
      USNESENÍ

 z 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 2. června 2014 v 8.00 
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

I. ZAHÁJENÍ

1a  Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1.  schvaluje 

program 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku  vč. dodatků č. l a 2  k materiálu 2c) a bod  4e).

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2.  bere na vědomí
 
zprávu ověřovatelů  o ověření zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku,  které se konalo 3.3.        
2014 bez připomínek.

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

1b Určení ověřovatelů zápisu                                                                                                                

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 3. určuje

ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku  paní Mgr. Drahomíru Jurtíkovou 
(Nestraníci) a pana Ing. Jaroslava Chýlka, MBA (ČSSD).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1c  Volba volební komise

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 4.  schvaluje

tříčlennou volební komisi a způsob volby  aklamací;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
1. 5.  volí 

a)  předsedou volební komise pana Karla Deutschera (ČSSD),

b)  členy volební komise pana MUDr. Ing. Miroslava Přádku, Ph.D.(KDU-ČSL) a pana Ing. Jiřího  Kajzara 
(Nestraníci).
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II. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření statutárního 
města Frýdek-Místek za účetní období roku 2013 sestavené k rozvahovému 
dni 31. 12. 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

1. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za účetní období roku  2013 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;

2. převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2013 statutárního města Frýdek-Místek na výsledek  
hospodaření  předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na FO;

2. 2. pověřuje primátora statutárního města Frýdek-Místek

k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013 dle přílohy 
č. 3 k usnesení, uložené na FO;

2. 3. ukládá

vedoucí finančního odboru zajistit odeslání informace o schválení účetní závěrky statutárního města
 Frýdek- Místek za rok 2013 do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o 
 účetních záznamech.
 
T – 31. 7. 2014
 Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 

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

2b Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. schvaluje 

1. závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;

2. celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2013, a to bez výhrad.

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

2c  2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 31 – 64

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. ruší  

2



část usnesení č. 2l/2.15/4 týkající se pravomocí vedoucích odborů k provádění rozpočtových opatření 
následujícího znění: „Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek 
provádějí rozpočtová opatření v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů uvedených pod písmeny a) - g)“ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6.  schvaluje

1. návrh 2. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 31 -  64 dle příloh č. 1 - 7 a příloh č. 1a) a 1b) k usnesení, a to:

v navýšení příjmů o 5 684,00 tis. Kč na celkovou výši 
922 937,47 tis. Kč 

v navýšení výdajů o 4 937,00 tis. Kč na celkovou výši 
1 331 016,46 tis. Kč 

v snížení financování o 747,00 tis. Kč na celkovou výši 
408 078,99 tis. Kč

2. pravomoci vedoucích odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitele Městské policie k provádění 
rozpočtových opatření v roce 2014, a to:

Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí 
rozpočtová opatření v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů: 

a) spočívající v přesunu rozpočtových 
prostředků mezi položkami a paragrafy rozpočtové skladby mimo výdajů na akce zahrnuté v zásobnících 
investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů dle oddílů rozpočtové skladby na 
jednotlivých ORJ;

b) spočívající v přesunu rozpočtových 
prostředků mezi položkami a paragrafy u jmenovitých akcí zahrnutých v zásobnících investic a oprav a údržby 
jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou akci; 

c) spočívající v přesunu rozpočtových 
prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby, aniž by se změnila celková výše 
výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané ORJ;

d) spočívající v přesunu rozpočtových 
prostředků z rezervy „Projektová příprava investičních akcí“ na danou konkrétní akci, pro kterou je projektová 
dokumentace zajišťována;

e) spočívající v přesunu rozpočtových 
prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Provozní výdaje 
a služby související s přípravou a realizací investičních akcí“ na konkrétní provozní výdaj související s přípravou 
a realizací investiční akce;

f)spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Výdaje spojené 
se zadáváním veřejných zakázek“ na konkrétní výdaj související s procesními úkony při zadávání jednotlivých 
veřejných zakázek;

g) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
z rezervy „Vratky dotací neoprávněně čerpaných v minulých letech“ na konkrétní výdaje související s vratkou 
dotace neoprávněně čerpanou v minulých letech.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. ukládá
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vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 31 – 64 
pro rok 2014 dle platné rozpočtové skladby.

T – 9. 6. 2014
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

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

2d Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města – 
finanční odbor

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo  

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 
2014 s Nemocnicí 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 na 
odbornou akci VI. Beskydské ortopedické dny
ve výši 200 000,- Kč na:

Ø ubytování účastníků a organizátorů,
Ø stravování účastníků a organizátorů,
Ø výrobu tiskovin (první informace, finální informace, sborník),
Ø technické zabezpečení akce 

dle přílohy č. 1/FO k tomuto usnesení uložené na finančním odboru – oddělení rozpočtu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2e Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na 
podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2014 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. rozhodlo 
  
1.. o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 na podporu 
projektů ve zdravotnictví pro rok 2014 pod pořadovým číslem 1–22 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 Frýdku-Místku na podporu 
projektů ve zdravotnictví pro rok 2014 se subjekty pod pořadovým číslem 1–22 uvedenými v příloze č. 1/OSS, 
dle vzorové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS;

3. o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na podporu projektů 
ve zdravotnictví pro rok 2014 pod pořadovým číslem 23–26 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1/OSS k tomuto 
usnesení, uložené na OSS.

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

2f  Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro 
rok 2014 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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2. 10. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 
2014 s obecně prospěšnou společností ADRA, se sídlem: Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5, IČ: 61388122, 
zastoupena ředitelem Michalem Čančíkem, B. Th., ve výši 50.000,- Kč, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Doučování žáků ze sociálně vyloučené lokality ul. Míru a Sokolská“, 
tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhrady odměn), ostatních osobních nákladů, odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, úhradu nákladů za telefony, účetní práce.  
Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití pobočkou příjemce, kterou je ADRA, o. p. s., se sídlem: 
Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle smlouvy S/0289/2014/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

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

2g Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu 
na rok 2014
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu na rok 2014 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

a) o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2014 s níže uvedenými 
subjekty:

1. Český rybářský svaz, místní organizace 2 – Casting, se sídlem 1. máje 2181, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 64122441, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Pierzynou a jednatelem Ivo Kocichem 
na mezinárodní závod v rybolovné technice „Moravskoslezský pohár“ na nájmy, rozhodčí, věcné ceny, materiál 
pro soutěž, ubytování a stravování ve výši Kč 20.000,-- dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2014/Če, uložené 
na OŠKMaT,

2. Jezdecký klub Sviadnov, o. s., se sídlem Pod Štandlem 413, 739 25 Sviadnov, IČ 68158068, nezapsaný 
v  OR, zastoupený předsedou Darjou Hrůzkovou a místopředsedou Hanou Mikettovou na akci 43. ročník 
Bezručova poháru Statutárního města Frýdku-Místku na věcné ceny, floty, poháry, sošky, plakety, stuhy, 
kolekča, deky, podsedlové dečky, výšivky, propagace, pozvánky, banery, poštovné, tisk, výlep, rozhodčí, 
komisaře, hlasatele, technické delegáty, zdravotní a veterinární dozor, geotextilie, barvy, ředidla, štětce, pásky, 
pronájem chemických WC ve výši Kč 22.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF/2014/Če k usnesení, uložené 
na OŠKMaT, 

b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze sportovního fondu  na rok 2014 
uzavřené dne 3. 3. 2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a  Handicap centrem 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, jehož 
předmětem je navýšení této neinvestiční dotace o 22.000,-- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/dodatek/2014/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT. 

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

2h Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičních 
příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2014  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. rozhodlo
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o uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičních příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit na rok 2014 se subjekty:

1. 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 Sportovní olympiádu 
malých broučků na tisk, propagace, věcné odměny, sportovní potřeby a občerstvení ve výši Kč 3.000,-- 
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. 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 akci Vánoční dílny na materiál, pohoštění, občerstvení, DHM ve výši 8.500,- Kč dle přílohy 
č. 2/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 73801 Frýdek-
Místek, IČ 49562291, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Adámkem  na sportovní olympiádu 
městských školních družin „Kdo dál, kdo rychleji“ na medaile, diplomy, účastnické listy, tisk, věcné ceny, 
občerstvení ve výši 3.500,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/FVVaZA/2014/Če k,usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

2i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na 
rok 2014 – Odbor ŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací rozpočtu města na rok 2014 s níže uvedenými 
subjekty:

1. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou 
Wernerovou výhradně na provoz a činnost ve výši 80.000,-- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2014/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, IČ 00534986, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provoz a činnost ve výši 
40.000,-- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Beskydská šachová škola o.s., se sídlem 17. listopadu 71, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 49562517, nezapsaná 
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčem a místopředsedou Martinem Kocurem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 4.800,-- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

4. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, se sídlem Stadion Stovky, Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26674351, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz a činnost ve výši 
80.000,-- Kč dle přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

5. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný 
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na provoz 
a činnost ve výši Kč 128.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

6. BK Frýdek-Místek (Basketbalový klub Frýdek-Místek), se sídlem Politických obětí 120, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 26592550, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem a místopředsedou 
Ing. Ladislavem Kocourkem výhradně na provoz a činnost ve výši 16.000,- Kč dle přílohy 
č. 6/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

7. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem 
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Kašným výhradně na provoz a činnost ve výši 104.000,- Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2014/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,

8. Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, se sídlem Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26532689, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou výhradně na provoz a činnost 
ve výši 4.000,-- Kč dle přílohy č. 8/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

9. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 739 08 Frýdek-Místek,  IČ 26534851, nezapsaný v OR, 
zastoupený předsedou Milanem Adámkem výhradně na provoz a činnost ve výši 24.000,-- Kč dle přílohy 
č. 9/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

10. Škola TaeKwon-Do I.T.F. – JOOMUK Frýdek-Místek, se sídlem Na Aleji 2715, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26523531, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Jozefem Juhásem výhradně na provoz a činnost ve výši 
5.600,-- Kč dle přílohy č. 10/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

11. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, se sídlem ČSA 570, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 66934044, 
nezapsaná v OR, zastoupená předsedkyní Kateřinou Birkášovou výhradně na provoz a činnost ve výši 12.000,-- 
Kč dle přílohy č. 11/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

12. Školní sportovní klub BESKYDY o. s., se sídlem Domov mládeže při SPŠ, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 22733582, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Michalem Provazníkem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 8.800,-- Kč dle přílohy č. 12/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
 
13. Tělovýchovná jednota Sokol Lískovec, se sídlem 739 30 Lískovec, IČ 60045833, nezapsaná v OR, 
zastoupená předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz a činnost ve výši 34.400,-- Kč dle přílohy 
č. 13/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

14. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, nezapsaná v OR, zastoupená 
předsedou Miroslavem Melichaříkem výhradně na provoz a činnost ve výši 16.000,-- Kč dle přílohy 
č. 14/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

15. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Příborská 57, 739 42 Zelinkovice, 
IČ 60341343, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Romanem Pokludou a tajemníkem Martinou Tkadlecovou 
výhradně na provoz a činnost ve výši 8.800,-- Kč dle přílohy č. 15/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené 
na OŠKMaT,

16. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00563153, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Ing. Milošem Petřkovským a hospodářem Jarmilou 
Glembkovou výhradně na provoz a činnost ve výši 32.000,-- Kč dle přílohy č. 16/OŠKMaT/RM/2014/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,

17. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26606721, nezapsaný v OR, zastoupený prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně na provoz 
a činnost ve výši 32.000,-- Kč dle přílohy č. 17/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

18. Tělovýchovná jednota Sokol Chlebovice, se sídlem 739 42 Chlebovice, IČ 60781424, nezapsaná v OR, 
zastoupená předsedou Radimem Čaganem výhradně na provoz a činnost ve výši 16.000,- Kč dle přílohy 
č. 18/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

19. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Ivetou Ličmanovou na provoz a činnost ve výši 24.000,- Kč 
dle přílohy č. 19/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

20. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou 
Wernerovou výhradně na provozní náklady extraligového družstva žen ve výši 160.000,-- Kč dle přílohy 
č. 20/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
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21. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, IČ 00534986, 
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provozní náklady extraligového 
družstva mužů ve výši 200.000,-- Kč dle přílohy č. 21/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

22. Školní sportovní klub BESKYDY o. s., se sídlem Domov mládeže při SPŠ, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 22733582, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Michalem Provazníkem výhradně 
na provozní náklady mládežnických družstev ve výši 200.000,-- Kč dle přílohy č. 22/OŠKMaT/RM/2014/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
23. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00495824, nezapsaná v OR, zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem 
Kašným výhradně na náklady spojené s organizací akce 29. ročník Hornické desítky ve výši 290.000,-- Kč 
dle přílohy č. 23/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

2j Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
z kulturního fondu na rok 2014

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 14.  nerozhodlo 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2014 
uzavřené dne 3. března 2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Danielem Virágem, podnikající jako 
Daniel Virág-Reg, s místem podnikání Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47197340, nezapsaný 
v OR, jehož předmětem je změna způsobu poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Talent 2014 – soutěž 
kapel a zpěváků“, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.

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

2k Uzavření smluv o poskytnutí  neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu 
SMFM pro rok 2014  - odbor kancelář primátora (dotační rezerva 
primátora)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 15. rozhodlo

a) o uzavření smluv o  poskytnutí  neinvestiční dotace z  rozpočtu  statutárního města Frýdku-Místku  pro 
rok 2014 s dále  uvedenými  subjekty:

1. TAURUS s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1091, PSČ 738 01, IČ 48535681, zapsaný v OR, 
zastoupený panem Vladimírem Matim, jednatelem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených 
s organizačně-technickým zabezpečením akce „Výběrové kolo Československé Miss Aerobik 2014“, které 
se uskutečnilo v předpokládaném termínu 10. 5. 2014 ve Frýdku-Místku – tj. nákladů spojených s pronájmem 
haly, zabezpečením sportovních pohárů, cen pro  soutěžící, občerstvení  a částečné úhrady technického zajištění 
(ozvučení, podium) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení,  uložené na OKP.

2. Občanské sdružení Madleine, se sídlem Frýdek-Místek, Maxe Švabinského 2224, PSČ 738 01, IČ 
26599198,  zastoupené Ing. Markétou Uherkovou, koordinátorkou projektu na základě generální plné 
moci paní Libuše Štrochové, předsedkyně sdružení, a to výhradně na úhradu části nákladů spojených 
s organizačně-technickým zabezpečením projektu  „Děti dětem – Adventní koncert 2014“, který se uskuteční 
v předpokládaném  termínu prosinec  2014 – tj. na technické zajištění,  pronájem aparatury, ozvučení, osvětlení, 
pronájem prostor kostela vč. výzdoby, občerstvení pro děti, honorář účinkujícího interpreta či kapely,  aj. ve výši 
30.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.
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3. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, Frýdek-Místek, PSČ 738 
01, IČ 75105993, zastoupené  Bc. Patrikem Siegelsteinem, a to výhradně   na úhradu části výdajů spojených 
s organizačně-technickým zabezpečením – tj. dopravou, startovným, ubytováním, stavováním aj. na akci 
Taneční skupiny Aktiv „Děti Fitness aneb sportem proti drogám“, která se uskuteční v předpokládaném 
termínu květem 2014 v Praze, ve výši 10.000,- Kč  dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na OKP.

4. SK K2 o.s., se sídlem Palkovice 158, PSČ 739 41, IČ  22691600, zastoupeném panem Liborem Uhrem, 
předsedou, a to  výhradně na úhradu části nákladů  - tj. technické zajištění trati, pronájem oplocení, nadchody 
přes stezku, pronájem elektronického měření, pronájem stanů gastro,  občerstvení pro závodníky, výroba triček 
s potiskem,  poháry a trofeje pro vítěze, banery, startovní čísla, diplomy, online přenos a zobrazení na webu 
aj. spojených s organizačním a technickým  zabezpečením  Mistrovství České republiky dvojic v inline 
maratonu – Inline 24 hodin  kolem Olešné 2014, který se uskuteční v předpokládaném  termínu červen  2014 
na okruhu kolem přehrady Olešná ve Frýdku-Místku ve výši 50.000,- Kč , dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na 
OKP.

5. Pobeskydský aviatický klub, se sídlem  Kvapilova 503, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 66933617, 
zastoupený panem Jaroslavem Muroněm,  předsedou klubu a panem Waldemarem Svatošem,  místopředsedou 
klubu , a to výhradně  na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením činnosti 
klubu, tj. např.  pronájem pozemků, poplatky za materiál na opravu vybavení,  doprava,  pohonné hmoty, kosení 
travnatých ploch,  organizace technických přednášek, tisk, ceny do soutěží, zhotovení a výlep plakátů, servis 
leteckého a modelářského zařízení, pojištění, strojní a zemědělská úprava poloviny letecké přistávací a vzletové 
dráhy, výstava modelů, zajištění sportovních akcí Pobeskydské setkání dvouplošníků a vícemotoráků 31.5. -1.6. 
2014, Pobeskydské setkání obřích modelů letadel 2. – 3. 8. 2014, Setkání s přáteli ultralehkých letadel 19. 7. 
2014, drakiáda s vystoupením modelářů aj. ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na OKP.

6. Beskydská šachová škola, se sídlem Frýdek-Místek, 17. listopadu 71, PSČ 738 01, IČ 49562517, zastoupená 
předsedou  Ing. Pavlem Benčo, a to výhradně na úhradu části nákladů  spojených s organizačně-technickým 
zajištěním účasti  mladých šachistů (tj. např. částečná úhrada letenek, organizační poplatek pořadateli, cestovné 
na letiště a zpět aj.) na Mistrovství světa mládeže, které se bude konat v Durbanu – Jihoafrická republika 
v předpokládaném termínu  18. – 30. 9. 2014 (7 hráčů) a Mistrovství Evropy mládeže, které se bude konat 
v Batumi – Gruzie v předpokládaném termínu 18. – 29.10.2014 ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 6 k usnesení, 
uložené na OKP.

7. FK Chlebovice 1963, se sídlem Chlebovice 219, Frýdek-Místek, PSČ 739 42, IČ 01530798, zastoupen panem 
Ing. Jiřím Syřínkem, a to výhradně na úhradu části nákladů  spojených s organizačně-technickým zajištěním 
Sportovního dětského dne (tj. např. občerstvení pro děti a soutěžící, zajištění materiálu pro soutěže, odměny pro 
soutěžící apod.), který se bude konat v předpokládaném termínu 7. 6.2014 ve sportovního areálu v Chlebovicích  
ve výši 25.000,- Kč dle přílohy č. 7 k usnesení, uložené na OKP.

b) o uzavření smlouvy o  poskytnutí investiční dotace  z rozpočtu  statutárního města Frýdku-Místku  pro 
rok 2014 s dále uvedeným  subjektem:

8. Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 64122182, 
zastoupený panem Tomášem Hruškou, starostou  SDH, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených 
s nákupem  motorové stříkačky pro požární sport pro mladé hasiče a členy výjezdové jednotky ve výši  50.000,-  
Kč dle přílohy č. 8 k usnesení, uložené na OKP.      

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

2l Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence 
kriminality

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 16. rozhodlo
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uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence kriminality pro rok 2014 s níže uvedeným 
subjektem:

Opora dětem o.p.s., se sídlem Palkovická 305, 7380 01 Frýdek-Místek, IČ: 01312499, zastoupena 
Mgr. Lenkou Gureckou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti a to výhradně na realizaci projektu 
„Do přírody“ ve výši 30.000,- Kč, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na MP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2m Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 
v roce 2014 (ŽÚ)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 17. rozhodlo 

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.  s., 
se sídlem Střelniční 8, 720 00 Ostrava, IČ 228 31 738, zastoupeným předsedkyní paní Marcelou Reichlovou
ve výši 15. 000,- Kč na:

Ø cestovní náklady
Ø telefonní poplatky
Ø mzdové náklady zaměstnance poskytujícího činnost v poradně ve Frýdku-Místku,

dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení uložené na živnostenském úřadě.

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

2n Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace Destinačnímu managementu turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 18. rozhodlo 

1. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 1.130.000,- mezi statutárním městem  
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem 
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, 
o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupeným ředitelkou Monikou 
Konvičnou, a to výhradně na financování provozních nákladů a aktivit organizace spojených s její činností a na 
úhradu spolufinancování a financování neuznatelných nákladů projektů realizovaných z fondů Evropské unie, 
národních a krajských dotačních programů dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ;

2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem 
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, 
o.p.s., se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 293 92 055, zastoupeným ředitelkou Monikou 
Konvičnou dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

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

2o Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy

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

2p Dar sdružení Region Beskydy

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 20. rozhodlo
 
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním  městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a sdružením Region 
Beskydy, se sídlem Náměstí svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632073, zastoupeným předsedkyní 
představenstva sdružení Ing. Evou Richtrovou a místopředsedkyní představenstva sdružení Ing. Danou 
Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

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

2r Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí  „Olešná“ za rok 2013

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 21. bere na vědomí

Závěrečný účet  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 OÚRaSŘ.

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

2s Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2014

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 22. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města 
Frýdku-Místku s níže uvedenými subjekty:

1. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Chlebovice 1, 
IČ 14613271, nezapsaná v OR, zastoupená Marií Knödlovou, předsedou, a Miroslavem Pohludkou, jednatelem, 
ve výši 15 000,- Kč, na opravu a údržbu, podložky k varroamonitoringu, nákup inseminovaných matek, tisk 
a zpracování výukových a propagačních materiálů, dřevěný materiál na výrobu úlů, oplodňáčků pro potřeby 
Včelařského naučného areálu a včelařského kroužku a na rozšíření včelařské expozice; dle přílohy č. 1 
k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/08/2014, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Československé armády 570, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 60803550, nezapsaná v OR, zastoupená PaedDr. Marií Rojkovou, ředitelkou školy, ve 
výši 15 000,- Kč, na projekt „Ekologie v našem okolí a environmentální výchova“; dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. 
smlouva č. 09/FŽP/09/2014, uložená na odboru ŽPaZ;
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3. Základní škola národního umělce Petra Bezruče Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 454, se sídlem 
tř. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60045965, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Zbyňkem 
Šostým, ředitelem školy, ve výši 15 000,- Kč, na projekt Zhodnocení recyklovatelného 
a odpadního materiálu ve výuce „Ohrožený podmořský svět“ (10. ročník soutěže); dle přílohy č. 3 k usnesení, tj. 
smlouva č. 09/FŽP/10/2014, uložená na odboru ŽPaZ;

4. Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Ke Splavu 1568, PSČ 738 02, 
IČ 25380541, zapsaná v OR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16373, zastoupená MUDr. 
Radimem Dudkem, jednatelem, ve výši 15 000,- Kč, na akce a projekty dle školního vzdělávacího programu 
se zaměřením na poznávání přírody, ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu, zejména 
na úhradu nákladů na vstupné a dopravu na jednotlivé akce, zakoupení didaktického materiálu a pomůcek pro 
ekologickou výchovu, zakoupení pískovnic do jednotlivých tříd, zakoupení výsadbového materiálu (zejména 
stromů, zeminy, hnojiva apod.), zakoupení a instalaci herního prvku z proutí; dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. 
smlouva č. 09/FŽP/11/2014, uložená na odboru ŽPaZ.

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

2t Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro Hasičský záchranný sbor MSK územní odbor Frýdek-
Místek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 23. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města 
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského 
kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupenou plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, 
krajským ředitelem, jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace ve výši 200 000,- Kč, na pořízení 
podlahového mycího stroje pro úklid v budově hasičské stanice Hasičského záchranného sboru MSK ve Frýdku-
Místku, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK – oddělení krizového řízení a PO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
                   2u Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu regenerace 
                   města Frýdek-Místek pro rok 2014

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 24.  schvaluje

a) poskytnutí neinvestičních dotací z fondu regenerace města Frýdek-Místek a rozpočtu města Frýdek-Místek
   pro  rok 2014  subjektům uvedeným  pod body 1 až 6;

b) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek a následujícími 
    subjekty:

1. Římskokatolická farnost Frýdek zapsaná na MK ČR v Rejstříku evidovaných PO, se sídlem Mariánské 
náměstí čp. 145, Frýdek-Místek, IČ 60801930, zastoupena statut. orgánem P. Antonem Verbovským, CSsR, 
administrátorem farnosti, ve výši 55.000 Kč na výdaje spojené s obnovou fary čp. 1 ve Frýdku-Místku 
(Oprava stropů 2. NP a další související práce) dle přílohy č. S/0333/2014/ OÚRaSŘ k tomuto usnesení, 
uložené na OÚRaSŘ;
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2. Helena Hartenbergrová a Vlasta Garnacová, xxxxxxxxxxxxxxx, Frýdek-Místek ve výši 43.000 Kč na 
výdaje spojené s obnovou měšťanského domu čp. 47, Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku (statické 
zabezpečení zadní části domu a další související práce) dle přílohy č. S/0332/2014/OÚRaSŘ k tomuto 
usnesení, uložené na OÚRaSŘ;

3. Marie Urbancová, xxxxxxxxxFrýdek-Místek, a Zdenek Pecháček, xxxxxxxxx Frýdek-Místek, zastoupen 
Luďkem Urbancem, xxxxxxxxxx Frýdek-Místek, ve výši 33.000 Kč na výdaje spojené s obnovou 
měšťanského domu čp. 46, Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku (obnova zadní fasády a další související 
práce) dle přílohy č. S/0331/2014/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ;

4. Alsatian s r. o., se sídlem Myslík čp. 132, p. Palkovice, IČ 64611060, zastoupena Ing. Lenkou Vlkovou, 
jednatelkou, ve výši 27.000 Kč na výdaje spojené s obnovou měšťanského domu čp. 21, ulice Tržní 
ve Frýdku-Místku (obnova vnitřních prostor domu – oprava a výmalba prostorů chodby a další související 
práce) dle přílohy č. S/0330/2014/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ;

5. ŘK farnost Místek, zapsaná na MK ČR v Rejstříku evidovaných PO, se sídlem Farní náměstí čp. 56, 
Frýdek-Místek, IČ 49562401, zastoupena statutárním orgánem Mons. Mgr. Josefem Maňákem, farářem, 
ve výši 42.000 Kč na výdaje spojené s obnovou kostela sv. Jakuba, Farní náměstí ve Frýdku-Místku 
(oprava omítek kostela a další související práce) dle přílohy č. S/0329/2014/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, 
uložené na OÚRaSŘ;

6. JUDr. Jana Šebestová, xxxxxxxxxxxxFrýdek-Místek, ve výši 100.000 Kč na výdaje spojené s obnovou 
domu čp. 15, ulice Hlavní ve Frýdku-Místku (název akce dle stavebního povolení: stavební úpravy, 
nástavba, přístavba; dotace se poskytuje na čelní fasádu domu – okna, omítky, nátěr fasády a další 
související práce) dle přílohy č. S/0328/2014/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ;

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

2v Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů ve Frýdku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 25. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem 
města Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů ve Frýdku, se sídlem 
Střelniční 1861, Frýdek-Místek, IČ 45235678, zastoupeným Vladimírem Dužíkem, starostou, jejímž předmětem 
je poskytnutí investiční dotace ve výši 70 000,- Kč, na nákup požární stříkačky pro mladé hasiče, a to dle přílohy 
č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK. 

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

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
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1. o darování pozemku  p.č. 161/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (28. října) do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 
70218 Ostrava, IČ: 7089069.
V darovací smlouvě bude uveden následující závazek: 
Obdarovaný se zavazuje, že bude Předmět daru využívat za účelem vzdělávání, výchovy a provozování 
volnočasových aktivit a nepřevede jej  do vlastnictví třetí osoby,  to vše po dobu deseti let od účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že obdarovaný tyto povinnosti poruší, je  povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši znaleckého ocenění této nemovité věci ve výši ceny obvyklé. Znalecké ocenění nemovité 
věci ve výši ceny obvyklé bude zpracováno ke dni porušení povinností.  Ode dne úhrady této smluvní pokuty na 
účet dárce může obdarovaný nakládat s nemovitou věcí dle svého uvážení. 

2. o nabytí pozemků p.č. 24/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2,  p.č. 24/3 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 5 m2, p.č. 25/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2, p.č. 25/3 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 a   p.č. 26/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 
m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Blatnici), od vlastníků za kupní cenu 800 Kč/m2.

3. o prodeji části  pozemku   p.č. 3364/219 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře cca 90 m2,  k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Stará Riviéra) vlastníkovi pozemku p.č. 3364/218 v k.ú. Místek za kupní cenu 400 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

4. o prodeji části  pozemku  p.č. 3562 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře cca 200 m2,  k.ú. Frýdek,  obec 
Frýdek-Místek (V. Vantucha) vlastníkům bytového domu č. p. 1340 v k.ú. Frýdek za kupní cenu  500 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

5. o prodeji části pozemku p.č. 5243/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 65 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Na Hrázi) vlastníkovi objektu občanské vybavenosti č. p. 2138 v k.ú. Místek za kupní cenu 430 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

6. o prodeji pozemků  p.č. 3290/81 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 170 m2 a p.č. 3290/82 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) vlastníkům domů č.p. 
1239 a č.p. 1241 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 1.700 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.

7.  o prodeji pozemku p.č. 3437 zastavěná plocha - zbořeniště o výměře 527 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi,   xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1200 Kč/m2,  na základě 
výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 21.11.2012,  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.

8.  o prodeji pozemku p.č. 3453/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 112 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.

9. a) o prodeji pozemku p.č. 4575/1 orná půda o výměře 1.041 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) 
MUDr. Evě Šmídové, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 770 Kč/m2, na základě výsledku nabídkového 
licitačního řízení ze dne 16.04.2014.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a MUDr. Evou Šmídovou, xxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím kupujícím na pozemek p.č. 4575/1 
orná půda o výměře 1.041 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) za kupní cenu 770 Kč/m2. Závazek 
uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu 2 let od schválení prodeje pozemku zastupitelstvem města.
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10. o prodeji části pozemku p.č. 5706/1 trvalý travní porost o výměře cca 600 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Pod Vodojemem) vlastníkovi budovy č.p. 2577 na pozemku p.č. 5706/12 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 
300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

11. o prodeji části pozemku p.č. 239/18 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 24 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Maryčky Magdonové) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 235 na pozemku p.č. 
239/15 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen 
geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

12. o prodeji části pozemku p.č. 239/18 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 21 m2 a části pozemku p.č. 239/
20 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 18 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Maryčky Magdonové) 
spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 234 na pozemku p.č. 239/17 zastavěná plocha a 
nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

13. o prodeji části pozemku p.č. 239/20 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 40 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Maryčky Magdonové) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 233 na pozemku p.č. 
239/21 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen 
geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

14. o prodeji pozemku p.č. 1962/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Malý Koloredov) vlastníkovi budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 1962/2 zastavěná 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.

15. o prodeji pozemků p.č. 1806/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.158 m2, p.č. 1831/401 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 35 m2, p.č. 1751/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Slezská) vlastníkovi budovy č.p. 3151 na pozemcích p.č. 1806/5, p.č. 1831/401, p.č. 1751/4 
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 1.350 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.

16. o prodeji pozemků p.č. 1962/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a p.č. 1962/7 zast. plocha a nádvoří 
o výměře 33 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov) vlastníkovi budovy bez č.p./č.e. – garáž 
na pozemku p.č. 1962/3 zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku p.č. 1962/7 
zastavěná 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.

17. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu zřídit a udržovat vrtanou studnu včetně 
manipulační šachty a čerpacího zařízení na pozemku p.č. 3493/2 ostatní plocha,  k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek a služebnosti spočívající v právu zřídit a udržovat vodovodní přípojku a elektropřípojku pro čerpadlo 
studny na pozemku p.č. 3493/2 a pozemku p.č. 3493/5,  k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (28. října), vlastníkem 
Povodí Odry, s.p., se sídlem  Varenská 3101/49, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 70890021 jako povinným, 
pro statutární město Frýdek-Místek jako oprávněné, a to za úplatu ve výši 150 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, 
minimálně však 1.000 Kč + příslušná sazba DPH.
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b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu zřídit 
a udržovat vrtanou studnu včetně manipulační šachty a čerpacího zařízení na pozemku p.č. 3493/2 ostatní 
plocha, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek a služebnosti spočívající v právu zřídit a udržovat vodovodní přípojku a 
elektropřípojku pro čerpadlo studny na pozemku p.č. 3493/2 a pozemku p.č. 3493/5,  k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (28. října), mezi vlastníkem 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, a to 
za úplatu ve výši 150 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, minimálně však 1.000 Kč + příslušná sazba DPH.

18. o prodeji pozemku p.č. 3229/112 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. 3229/112 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.

19. o prodeji části pozemku p.č. 1535/154 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 73 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1899 
na pozemku p.č. 1535/15 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše 
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku 
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

20. o prodeji části pozemku p.č. 1535/154 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 72 m2 a části 
pozemku p.č. 1535/153 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 76 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Dr. Antonína Vaculíka) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1898 na pozemku p.č. 
1535/14 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen 
geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

21.  o prodeji části pozemku p.č. 1535/152 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 a části 
pozemku p.č. 1535/153 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 75 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Dr. Antonína Vaculíka) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1897 na pozemku p.č. 
1535/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen 
geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

22. o prodeji části pozemku p.č. 1535/152 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 74 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka) spoluvlastníkům domu (příp. společných částí domu) č.p. 1896 
na pozemku p.č. 1535/12 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 330 Kč/m2, přičemž tato výše 
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku 
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

23. o doplnění usnesení č. V./5c/5.4./8. z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
10.06.2013,  kterým byla  stanovena kupní cena ve výši 700 Kč/m2 při prodeji pozemku p.č. 4962/9 orná půda 
o výměře 1.919 m2 (pozemek vznikl geometrickým plánem č. 916-87/2009 z původního pozemku p.č. 4962/
1), k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Horní – směrem za restaurací Hrad na Nové osadě) 
vlastníkovi budoucího rodinného domu na tomto pozemku, o ustanovení v tomto znění:
„Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.“.

24. o doplnění usnesení č. V./5c/5.4./9. z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
10.06.2013,  kterým byla  stanovena kupní cena ve výši 700 Kč/m2 při prodeji pozemku p.č. 4962/11 orná půda 
o výměře 1.284 m2 (pozemek vznikl geometrickým plánem č. 916-87/2009 z původních pozemků p.č. 4962/1 
a p.č. 4963), k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Horní – směrem za restaurací Hrad na Nové 
osadě) vlastníkovi budoucího rodinného domu na tomto pozemku, o ustanovení v tomto znění:
„Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.“.
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25. o doplnění usnesení č. V./5c/5.4./16. z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
10.06.2013,  kterým byla stanovena kupní cena ve výši 450 Kč/m2 při prodeji části pozemku p.č. 1001/3 zahrada 
o výměře cca 552 m2 a pozemků p.č. 1001/12 zahrada o výměře 473 m2 a p.č. 1001/13 zahrada o výměře 
75 m2 (pozemky vznikly rozdělením původních pozemků p.č. 1001/1 a p.č. 1001/3 v k.ú. Skalice u Frýdku-
Místku geometrickým plánem č. 1005-150/2008), k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek vlastníkovi 
budoucího rodinného domu na těchto pozemcích, o ustanovení v tomto znění:
„Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.“.

26. a) o doplnění usnesení č. III./3a/3.1./10. z 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
03.09.2012, kterým bylo rozhodnuto o prodeji části pozemku p.č. 2050/29 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 
750 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Anenská) vlastníkům budovy č.p. 2297 na pozemku p.č. 1565/2 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 950 Kč/m2, o ustanovení v tomto znění:
„Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.“.
b)  o uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 28.11.2012 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek jako budoucím prodávajícím a společností Magnificence, s.r.o., se sídlem Praha, Řepy, 
Žalanského 31/34, PSČ: 163 00, IČ: 283 09 472 jako budoucím kupujícím, týkajícího se navýšení kupní ceny o 
DPH v případě, že převod pozemku bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním.

27. o prodeji pozemku p.č. 202/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Bruzovská) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 305 na pozemku p.č. 202/2 v k.ú. Frýdek za 
kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.

28.  o prodeji části pozemku p.č. 698 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 300 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Bruzovská) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 330 na pozemku p.č. 698 
v k.ú. Frýdek za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

29. o prodeji části pozemku p.č. 701 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 250 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Třanovského) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 333 na pozemku p.č. 701 v k.ú. Frýdek 
za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem 
města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke 
dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

30. o prodeji části pozemku p.č. 713 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 250 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Střelniční) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 343 za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž 
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části 
pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

31.  o prodeji pozemku p.č. 962/24 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Mánesova) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 467 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.

32.  o prodeji pozemku p.č. 1085/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 381 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Husova) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 482 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.

33.  o prodeji pozemku p.č. 2883/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nádražní) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2323 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.
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34.  o prodeji části pozemku p.č. 3484 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 350 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Míru) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1310 za kupní cenu 500 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

35. o prodeji pozemku p.č. 3528 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Míru) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1324 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.

36. o prodeji pozemku p.č. 3540/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 125 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (V. Vantucha) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 1329 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.

37. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 67/6 orná půda,  k.ú. Lysůvky, 
obec Frýdek-Místek  Natálii Pokludovou, xxxxxxxxxxxxx statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti 
spočívající v právu zřídit a udržovat kanalizační řad v rámci stavby „Odkanalizování povodí Olešné, kanalizace 
místních částí  Zelinkovice a Lysůvky“, a to  bezúplatně.
b)  o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
p.č. 67/6 orná půda,  k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek, mezi Natálií Pokludovou,xxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím povinným a statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným, a to služebnosti 
spočívající v právu zřídit a udržovat kanalizační řad v rámci stavby „ Odkanalizování povodí Olešné, kanalizace 
místních částí  Zelinkovice a Lysůvky“, a to  bezúplatně.

38. o prodeji části pozemku p.č. 5056 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 150 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (S.K. Neumanna) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 1644 za kupní cenu 500 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

39. o prodeji části pozemku p.č. 5189/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 160 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Nad Lipinou) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2234 za kupní cenu 500 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

40.  o prodeji pozemku p.č. 5189/55 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 159 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Lipinou) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 2302 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.

41.  o prodeji pozemku p.č. 5189/56 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Lipinou) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 2303 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.

42.  o prodeji pozemku p.č. 5193/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Lipinou) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 2304 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.

43.  o prodeji pozemku p.č. 5193/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Lipinou) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 2309 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.
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44. o prodeji pozemku p.č. 5193/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 167 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Na Kopci) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2311 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.

45.  o prodeji pozemku p.č. 5193/96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Mostárnou) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2931 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.

46.  o prodeji pozemku p.č. 5196/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Čs. červeného kříže) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2246 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.

47.  o prodeji pozemku p.č. 5196/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Čs. červeného kříže) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2341 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.

48.  o prodeji pozemku p.č. 6802/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Slezská) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 2892 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.

49.  o prodeji pozemku p.č. 360/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (J. Lady) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 1728 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.

50.  o prodeji pozemku p.č. 1460/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Vrchlického) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1680 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.

51. o prodeji pozemku p.č. 1535/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Ostravská) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 509 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.

52.  o prodeji pozemku p.č. 1820/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (K. H. Máchy) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1609 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.

53.  o prodeji pozemku p.č. 1885/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Hlavní třída) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1564 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.

54.  o prodeji pozemku p.č. 1961/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 215 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Malý Koloredov) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 1446 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.

55.  o prodeji pozemku p.č. 2200 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 151 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Hálkova) podílovým spoluvlastníkům bytového domu čp. 928 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.
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56.  o prodeji pozemku p.č. 3439/22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (28. října) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 1878 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.
57.  o prodeji části pozemku p.č. 3810 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 250 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) vlastníkům bytových jednotek bytového domu čp. 352 za kupní cenu 
500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

58.  a) o nabytí části pozemku p.č. 1157 ostatní plocha – hřbitov, urnový háj o výměře cca 350 m2, k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek od Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem Skalice 
91, Frýdek-Místek, IČ: 60043253 za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané části pozemku bude 
určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Římskokatolickou farností Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem Skalice 91, Frýdek-Místek, IČ: 
60043253 jako budoucím prodávajícím  na část pozemku p.č. 1157 ostatní plocha – hřbitov, urnový háj o 
výměře cca 350 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 40 Kč/m2. 

59.  o nabytí pozemku p.č. 5747/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Bruzovská) od vlastníka za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.

60.  o darování pozemků p.č. 1942 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 807 m2 a p.č. 2209/
2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 14 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek  (J.Opletala) do vlastnictví 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692. 

61. a) o prodeji části pozemku p.č. 820/19 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 300 m2, k.ú. 
Chlebovice, obec Frýdek-Místek (průmyslová zóna) společnosti Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Frýdek-
Místek, IČ: 48535478 za kupní cenu ve výši 160 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
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, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako budoucím 
kupujícím, na základě níž dojde k prodeji části pozemku p.č. 820/19 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře cca 300 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek- Místek za kupní cenu 160 Kč/m2. 

62. a) o prodeji části pozemku p.č. 820/11 orná půda o výměře cca 195 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek 
(průmyslová zóna)  společnosti Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 za kupní 
cenu ve výši 160 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem 
města.  Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. 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, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako budoucím 
kupujícím, na základě níž dojde k prodeji části pozemku p.č. 820/11 orná půda o výměře cca 195 m2, k.ú. 
Chlebovice, obec Frýdek- Místek za kupní cenu 160 Kč/m2. 

63. o prodeji části pozemku  p.č. 4092/3 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře cca 148 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Palkovická) Markovi a Kateřině Otáhalovým, xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 300 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

20



64. a) o doplnění usnesení č. III./3a/3.1./20. z 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
05.12.2011, ve znění usnesení č. III/3a/3.1./1. z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
9.12.2013,  kterým bylo rozhodnuto o prodeji části pozemků p.č. 3939 orná půda o výměře cca 4437 m2, p.č. 
3940/17 orná půda o výměře cca 6353 m2 a p.č. 3940/19 orná půda o výměře cca 6587 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Hliník) společnosti BEZAN s.r.o., se sídlem Nad Rybníkem 3019, Frýdek-Místek IČ: 61945552 
za kupní cenu 1.000 Kč/m2, o ustanovení v tomto znění:
„Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.“.
b)  o uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 08.02.2012 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek jako budoucím prodávajícím a společností BEZAN s.r.o., se sídlem Nad Rybníkem 
3019, Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím, týkajícího se navýšení kupní ceny o DPH v případě, že převod 
pozemku bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním.

65. a) o doplnění usnesení č. IV./4a/4.1./15. z 26. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
26.07.2010,  ve znění  usnesení č. VI./6a/6.1./38. z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 
dne 3.12.2012, kterým bylo rozhodnuto o prodeji pozemků p.č.1840/3 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 
o výměře 270 m2, p.č. 1843/2 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 720 m2, p.č. 1841/3 zastavěná 
plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 738 m2, p.č. 1842/2 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 
494 m2  a p.č. 1831/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2198 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská) 
společnosti Stálice s.r.o., se sídlem Třinec, Na Vyhlídce 1251, IČ: 28573838 za kupní cenu 950 Kč/m2, o 
ustanovení v tomto znění:
„Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.“.
b)  o uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 11.08.2010 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek jako budoucím prodávajícím a společností Stálice s.r.o., se sídlem Třinec, Na Vyhlídce 
1251, IČ: 28573838  jako budoucím kupujícím, týkajícího se navýšení kupní ceny o DPH v případě, že převod 
pozemku bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním.

66. a) o zřízení věcného předkupního práva ve smyslu § 2140 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
na základě něhož vznikne společnosti Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, 73942 Frýdek-Místek, IČ: 
48535478 povinnost nabídnout pozemek p.č. 820/3 o výměře 4.570 m2 v k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek 
statutárnímu městu Frýdek-Místek ke koupi za kupní cenu 160 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, pokud by jej 
chtěla prodat 3.osobě.
Předkupní právo bude smluvně rozšířeno i na jiné způsoby zcizení  ve smyslu §2140 odst.2 občan. zák. a bude 
sjednáno  na dobu určitou - do vydání kolaudačního souhlasu (příp. jiného dokladu o povoleném účelu užívání 
dokončené stavby příslušným stavebním úřadem),týkajícího se stavby  výrobně administrativní haly na pozemku 
p.č. 820/3 v k.ú. Chlebovice ,obec Frýdek-Místek .
b) o uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcného předkupního 
práva mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím prodávajícím a oprávněným z předkupního práva 
a společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, 739 42  Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako budoucím 
kupujícím a povinným z předkupního práva na  pozemek p.č. 820/3 orná půda o výměře  4.570 m2, k.ú. 
Chlebovice, obec Frýdek-Místek, dle Přílohy č. 1 k usnesení.

67. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 1156/2 ostatní plocha – ostatní 
komunikace,  k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek  podnikem Lesy České republiky, s.p., se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ: 42196451  statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti 
spočívající v právu zřídit a udržovat dešťovou kanalizaci v rámci stavby „Výstavba parkoviště u hřbitova ve 
Skalici“, a to za úplatu ve výši 2.000 Kč + příslušná sazba DPH.
b)  o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
p.č. 1156/2 ostatní plocha – ostatní komunikace,  k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek  mezi 
podnikem Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ: 42196451  jako 
budoucím povinným a statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným, a to služebnosti 
spočívající v právu zřídit a udržovat dešťovou kanalizaci v rámci stavby „Výstavba parkoviště u hřbitova ve 
Skalici“, a to za úplatu ve výši 2.000 Kč + příslušná sazba DPH. 

68. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 1154/8 zahrada,  k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek Magdou Tobolovou, Jiřím Tobolou st. a Jiřím Tobolou ml., xxxxxxxx, 
Frýdek-Místek  statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti spočívající v právu zřídit a udržovat 
dešťovou kanalizaci v rámci stavby „Výstavba parkoviště u hřbitova ve Skalici“, a to za úplatu ve výši 3.000 Kč.
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b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
p.č. 1154/8 zahrada,  k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek  mezi Magdou Tobolovou, Jiřím 
Tobolou st. a Jiřím Tobolou ml., xxxxxxxxxx Frýdek-Místek  jako budoucími povinnými a statutárním městem 
Frýdek-Místek jako budoucím oprávněným, a to služebnosti spočívající v právu zřídit a udržovat dešťovou 
kanalizaci v rámci stavby „Výstavba parkoviště u hřbitova ve Skalici“, a to za úplatu ve výši 3.000 Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. nerozhodlo

69. o nabytí stavby  č. p. 38 - občanská vybavenost na pozemku p.č. 276 zastavěná plocha a nádvoří  a pozemku 
p.č. 276 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 809 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Pod Kabáticí) od 
vlastníků za kupní cenu 1.700.000 Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. ruší

70. usnesení č. 11/III/3a/3.1/5 z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 25.02.2013, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo 
a)  o prodeji pozemku p.č. 3437 zastavěná plocha - zbořeniště o výměře 527 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1200 Kč/m2,  na základě 
výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 21.11.2012. Prodej bude realizován po kolaudaci objektu.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a Mgr. Jaroslavem Kocincem,  xxxxxxxxxxxxxx jako budoucím kupujícím na pozemek p.č. 3437 
zastavěná plocha -zbořeniště o výměře 527 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) za kupní cenu 
1.200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na  kolaudaci objektu.“

71. usnesení č. 15/III/3a/3.1./3 z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.09.2013, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo 
a)  o prodeji pozemku p.č. 3453/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 112 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Revoluční) Mgr. Jaroslavu Kocincovi, xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1200 Kč/m2, přičemž 
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a Mgr. Jaroslavem Kocincem,  xxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím kupujícím, na základě níž dojde 
k prodeji pozemku p.č. 3453/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 112 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Revoluční) za kupní cenu 1200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na vydání kolaudačního 
souhlasu stavby polyfunkčního domu, zpevněných ploch a staveb souvisejících na pozemku p.č. 3437, k.ú. 
Frýdek.“

72.  usnesení č. III./3a/3.1./3. ze 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.12.2013, 
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 1962/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 
22 m2 a p.č. 1962/7 zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov) 
Tomáši Vlkovi, xxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 2200 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 
1 roku od schválení zastupitelstvem města.“.

73. usnesení č. III./3a/3.1./8. z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.09.2013, 
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 5193/1 ostatní plocha - zeleň o 
výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) do podílového spoluvlastnictví Mgr. Markétě 
Drabinové, xxxxxxxxxxxxx a manželům Liborovi a Zlatici Moješčíkovým, xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 300 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.“
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74. usnesení č. III./3a/3.2./18. z 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 03.03.2014, 
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo 
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.“

75. usnesení č. II./2.1./6. z 9. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 28.03.2000, 
které zní: 
„Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 239/45, ost. plocha o výměře cca 3 m2, k.ú. Frýdek 
(ul. Puškinova) společnosti Distep a. s. , se sídlem Frýdek-Místek, ul. Ostravská 961.
Kupní cena 840,- Kč/m2.“

76. usnesení č. II./2.1./1. z 10. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 27.06.2000, 
které zní: 
„Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 3660, ost. plocha o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek 
(ul. Divišova) Blance a Lubošovi Míčkovým, xxxxxxxxxxxxxx. Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 
350,- Kč/m2. Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby, případně rozestavěné stavby.“

77. usnesení č. II./2.1./2. z 10. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 27.06.2000, 
které zní: 
„Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 3660, ost. plocha o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek 
(ul. Divišova) Heleně Míčkové, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Kupní cena dle znaleckého posudku, minimálně 350,- Kč/m2. Prodej bude realizován po geometrickém 
zaměření stavby, případně rozestavěné stavby.“

78. usnesení č. II./2.1./17. z 10. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 27.06.2000, 
které zní: 
„Městské zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 6137, ost. plocha o výměře cca 70 m2 a pozemku 
p.č. 73, zast. plocha o výměře 26 m2, k.ú. Místek Otovi Peterovi,xxxxxxxxxxx (dostavba v MPZ – ul. 
Pivovarská).
Kupní cena 1.120,- Kč/m2, přičemž tato výše je platná po dobu 2 let od schválení městským zastupitelstvem. 
Prodej bude realizován na základě geometrického zaměření stavby, popř. rozestavěné stavby.“

79. usnesení č. II./2.1./9. z 11. zasedání Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku, konaného dne 26.09.2000, 
které zní: 
„Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 6080/6, zahrada o výměře 311 m2, k.ú. Frýdek (Černá 
cesta) Ing. Jaroslavu Šťávovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Kupní cena 140,- Kč/m2.“

80. usnesení č. VI./6.1./1. z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 12.12.2000, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 4077/2, ost. plocha o výměře 1000 m2 a podzemního 
sklepu nacházejícího se na pozemku p.č. 4077/2, vše k.ú. Místek (Hranečník) Zdeňku Dolákovi, xxxxxxxxxxxx.
Kupní cena 140,- Kč/m2 (pozemek), 39.630,- Kč (sklep).“

81. usnesení č. III./3.1./11. z 16. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
22.05.2001, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 6047/2, orná o výměře cca 60 m2, k.ú. 
Frýdek (ul. Příkrá) manželům Josefu a Naděždě Hrtusovým, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Kupní cena 140,- Kč/m2.“ 

82. usnesení č. VI./6.1./18. z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 11.12.2001, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej pozemku p.č. 5514/15 zast. plocha o výměře 48 m2, k.ú. 
Frýdek (ul. J. Pešiny) Michalu Hlauškovi, xxxxxxxxxxxxxxx, Milanu Březinovi, xxxxxxxxxxxxxxx, manželům 
Miloši a Vladimíře Oulehlovým, xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 500,- Kč/m2.“

83. usnesení č. II./2.1./1. z 20. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
12.02.2002, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej pozemku p.č. 1967/3 zast. plocha o výměře 125 m2, k.ú. 
Místek (ul. Riegrova) spoluvlastníkům domu č.p. 853, Frýdek-Místek, ul. Riegrova za kupní cenu 140,-Kč/m2.“ 

84. usnesení č. V./5.1./9. z 21. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
26.03.2002, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej pozemku p.č. 1400/2 zast. plocha o výměře 24 m2, k. ú. 
Frýdek (Národních mučedníků) Jaroslavu a Dagmar Pěkníkovým, xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 500,- Kč/
m2.“

85. usnesení č. V./5.1./11. z 21. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
26.03.2002, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej pozemku  p. č. 1400/9 zast. plocha o výměře 22 m2,  k. ú. 
Frýdek (Národních mučedníků) Aloisi a Zdeňce Chovancovým, xxxxxxxxxxxxxxxza kupní cenu 500,- Kč/m2.“

86. usnesení č. VI./6.1./5. z 22. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
18.06.2002, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej pozemku p.č. 1184/3 zahrada o výměře 122 m2, k.ú. 
Skalice Evě Zahradníkové, xxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 160,- Kč/m2.“

87. usnesení č. V./5.1./1. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 24.09.2002, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 5706/1 pastvina o výměře 620 m2, k.ú. 
Frýdek (ul. Pod Vodojemem) Petru Pětrošovi, xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 160,-Kč/m2.“

88. usnesení č. V./5.1./2. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 24.09.2002, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 5706/1 pastvina o výměře 620 m2, k.ú. 
Frýdek (ul. Pod Vodojemem) Marii Ivánkové, xxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 160,-Kč/m2.“

89. usnesení č. V./5.1./3. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 24.09.2002, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 5706/1 pastvina o výměře 250 m2, k.ú. 
Frýdek (ul. Pod Vodojemem) Jaroslavě Kotáskové,xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 160,-Kč/m2.“

90. usnesení č. V./5.1./4. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 24.09.2002, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 5706/1 pastvina o výměře 630 m2, k. 
ú. Frýdek (ul. Pod Vodojemem) manželům Václavu a Jarmile Pindurovým, bytem Frýdek-Místek, xxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 160,-Kč/m2.“

91. usnesení č. V./5.1./13. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 24.09.2002, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej pozemku  p. č. 5193/55 zast. plocha o výměře 25 m2 , k. 
ú. Frýdek (ul. Na Aleji) Monice Šimoňákové, xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 500,-Kč/m2.“

92. usnesení č. VI./a)./6.1./2. z 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 10.02.2003, které 
zní: 
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„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p. č . 1381/19 ost. plocha o výměře  120 
m2, k. ú. Skalice (za ZŠ) manželům Radimovi a Libuší Hlauškovým, ,xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 160,- 
Kč/m2.“

93. usnesení č. V./5.a)./5.1./13. z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 15.09.2003, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 118/4 ost. plocha – jiná plocha o 
výměře 20 m2 a části pozemku p.č. 118/1 ost. plocha – jiná plocha o výměře 50 m2, k.ú. Frýdek (ul. Hluboká) 
Martinu a Andrei Cvičkovým,  xxxxxxxxxxxxxx za  kupní cenu 1.120,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“ 

94. usnesení č. V./5.a)./5.1./16. z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 15.09.2003, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek schvaluje prodej části pozemku p.č. 118/1 ostatní plocha – jiná plocha o 
výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Půstkách) Alexandru Štefkovi, xxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.120,- Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

95. usnesení č. VI./6.a)./6.1./4. z 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 15.12.2003, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji  pozemku p.č. 3229/18 zast. plocha o výměře 18 m2, 
k.ú. Místek (za SBD) Ing. Pavlu Jendrejovskému,xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 500,- Kč/m2.“

96. usnesení č. V./5.a)./5.1./8. z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 21.06.2004, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 118/1 ost. plocha – jiná o výměře 50 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Na Půstkách) MUDr. Vladimíru Hořavovi, xxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 1.120,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.“

97. usnesení č. V./5.a)./5.1./13. z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 21.06.2004, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku p.č. st. 
758/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2 v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek společnosti 
GALA-DŘEVO, s.r.o., se sídlem Skalice 303, IČ: 00560464 za kupní cenu 560,- Kč/m2,  přičemž tato výše 
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

98. usnesení č. V./5.a)./5.1./5. z 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 13.12.2004, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 5431/1, dle geometrického plánu č. 
2311-24/2003 se jedná o p.č. 5431/27 orná o výměře 976 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zátiší) Romanu 
Cymorkovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 400,-Kč/m2 – zastavěná plocha, 160,-Kč/m2 – zahrada, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

99. usnesení č. V./5.a)./5.1./8. z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 111/4 ostatní plocha – jiná, nově 
odměřené geometrickým plánem jako pozemek p.č. 118/14 díl „b“ zast. plocha a společný dvůr o výměře 2 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Na Půstkách) MUDr. Vladimíru Hořavovi, xxxxxxxxxx. Kupní cena 
1.120,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

100. usnesení č. V./5.a)./5.1./9. z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 123/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 
125 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u podchodu mezi autobusovým stanovištěm a prodejnou Albert) 
společnosti LICHNA TRADE CZ, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Vršavec 1848, IČ: 25860330 a Ing. Oldřichu 
Fialovi, bytem Ostravice 596.  Kupní cena  1.120,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 
let od schválení zastupitelstvem města.“

25



101. usnesení č. V./5.e)./5.5.1./2. z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 13.06.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji  části pozemku p.č. 5087 zahrada o  výměře cca 600 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (N. Osada) Petrovi Štolfovi,xxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 160,- Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.“ 

102. usnesení č. V.e)./5.5.1./5. z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 13.06.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 4116/114 trvalý travní porost o  výměře 
31 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (ul. Polní) Haně Fukalové, xxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 160,- Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

103. usnesení č. V.e)./5.5.1./32. z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 13.06.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji pozemků p.č. 120/18 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 26 m2, p.č. 120/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 728 m2 a p.č. 3047/8 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 7 m2,  k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek ( Stará cesta ) vlastníkovi objektu č.p. 91  za kupní 
cenu 1.120,- Kč/m2, přičemž výše kupní ceny je platná po dobu dvou let od schválení zastupitelstvem města.“

104. usnesení č. V.e)./5.5.1./37. z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 13.06.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji id. 123/1000 celku  pozemku p.č. 4313/1 zastavěná 
plocha a nádvoří o celkové výměře 284 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Vratimovská) 
paní Janě Hornungové, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 100,- Kč/m2, přičemž výše kupní ceny je platná po 
dobu jednoho roku od schválení zastupitelstvem města.“  

105. usnesení č. 5.d)./5.4./26. z 21. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 19.09.2005, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji částí pozemků p.č. 1831/139 ostatní plocha - zeleň 
o výměře cca 25 m2 a p.č. 1751 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 180 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Slezská) společnosti IGNACIA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Ječná ul. 1, IČ: 49706888 za kupní 
cenu 840,-Kč/m2, přičemž výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.“ 

106. usnesení č. 5./f)./5.7./5. z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 12.12.2005, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji části pozemku p. č. 5077/1 zast. plocha a nádvoří a části 
pozemku p.č. 5090/1 zahrada o celkové výměře cca 700 m2,  k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada) 
spoluvlastníkům domu čp. 1659 na ulici J. Haška, za kupní cenu 160,- Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude 
určen geometrickým plánem.“

107. usnesení č. 11/III/3a/3.1./4 z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 25.02.2013, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo 
a) o prodeji  pozemků p.č. 3367 ostatní plocha-zeleň  o výměře 193 m2,  p.č. 3377 zastavěná plocha a nádvoří-
zbořeniště o výměře 275 m2, p.č. 3379 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 40 m2 a p.č. 3380 
zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 217 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) 
společnosti Sugato s.r.o.,  se sídlem  M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek, IČ: 29446601 za kupní cenu 1200 Kč/
m2,  na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 21.11.2012. Prodej bude realizován po kolaudaci 
objektu.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a společností Sugato s.r.o., M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek, IČ: 29446601 jako budoucím 
kupujícím na pozemky p.č. 3367 ostatní plocha-zeleň  o výměře 193 m2,  p.č. 3377 zastavěná plocha a nádvoří-
zbořeniště o výměře 275 m2, p.č. 3379 zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 40 m2 a p.č. 3380 
zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště o výměře 217 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) za 
kupní cenu 1.200 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na kolaudaci objektu.“
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108. usnesení č. III/3a/3.1./15b) ze 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 03.03.2014, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo 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 Frýdek-Místek 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.“

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

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

4a Zpráva o postupu výstavby Haly Polárka za období 03-05/2014 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. bere na vědomí 

a)   zprávu o postupu výstavby Haly Polárka za období 03-05/2014, viz příloha č. 1 k usnesení , uložená na IO;
 
b)   prezentaci  Ing. Petra Slunského, jednatele  Sportplexu  Frýdek-Místek, s.r.o. k probíhající výstavbě haly   
Polárka.

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

4b Dodatek č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města (sídliště Slezská)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. rozhodlo
 
o uzavření Dodatku č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, 
zastoupeným ministryní Mgr. et Mgr. Věrou Jourovou a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ. Předmětem dodatku je navýšení dotace na IPRM, způsobilých 
výdajů IPRM, posunutí termínu ukončení realizace IPRM a změna poměru výdajů na revitalizaci veřejných 
prostranství a na regeneraci bytových domů.

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

4c  Zpráva č. 50 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 3. bere na vědomí

Zprávu č. 50 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4d  Plán společných zařízení v k. ú. Chlebovice a části k. ú. Lysůvky“ vč. 
prezentace SPÚ

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 4. schvaluje

„Plán společných zařízení“ zpracovaný v rámci „Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chlebovice  a  části  
k. ú. Lysůvky“, zpracovatel Agroprojekt PSO, s.r.o., Brno, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.

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

4e Návrh na zrušení usnesení Rady města Frýdku-Místku

- projednáno bez přijetí usnesení vč. diskuse k návrhu na vznik městské památkové zóny
-------------------------------------------------------------------------------------------------

V.   STANOVISKA  OBČANŮ 

- nebyla podána žádná stanoviska občanů
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ SMFM

6a Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace HOSPIC 
Frýdek-Místek, p. o.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace HOSPIC Frýdek-Místek, p. o., IČ: 72046546, 
zastoupena ředitelem Ing. Janem Jursou, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.

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

6b  Nové znění zřizovacích listin organizačních složek statutárního města 
Frýdku-Místku – Jednotek sboru dobrovolných hasičů

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 2. schvaluje

nová znění zřizovacích listin těchto organizačních složek statutárního města Frýdku-Místku:

a) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Místek-Bahno dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na 
odboru BRaPK – oddělení krizového řízení a PO.

b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lískovec dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, uložené na odboru 
BRaPK – oddělení krizového řízení a PO.

c) Jednotka dobrovolných hasičů Zelinkovice – Lysůvky dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení, uložené na 
odboru BRaPK – oddělení krizového řízení a PO.

d) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chlebovice dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení, uložené na odboru 
BRaPK – oddělení krizového řízení a PO.
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e) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Skalice dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení, uložené na odboru 
BRaPK – oddělení krizového řízení a PO.

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

6c Nové znění zřizovací listiny organizační složky statutárního města 
Frýdku-Místku – Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 3. schvaluje

nové znění zřizovací listiny organizační složky statutárního města Frýdku-Místku – Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Frýdek dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK – oddělení krizového 
řízení a PO.

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

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

7a Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku  pro volební 
období 2014-2018                                                        
Stanovení počtu volebních obvodů ve Frýdku-Místku pro volební období 
2014-2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 1. neschvaluje

návrh Ing. Rafaela Kučíka, člena ZMFM, stanovit počet členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro volební 
období 2014-2018 na 39 členů;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 2. stanoví pro volební období 2014-2018

1. v souladu s §  67 a § 68 odst. 1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
    počet členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku na 43;

2. v souladu s § 27 odst. 1) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
    jeden volební obvod ve městě Frýdku-Místku.

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

7b  Změna ve složení  osadního výboru Lískovec

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

v souladu  s ustanovením  § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů

7. 3.  odvolává       
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z funkce člena osadního výboru Lískovec

pana Tomáše Řehu

s účinností k 2. 6. 2014;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. vyjadřuje  

poděkování za práci v osadním výboru Lískovec  odstupujícímu  členovi  panu Tomáši Řehovi; 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. volí 

do funkce člena osadního výboru Lískovec do konce volebního období v r. 2014

 pana Albína Kozáka

s účinností od 3. 6. 2014.

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

7c Přehled k MHD zdarma (prezentace)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6.  bere na vědomí

 prezentaci  pana Karla Deutschera , náměstka primátora SMFM, týkající se přehledu „MHD zdarma“.
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

8. 1.  bere na vědomí

 kontrolu  usnesení,  připomínek a podnětů  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku  za  uplynulé 
 období  - viz přílohy č. l a 2 k usnesení, uložené na OKP;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

8. 2.  konstatuje  

dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaném dne 3. 3. 2014 - viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.

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

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

9. 1. bere na vědomí

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

X. DISKUSE

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

10. 1. neschvaluje

návrh  paní Pavly Walkové, členky ZMFM 

na tajné hlasování o jejím návrhu na přijetí obecně závazné vyhlášky, na  základě které by bylo možno ve 
Frýdku-Místku provozovat loterie pouze v kasinech;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

10. 2. neschvaluje

předložený návrh znění na přijetí nové obecně závazné vyhlášky, na základě které by bylo možno ve Frýdku-
Místku provozovat loterie pouze v kasinech.

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

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

Frýdek-Místek 4. 6. 2014

Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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