův Prostějov na nájem včetně služeb,
věcné odměny, občerstvení, kancelářské potřeby, materiál, dopravu, PHM, telefony, diplomy
ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 24/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
25. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 22826050, nezapsaná v OR, zastoupená
statutárním zástupcem sdružení Nelou Chamrádovou na akci WE FORM=MY TVOŘÍME na materiál,
propagace, občerstvení, věcné odměny ve výši Kč 2.000,-- dle přílohy č. 25/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
26. Občanské sdružení – SCHÄFER SCHOOL, se sídlem Zámecké náměstí 1255, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26562278, nezapsané v OR, zastoupené předsedkyní Ing. Silvií Schäferovou na akci Výlet do přírody
s anglickým jazykem na nájmy, občerstvení, dopravné, parkovné, vstupné, materiál ve výši Kč 5.000,-dle přílohy č. 26/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
27. Občanské sdružení – SCHÄFER SCHOOL, se sídlem Zámecké náměstí 1255, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26562278, nezapsané v OR, zastoupené předsedkyní Ing. Silvií Schäferovou na akci Velikonoce s anglickým
jazykem na nájmy, občerstvení, materiál, propagaci ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy
č. 27/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
28. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 601381,
nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na anglické divadlo pro děti základních škol
na propagaci, materiál, věcné odměny, nájem včetně služeb, ozvučení, osvětlení, energie, služby, občerstvení
ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 28/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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29. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 se sídlem K Sedlištím 320,
Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68157801, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Petrem
na Letní sportovní olympiádu na občerstvení a pitný režim, věcné odměny, diplomy, medaile, materiál, sportovní
vybavení a pomůcky ve výši 7.000,- Kč dle přílohy č. 29/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k tomuto usnesení,
uložené na OŠKMaT,
30. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Československé armády 570,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 60803550, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelkou PaedDr. Marií Rojkovou na akci
Loutnička na odměny pro děti, medaile, nájem sálu, květiny, občerstvení ve výši Kč 7.000,-dle přílohy č. 30/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
31. Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 FrýdekMístek, IČ 68157797, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem PaedDr. Jaromírem Horkým na Výtvarnou soutěž
městských školních družin na diplomy, účastnické listy, věcné odměny, výtvarný materiál, občerstvení ve výši
Kč 3.000,-- dle přílohy č. 31/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2j Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na
rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 se subjektem:
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, se sídlem Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ
26523825, registrace u MV č. VS/1-1/46218/01-R dne 21.2.2001, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Janem
Dudkem výhradně na náklady spojené s realizací projektu „Podpora iniciativ mládeže ve městě“ ve výši
75.000,- Kč dle přílohy č.1/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2k Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního
příspěvku ze sportovního fondu na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku ze sportovního fondu
na rok 2014 se subjekty:
1. AIKIDO AIKIKAI FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22866582,
nezapsané v OR, zastoupené předsedou Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb, sportovní pomůcky,
kancelářský materiál, úklid, pojištění, telefony, účetnictví, věcné odměny, pitný režim, ozvučení, občerstvení
ve výši Kč 11.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Basketbalový klub vozíčkářů Frýdek-Místek o.s., se sídlem Dr. M. Tyrše 3106, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 22670190, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Zdeňkem Šnajdrem na nájmy, cestovné, startovné,
sportovní vybavení ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. BK Klasik o. s., se sídlem Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, nezapsaný v OR, zastoupený
členkou výboru Ing. Ladislavou Frankovou na nájmy, startovné, registrace, sportovní výstroj a výzbroj, jízdné,
dopravné, pitný režim, občerstvení ve výši Kč 131.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení,
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uložené na OŠKMaT,
4. Foosballový sportovní klub, se sídlem Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27030601, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Petrem Plasgurou na nájmy, elektřinu, vodu, stolní fotbaly, dresy, provoz webových
stránek ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. „GO“ klub Frýdek-Místek, se sídlem V. Nezvala 739, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60046031, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedou Ing. Petrem Valáškem na materiál, občerstvení, startovné, cestovné, dopravné,
jízdné, věcné odměny ve výši Kč 7.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
6. „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 a tělocvičen, sportovní materiál,
členský příspěvek na děti z Dětského domova ve výši Kč 40.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/SF/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
7. Lifetime Taekwondo School, se sídlem Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 22871241, nezapsaná v
OR, zastoupená prezidentem Ing. Miroslavem Sýkorou na nájmy včetně služeb, cestovné, ubytování, startovné,
sportovní vybavení, věcné odměny, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, internet ve výši
Kč 17.000,-- dle přílohy č. 7/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. Moravské sdružení tradičního Kung Fu Lok Yiu Wing Chun, se sídlem B. Václavka 2783, 738 01 FrýdekMístek, IČ 27013791, nezapsané v OR, zastoupené prezidentem sdružení Ing. Petrem Kozárem na sportovní
výstroj a výzbroj, tisk, výlep a roznos letáků, reklamu, nájmy včetně služeb ve výši Kč 15.000,-- dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ivetou Ličmanovou na nájmy bazénů, tělocvičen, sportovní pomůcky
a vybavení, jízdné, dopravné, startovné ve výši Kč 100.000,-- dle přílohy č. 9/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
10. PRIS TENNIS o.s., se sídlem 28. října 2236, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22886109, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Pavlem Šnoblem na nájmy sportovišť včetně služeb, sportovní vybavení a sportovní
materiál ve výši Kč 37.000,-- dle přílohy č. 10/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
11. Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235678,
nezapsaný v OR, zastoupený starostou Vladimírem Dužíkem na sportovní vybavení a nářadí, opravy sportovních
překážek, kancelářské potřeby, hry, pohonné hmoty, nájmy, vybavení klubovny ve výši Kč 19.000,-- dle přílohy
č. 11/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
12. Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64122182,
nezapsaný v OR, zastoupený starostou Tomášem Hruškou na nájmy včetně služeb, hasičské náčiní a vybavení,
sportovní náčiní, dresy, věcné odměny, kancelářský materiál ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy
č. 12/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
13. Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 64122018, nezapsaný v OR, zastoupený starostou Radimem Krejčím na energie, vodu, opravy, hasičské
a sportovní vybavení a výzbroj, kancelářské potřeby ve výši Kč 9.000,-- dle přílohy č. 13/OŠKMaT/SF/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
14. Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice č. 426, 739 08 Frýdek-Místek, IČ 65494776,
nezapsaný v OR, zastoupený starostou Reném Pardubickým na nájmy včetně služeb a hasičské vybavení ve výši
Kč 10.000,-- dle přílohy č. 14/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
15. SPORTOVNÍ KLUB JUDO – FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Skalice 292, 738 09 Frýdek-Místek,
IČ 27025128, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou správní rady Luďkem Kubíčkem na nájmy včetně služeb,
dopravné, cestovné, nocležné, startovné, sportovní vybavení, kimona, údržbu základny ve výši Kč 100.000,-dle přílohy č. 15/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

16

16. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – o.s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 22853529, nezapsaný v OR, zastoupený místopředsedou Lubomírem Černým na nájmy včetně služeb,
ubytování, cestovné, jízdné, startovné, dopravné ve výši Kč 79.000,-- dle přílohy č. 16/OŠKMaT/SF/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
17. 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 startovné, registrace,
ubytování, cestovné, sportovní materiál, dopravné, sportovní vybavení ve výši Kč 17.000,-- dle přílohy
č. 17/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
18. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 739 08 Frýdek-Místek, IČ 26534851, nezapsaný
v OR, zastoupený předsedou Milanem Adámkem na krmivo, stelivo, veterinární služby, materiál na opravy stájí
a výběhů, sečení, obrácení, shrabování, balíkování ve výši Kč 19.000,-- dle přílohy č. 18/OŠKMaT/SF/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
19. Sportovní klub zdravotně postižených sportovců, se sídlem Klicperova 386, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 14613654, nezapsaný v OR, zastoupený hospodářem Milanem Kubalou na startovné, cestovné, ubytování
ve výši Kč 5.000,-- dle přílohy č. 19/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
20. 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 na nájmy včetně služeb, sportovní
materiál a pomůcky, ubytování, cestovné, startovné, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby,
nocležné, stravování ve výši Kč 71.000,-- dle přílohy č. 20/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na
OŠKMaT,
21. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, se sídlem ČSA 570, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 66934044,
nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Kateřinou Birkášovou na nájmy včetně služeb, cestovné, dopravné,
ubytování, startovné, sportovní vybavení, věcné odměny, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby,
internet, stravné ve výši Kč 159.000,-- dle přílohy č. 21/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
22. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou
Wernerovou na jízdné, startovné, registrační poplatky, rozhodčí, nájmy včetně služeb, sportovní materiál
a vybavení, zapisovatele ve výši Kč 57.000,-- dle přílohy č. 22/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
23. Tělovýchovná jednota SLEZSKÁ – 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Jana Čapka
2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00576280, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Petrem Souralem
na nájmy včetně služeb ve výši Kč 14.000,-- dle přílohy č. 23/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené
na OŠKMaT,
24. Tělovýchovná jednota Sokol Lískovec, se sídlem 739 30 Lískovec, IČ 60045833, nezapsaná v OR,
zastoupená předsedou Radomírem Myškou na sportovní vybavení, startovné, rozhodčí, nájmy včetně služeb,
cestovné, jízdné, dopravné, rozhodčí, energie, registrace ve výši Kč 58.000,-- dle přílohy
č. 24/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
25. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, nezapsaná v OR, zastoupená
předsedou Miroslavem Melichaříkem na otop, energie, vodné, sportovní vybavení ve výši Kč 33.000,-dle přílohy č. 25/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
26. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Příborská 57, 739 42 Zelinkovice,
IČ 60341343, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Romanem Pokludou a hospodářem Romanou
Ondráškovou na nájmy ledové plochy, tělocvičen včetně služeb, sportovní vybavení ve výši Kč 25.000,-dle přílohy č. 26/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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27. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
00563153, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Milošem Petřkovským a hospodářkou Jarmilou
Glembkovou na startovné, dopravné, jízdné, cestovné, nájmy včetně služeb, sportovní výstroj a výzbroj, věcné
odměny pro děti, občerstvení, pitný režim, diplomy, medaile, rozhodčí, zdravotní dozor ve výši Kč 30.000,-Dle přílohy č. 27/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
28. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
00563153, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Milošem Petřkovským a hospodářkou Jarmilou
Glembkovou pro oddíl Funky Beat na dopravné, jízdné, cestovné, nájmy včetně služeb, sportovní výstroj
a výzbroj, věcné odměny pro děti, občerstvení, pitný režim, diplomy, medaile, rozhodčí, startovné, zdravotní
dozor ve výši Kč 39.000,-- dle přílohy č. 28/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
29. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 49562291, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Adámkem pro oddíl sportovní
gymnastiky na cestovné, dopravné, jízdné, startovné, poháry, kostýmy, materiál, občerstvení ve výši Kč 36.000,- dle přílohy č. 29/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
30. Sokolík FM o. s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, nezapsaný v OR,
zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem a místopředsedou Ing. Petrem Uherkem na akci Fotbalový turnaj
Liga Sokolíka 2014 na materiál, odvoz odpadu, propagace, tisk, sportovní materiál a vybavení, poháry ve výši
Kč 5.000,-- dle přílohy č. 30/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
31. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1199 dne 4.7.2013, zastoupená
ředitelem Güntherem Kuboněm na 11. ročník Zimních her pro mentálně postiženou mládež na ubytování,
stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí, poštovné, kancelářské potřeby, věcné odměny,
medaile, diplomy ve výši Kč 10.000,-- dle přílohy č. 31/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

32. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1199 dne 4.7.2013, zastoupená
ředitelem Güntherem Kuboněm na akci 18. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež
na ubytování, stravování, nájmy včetně služeb, OON technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, pohoštění, tisk,
spoje, poštovné, vyvolání filmů a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné odměny, diskotéku,
ozvučení, mažoretky, cestovné, dopravné, svoz materiálu, olympijský oheň ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy
č. 32/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

------------------------------------------------------------------------------------------------2l Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na
rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 se 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 provoz a činnost hokejového klubu ve výši 2.000.000,- Kč dle přílohy č.1/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto
usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2m Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor kancelář
primátora (dotační rezerva primátora)
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro
rok 2014 s dále uvedenými subjekty:
1. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 123, PSČ 738 01, IČ 22866582,
zapsáno v OR, zastoupeno panem Tomášem Černockým, předsedou občanského sdružení, a to výhradně
na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 5. ročníku Slavností bojových
umění 2014 v předpokládaném termínu duben 2014, tj. - pronájem sportovní haly 6. ZŠ, osvětlovač, osvětlení,
komentátor, letáky, propagační materiály, pronájem auta, doprava inventáře zázemí, vystoupení divadla Kjógen,
zabezpečení úklidu a pitného režimu pro cvičící a pracovníky zajišťující průběh aj. provozní náklady ve výši
25.000,- Kč dle přílohy č. l k usnesení, uložené na OKP.
2. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 123, PSČ 738 01, IČ 22866582,
zapsáno v OR, zastoupeno panem Tomášem Černockým, předsedou občanského sdružení, a to výhradně
na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 4. ročníku školy AIKIDO
AIKIKAI Frýdek-Místek s mezinárodní účastí v předpokládaném termínu červen 2014 a Mezinárodní
stáž Stará Wies v květnu 2014, tj. náklady na lektora - ubytování, cestovné, poplatek, pronájem tělocvičny,
zabezpečení úklidu a pitného režimu pro cvičící aj. provozní náklady ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 2
k usnesení, uložené na OKP.
3. Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, se sídlem Palackého 74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901,
zapsaný v OR, zastoupený předsedou panem Petrem Orlem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s provozem zařízení v oblasti ochrany volně žijících živočichů, záchrany jejich života, poradenství, ekologické
výchovy a osvěty ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na OKP.
4. BABYLONIE, se sídlem Frýdek-Místek, Jungmannova 355, PSČ 738 01, IČ 22905022, zapsaná v OR,
zastoupena předsedou paní Mgr. Martou Michalákovou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s úhradou ubytování, stravování, dopravy, instruktorských služeb, pronájmem materiálu a sportovišť, nákladů
na telefon a internet, propagačních předmětů, vstupů do kulturních a sportovních zařízení, režijních nákladů
a spotřebního materiálu aj. pro účastníky mezinárodního výměnného setkání mládeže z 10 států Evropypředevším pro 7 účastníků z Ruska, které není součástí EU, pod názvem Mladý a zaměstnaný?, které se
uskuteční na Ostravici v předpokládaném termínu červenec 2014 ve výši 25.000,- Kč dle přílohy č. 4
k usnesení, uložené na OKP.
5. GB Draculino, se sídlem Frýdek-Místek, K Hájku 2967, PSČ 738 01, IČ 22814248, zapsáno v OR,
zastoupeno panem Mgr. Robinem Javorkem, předsedou o.s., a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s organizačně technickým zabezpečením sportovní činnosti v r. 2014 , tj. např. nákup potřebného vybavení
– žíněnky, pytle, ring-klec, posilovací zařízení, pronájem aj. ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č.5 k usnesení,
uložené na OKP.
6. Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ
65494776, zapsaný v OR, zastoupen panem René Pardubickým, starostou SDH, a to výhradně na úhradu
části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením Výročí s oslavou 100 let od založení SDH
Skalice, které se uskuteční v předpokládaném termínu červen 2014, tj. úhrada pamětní brožury, kulturního
programu (hudba), slavnostní schůze s občerstvením, dětské atrakce aj. a Pohárové soutěže Skalický kopec
pořádané pod záštitou primátora SMFM, která se uskuteční v předpokládaném termínu srpen 2014, tj.
zakoupení pohárů, upomínkových předmětů aj. pro soutěžící družstva. Celková výše na obě akce činí 20.000,Kč dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na OKP.
7. Jazz v Beskydech o.s. se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1228, PSČ 738 01, IČ 22761403, zapsán v OR,
zastoupen ředitelem panem Janem Bednaříkem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-
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technickým zabezpečením činnosti sdružení při pořádání jazzových, folkových a bluesových koncertů ve
frýdecko-místeckém jazzovém Klubu Stolárna v průběhu roku 2014, tj.na honoráře vystupujících interpretů,
ozvučení, občerstvení a ubytování účinkujících, poplatky OSA, propagace aj. ve výši 25.000,- Kč dle přílohy
č. 7 k usnesení, uložené na OKP.
8. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Novodvorská 3067, PSČ 738 01, IČ 22731911,
zapsán v OR, zastoupen paní Ivetou Ličmanovou, vedoucí Plaveckého oddílu, a to výhradně na úhradu části
výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením VII. ročníku plaveckých závodů žactva – Velké
ceny Frýdku-Místku o pohár primátora, který se uskuteční v předpokládaném termínu 29. 3. 2014 - tj.
pronájem bazénu, medaile, poháry, diplomy, pitný režim, občerstvení, odměny pro trenéry a dobrovolníky, ceny
do soutěže aj. ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 8 k usnesení, uložené na OKP.
9. Dětský folklórní soubor Ostravička, se sídlem Frýdek-Místek, Bezručova 167, PSČ 738 01, IČ 47861673,
zapsaný v OR, zastoupený statutárním zástupcem souboru panem Stanislavem Novákem, a to výhradně na
úhradu části výdajů spojených s úhradou cestovních nákladů a zvýhodněním dětí ze sociálních rodin na
36. ročník mezinárodního dětského festivalu v Gaziantepu, Turecko (36 th INTERNATIONAL 23rd
APRIL CHILDRENS FESTIVAL) v předpokládaném termínu duben 2014 ve výši 46.000,- Kč dle přílohy č.9
k usnesení, uložené na OKP.
10. PADASFM z.s., se sídlem Frýdek-Místek, Lískovecká 1752, PSČ 738 01, IČ 27047300, zapsaný v OR,
zastoupený panem Danielem Baumrukem, předsedou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s provozními náklady, interním vybavením Bunkru 59, tréninkovým materiálem pro střelecký klub, vybavením
první pomoci a drobnou reklamou v r. 2014 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 10 k usnesení, uložené na OKP.
11. Školní sportovní klub BESKYDY o.s. se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1639, PSČ 738 01, IČ 22733582,
zapsaný v OR, zastoupený panem Ing. Michalem Provazníkem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s organizačně-technickým zabezpečením Mistrovství České republiky ve volejbale kadetů , které se
uskutečnilo v předpokládaném termínu 27. 2. – 2. 3. 2014 ve Frýdku-Místku – tj. nákladů spojených s pořízením
cen, diplomů a pohárů, nákladů na rozhodčí, zapisovatele a statistiky, pořízení jednotného reprezentativního
oblečení pro organizační tým, výrobu reklamního spotu v rádiu a DPP pro organizační tým ve výši 50.000,- Kč
dle přílohy č. l k usnesení, uložené na OKP.
12. Školní sportovní klub BESKYDY o.s. se sídlem Frýdek-Místek , 28. října 1639, PSČ 738 01, IČ 22733582,
zapsaný v OR, zastoupený panem Ing. Michalem Provazníkem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s organizačně-technickým zabezpečením Mistrovství České republiky ve volejbale žáků , které se uskutečn
v předpokládaném termínu 2. – 4. 5. 2014 ve Frýdku-Místku – tj. nákladů spojených s pronájmem prostor,
ubytováním, nákladů na rozhodčí, zapisovatele a statistiky, zajištění pitného režimu, služby kameramana a
komentátora, zajištění doprovodného programu, výrobu reklamního spotu v rádiu a DPP pro organizační tým
ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.

------------------------------------------------------------------------------------------------2n Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence
kriminality 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. rozhodlo
uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2014 s níže uvedenými
subjekty:
1. Mgr. Zdeňka Neničková, akreditované vzdělávací zařízení MPSV – Agentura Moje vzdělávání se sídlem
Náměstí svobody 48, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 70256781, a to výhradně na realizaci projektu „Umění
stárnout“ ve výši 30.500,- Kč.
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2. Schäfer school o. s., se sídlem Zámecké náměstí 1255, 7380 01 Frýdek-Místek, IČ: 26562278, zastoupena
Ing. Silvii Schäferovou, a to výhradně na realizaci projektu „Dětský den s Schäfer school“ ve výši 15.000,- Kč.
3. 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 projektů:
a) „Jak nenaletět podvodníkům“, ve výši 30.000,- Kč
b) „Co se stane když“, ve výši 23.000,- Kč
c) „Jižní Čechy – výlet pro klienty“, ve výši 25.000,- Kč
d) „Jak se co dělá“, ve výši 18.000,- Kč
4. Opora dětem o.p.s., se sídlem Palkovická 305, 7380 01 Frýdek-Místek, IČ: 01312499, zastoupena
Mgr. Lenkou Gureckou, ředitelkou obecně prospěšného spolku, a to výhradně na realizaci projektů
a) „Kudy kam“ ve výši 50.000,- Kč
b) „Nový začátek“ ve výši 40.000,- Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2o Žádosti příjemců dotací o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 17. rozhodlo
v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
1. o prominutí odvodu ve výši 90 % stanoveného Platebním výměrem MMFM č. 6/2013/ÚKA ze dne 7.11.
2013 příjemci dotace Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek se sídlem
Lidická 1694, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65493974, tj. ve výši 4.500 Kč do rozpočtu statutárního města FrýdekMístek z důvodu porušení rozpočtové kázně,
2. o prominutí odvodu ve výši 90 % stanoveného Platebním výměrem MMFM č. 7/2013/ÚKA ze dne
18.11.2013 příjemci dotace DH BRUTAL TEAM se sídlem Lískovecká 2870, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
66934176, tj. ve výši 7.200 Kč do rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek z důvodu porušení rozpočtové
kázně.

------------------------------------------------------------------------------------------------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 prodeji pozemku p.č. 4359/3 zahrada o výměře 831 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec FrýdekMístek 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 za kupní cenu 250 Kč/m2
a pozemku p.č. 4359/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek vlastníkovi budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 4359/18, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku za
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kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o
příslušnou sazbu daně.
2. o prodeji pozemku p.č. 515/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Lesní) vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 1826 na pozemku p.č. 515/2 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.
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou
sazbu daně.
3. o prodeji pozemku p.č. 5196/132 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 464 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Heydukova) vlastníkovi budovy č. p. 2330 na pozemcích p.č. 5196/2, p.č. 5196/131 a p.č. 5196/132
v k. ú. Frýdek za kupní cenu 1.200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena
zvýšena o příslušnou sazbu daně.
4. o prodeji pozemku p.č. 202/242 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Růžový pahorek) vlastníkovi budovy č.p. 3413 na pozemcích p.č. 202/230 a p.č. 202/242 v k.ú. Frýdek za
kupní cenu 1.200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o
příslušnou sazbu daně.
5. o prodeji pozemku p.č. 3235/174 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Bahno - Příkopy) vlastníkovi budovy bez č.p./č.e. – garáže nacházející se na pozemku p.č. 3235/174 zast.
plocha a nádvoří, v k.ú. Místek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku
od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním,
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
6. o prodeji pozemku p.č. 5189/364 zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Lískovecká) vlastníkovi budovy bez č.p./č.e. – garáže nacházející se na pozemku p.č. 5189/364 zast. plocha
a nádvoří, v k.ú. Frýdek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
7. o prodeji pozemku p.č. 3229/31 zast. plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Frýdlantská) vlastníkovi budovy bez č.p./č.e. – garáže nacházející se na pozemku p.č. 3229/31 zast. plocha
a nádvoří, v k.ú. Místek za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
8. o darování pozemků p.č. 1030/59 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2 a p.č. 260/14 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 37 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390.
9. o nabytí pozemku p.č. 3090/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 248 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.
10. o stanovení kupní ceny části pozemku p.č. 2897 vodní plocha o výměře cca 90 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Krátká) při prodeji spoluvlastníkům domu č.p. 1113 na pozemcích p.č. 2915/1 zastavěná plocha
a nádvoří a p.č. 2915/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek ve výši 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní
ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
11. o prodeji pozemku p.č. 22/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a části pozemku p.č. 21 ostatní
plocha – zeleň o výměře cca 2 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Radniční) společnosti ATIRA s.r.o., se
sídlem Bucharova 1314/8, Praha, IČ: 27941965 za kupní cenu 1.700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny
je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah prodávaného pozemku bude určen
geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena
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zvýšena o příslušnou sazbu daně.
12. o nabytí pozemků p.č. 4629/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3 m2, p.č. 4630/3 ostatní plocha – jiná
plocha o výměře 32 m2, p.č. 4659/5 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 9 m2 a p.č. 4659/8 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 42 m2 k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/565, Praha – Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
13. o nabytí pozemků p.č. 1030/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1915 m2, p.č. 1030/6 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 150 m2, p.č. 1030/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 88 m2,
p.č. 1030/50 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.762 m2, p.č. 1030/57 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 62 m2, p.č. 1030/61 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 184 m2 a 1030/63
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 404 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od ČR - Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/565, Praha – Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
14. o nabytí pozemků p.č. 581/21 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 368 m2, p.č. 581/40 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 2323 m2, p.č. 581/53 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
10 m2, p.č. 581/54 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 30 m2, p.č. 581/56 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 19 m2 a p.č. 581/59 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 5 m2 k.ú. Lysůvky,
obec Frýdek-Místek od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/565, Praha – Nusle, IČ:
65993390, a to bezúplatně.
15. a) o změně podmínek při prodeji pozemku p.č. 820/3 orná půda o výměře 4570 m2, k.ú. Chlebovice, obec
Frýdek-Místek společnosti Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, 739 42 Frýdek-Místek, IČ: 48535478 za
kupní cenu 160 Kč/m2, a to tak, že prodej pozemku bude realizován do 3 měsíců po geometrickém zaměření
stavby, případně rozestavěné stavby parkoviště a rozestavěné stavby výrobně-administrativní haly. Pokud tento
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, 739 42 Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako
budoucím kupujícím na pozemek p.č. 820/3 orná půda o výměře 4.570 m2, k.ú. Chlebovice, obec FrýdekMístek za kupní cenu 160 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu
vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby, případně rozestavěné stavby parkoviště a
rozestavěné stavby výrobně-administrativní haly.
16. o stanovení kupní ceny části pozemků p.č. 3939 orná půda o výměře cca 2000 m2 a p.č. 3940/17 orná půda
o výměře cca 1000 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 1.500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny
je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
17. o darování nemovitostí, a to budovy č.p. 517, stavba občanského vybavení (Gymnázium Petra Bezruče
Frýdek-Místek ) na pozemcích p.č. 1052/1 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1052/3 zastavěná plocha a nádvoří
a pozemku p.č. 1052/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3716 m2, budovy č.p. 2084 – objekt občanské
vybavenosti na pozemku p.č. 968/2 a pozemku p.č. 968/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 770 m2, vše k.ú.
Místek, obec Frýdek- Místek (Čs. armády) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117,
Moravská Ostrava, 70218 Ostrava, IČ: 7089069.
V darovací smlouvě bude uveden následující závazek:
Obdarovaný si je vědom, že dárce má zájem předmětné nemovitosti bezúplatně převést na obdarovaného pouze
za splnění podmínky, že obdarovaný zachová v předmětných nemovitostech provoz Gymnázia Petra Bezruče
Frýdek-Místek.
Obdarovaný se tak na základě této smlouvy zavazuje, že předmětné nemovitosti budou obdarovaným využívány
prostřednictvím Gymnázia Petra Bezruče Frýdek-Místek pouze za účelem poskytování vzdělávání ve střední
škole, školských služeb a provozování doplňkové činnosti vykonávané v souladu se zřizovací listinou výše
uvedené organizace.
Obdarovaný se současně touto smlouvou dárci zavazuje, že právnická osoba, která bude užívat předmětné
nemovitosti k výše uvedeným účelům, ponese i nadále název „Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek “.
Obdarovaný se zavazuje plnit tyto závazky nejméně do 31.12.2029 .
Obsahem darovací smlouvy bude dále sjednaná rozvazovací podmínka :
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Pokud obdarovaný nesplní své povinnosti vyplývající z darovací smlouvy (viz výše), zanikají veškerá práva
plynoucí z této darovací smlouvy a obdarovaný je povinen uskutečnit veškeré právní a jiné úkony směřující ke
zpětnému převedení vlastnického práva k předmětným nemovitostem zpět na dárce.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. rozhodlo
18. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 3493/2 ostatní plocha a p.č. 3493/5 zastavěná
plocha, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (28. října) podnikem Povodí Odry, s.p., se sídlem Varenská 3101/
49, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 70890021 statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti spočívající
v právu zřídit a udržovat vodovodní přípojku, včetně obslužného zařízení – vrtané studny, a to za úplatu ve výši
150 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, minimálně však 1.000 Kč + příslušná sazba DPH.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 3493/
2 ostatní plocha a p.č. 3493/5 zastavěná plocha, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (28. října) mezi podnikem
Povodí Odry, s.p., se sídlem Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 70890021 jako budoucím
povinným a statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným, týkající se služebnosti spočívající
v právu zřídit a udržovat vodovodní přípojku, včetně obslužného zařízení – vrtané studny, a to za úplatu ve výši
150 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, minimálně však 1.000 Kč + příslušná sazba DPH.
19. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 4486/84, ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha, p.č. 4486/10 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 4486/9 ostatní plocha, jiná plocha , k.ú.
Místek, obec Frýdek-Místek společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 2290, 73801
Frýdek-Místek, IČ 26829495, statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti spočívající v právu zřídit a
udržovat zemní kabelové vedení veřejného osvětlení a zemní vedení a napojení kamerového systému, a to za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + příslušná sazba DPH.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 4486/
84 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, p.č.4486/10 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 4486/9 ostatní
plocha- jiná plocha , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek mezi společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.,
se sídlem Nad Přehradou 2290, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek , IČ 26829495 jako budoucím povinným a
statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným, týkající se služebnosti spočívající v právu zřídit
a udržovat zemní kabelové vedení veřejného osvětlení a zemní vedení a napojení kamerového systému, a to za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + příslušná sazba DPH.
20. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 4486/3 ostatní plocha - ostatní komunikace,
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek společností TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 60793716, statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti spočívající v právu zřídit a udržovat zemní
kabelové vedení veřejného osvětlení a zemní vedení kamerového systému, a to za jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč + příslušná sazba DPH.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 4486/3
ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek mezi společností TS a.s., se sídlem 17.
listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 60793716 jako budoucím povinným a statutárním městem
Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným, týkající se služebnosti spočívající v právu zřídit a udržovat zemní
kabelové vedení veřejného osvětlení a zemní vedení kamerového systému, a to za jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč + příslušná sazba DPH.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 3. nerozhodlo
21. o nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. PK 319/1, PK 319/
4, PK 319/5, PK 319/6 a PK 312 o celkové výměře 79.578 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Lenky
Lepíkové, bytem Hraniční 19, Lysůvky, Frýdek-Místek za kupní cenu 400.000 Kč.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 4. ruší
22. usnesení č. VI/6a/6.1./17. z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 03.12.2012, ve
znění změny schválené usnesením č. III/3a/3.1./4. z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaného
dne 09.09.2013, které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 4359/3 zahrada o výměře 831 m2 a
pozemku p.č. 4359/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, oba k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek 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, za kupní cenu 250
Kč/m2 - pozemek p.č. 4359/3 zahrada a za kupní cenu 500 Kč/m2 - pozemek p.č. 4359/18 zastavěná plocha a
nádvoří, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku
statutárního města Frýdek-Místek v roce 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 5. bere na vědomí
„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce
2013“ - viz příloha č. 1 k usnesení, uložená na OSOM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c Poskytnutí příspěvku 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. 6. rozhodlo
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
Adamu Syřínkovi, ………………………………….., který je vlastníkem rodinného domu ……………obec
Frýdek-Místek, a to dle čl. 3 písm. b) Statutu tohoto fondu.

------------------------------------------------------------------------------------------------IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a Zpráva o postupu výstavby „Haly Polárka“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. bere na vědomí
zprávu o postupu výstavby Haly Polárka, viz příloha č. 1 k usnesení, uložená na IO.
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4b Zpráva č. 49 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. bere na vědomí
Zprávu č. 49 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložená na ODaSH.

------------------------------------------------------------------------------------------------V. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. vyslechlo
diskusní vystoupení občanů:
- pana Martina Zouzala a pana René Juráska k problematice demolice budovy Slezanu na ul. Nádražní;
- pana Petra Gaje ke změně dopravního značení na ul. T. G. Masaryka 2319-2322, Frýdek-Místek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------VI. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
6a Udělení „Ceny statutárního města Frýdku-Místku“ za rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. rozhodlo udělit
v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města FrýdkuMístku za rok 2013 vč. pamětního listu, uměleckého díla s motivem města Frýdku-Místku a peněžního daru ve
výši 20.000,- Kč občanům Frýdku-Místku, a to:
- panu Martinu Klimánkovi, občanu Frýdku-Místku
- za dlouholetou aktivní činnost a přínos v oblasti amatérského hudebního života ve Frýdku-Místku;
- paní Marii Bohanesové, občance Frýdku-Místku
- za dlouhodobou a nevšední práci v oblasti sociálních služeb určenou nejpotřebnějším občanům;
- panu Břetislavu Gebauerovi, občanu Frýdku-Místku
- za celoživotní práci v oblasti společenského života ve městě při výuce tance všech generací a veřejných
produkcí;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 2. pověřuje
primátora statutárního města Frýdku-Místku pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS. předáním Cen statutárního
města Frýdku-Místku dle bodu l tohoto usnesení na slavnostním aktu, konaném 14. března 2014 v Nové
scéně Vlast ve Frýdku-Místku u příležitosti vzpomínky na ozbrojený odpor 3. praporu 8. pěšího pluku proti
okupačním vojskům v roce 1939.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6b Smlouva o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci
turistické oblasti Beskydy-Valašsko s Destinačním managementem
turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 3. rozhodlo
o uzavření smlouvy o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko
zavazující k úhradě finančního příspěvku ve výši 190.000 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 29392055, zastoupené ředitelkou Monikou Konvičnou dle přílohy č. 1
k usnesení., uložené na odboru ÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6c Smlouva o spolupráci (akce „Cyklostezka Olešná - Palkovice“)
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 4. rozhodlo
o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a obcí Palkovice, se
sídlem Palkovice 619, 739 41 Palkovice, IČ 00297054, zastoupenou starostou Radimem Bačou dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na odboru ÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6d Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší – smlouva 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
6. 5. 1. projednalo
návrh smlouvy 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 odboru ÚRaSŘ a OSSL.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. 2. přijímá
závazek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a závazek vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. 3. pověřuje
Armádu spásy v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, zastoupenou majorem
Michaelem Raymondem Stannettem, národním velitelem, IČ 40613411, poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. 4. schvaluje
smlouvu 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 mezi statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr.
Michalem Pobuckým, DiS. a Armádou spásy v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 –
Stodůlky, zastoupenou majorem Michaelem Raymondem Stannettem, národním velitelem, IČ 40613411, dle
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na odboru ÚRaSŘ a OSSL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6e Program prevence kriminality na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 6. schvaluje
a) dílčí projekty Programu prevence kriminality na rok 2014, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistent prevence kriminality, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na MP
Domovník – preventista Frýdek-Místek, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na MP
Seniorská akademie, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na MP
Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na MP
KOMPAS – komunikace, partnerství a spolupráce, dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na MP
Rodičovská abeceda, dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na MP
Do přírody, dle přílohy č. 7 k usnesení, uložené na MP
Forenzní značení jízdních kol, dle přílohy č. 8 k usnesení, uložené na MP

b) finanční spoluúčast statutárního města Frýdku-Místku na realizaci dílčích projektů Programu prevence
kriminality na rok 2014 ve výši 18,28 % z nákladů projektů, tj. 138.140,- Kč. Výše minimální spoluúčasti města
i požadované dotace pro jednotlivé projekty jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 8 k usnesení, uložených na MP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6f Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích
rady města a výborech zastupitelstva města pro občany města FrýdkuMístku, pro předsedy a členy osadních výborů, pro občany v částech města
Frýdku-Místku a pro vedoucí pracovních slupin komunitního plánování
sociálních služeb za jejich činnost ve 2. pololetí 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 7. schvaluje
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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 ve 2. pololetí 2013
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OVV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6g Zpráva z kontroly revizní komise DSO Olešná za rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 8. bere na vědomí
Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2013, se sídlem Na Drahách 119,
739 25 Sviadnov, IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na odboru ÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6h Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku za rok 2013
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 9. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2013 dle přílohy č. 1 k usnesení,
uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6i Plán kontrol kontrolního výboru ZMFM na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 10. pověřuje
kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
provedením kontrolních akcí zařazených do „Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku pro rok 2014“ – viz příloha č. 1 k usnesení, uložené na OKP.
T - u všech akcí : do 15. 6. 2014
Z - Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
7a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 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.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 16. zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, konaném dne 9. 12. 2013 - viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.

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

VIII. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
8a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku od posledního zasedání
Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 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
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
- vyslechlo bez přijetí usnesení
diskusní vystoupení paní Mgr. Věry Palkové, náměstkyně hejtmana MSK k problematice převodu budovy
Gymnázia Petra Bezruče Frýdek-Místek darem do vlastnictví Moravskoslezského kraje;
- zhlédlo
prezentaci Ing. Petra Slunského, jednatele Sportplexu Frýdek-Místek, s.r.o. k probíhající výstavbě haly
Polárka.

Frýdek-Místek 5. 3. 2014
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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