
      USNESENÍ

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 2. července 2014
ve 14.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I.  ZAHÁJENÍ

1a  Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1.  schvaluje 

program 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

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

1b  Určení ověřovatelů zápisu                                                                                                                

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2.  určuje

ověřovatele zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Bc. Pavla Machalu (ČSSD) a pana 
Ing. Petra Adamuse (KDU-ČSL).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 3.  bere na vědomí

rezignaci Bc. Miroslava Štefka (ČSSD) na mandát člena Zastupitelstva města Frýdku-Místku k 3. 7. 2014.

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

II.  FINANCE  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA  FRÝDKU-MÍSTKU

2a  3. změna  rozpočtu  statutárního  města  Frýdek-Místek  pro  rok  2014 
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření č. 65 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1.  schvaluje

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtového opatření č. 65 dle příloh č. 1 - 2 k usnesení, a to:

v navýšení výdajů o 234,56 tis. Kč na celkovou výši 
1 332 920,64 tis. Kč 

1



v navýšení financování o 234,56 tis. Kč na celkovou výši 
408 313,55 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2.  ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 65 pro 
rok 2014 dle platné rozpočtové skladby.

T – 7. 7. 2014
Z – vedoucí finančního odboru

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

III.  HOSPODAŘENÍ   S  MAJETKEM  STATUTÁRNÍHO   MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

3a  Změna Statutu Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdek-
Místek  dotčeným  výstavbou  komunikace  R/48  v  úseku nacházejícím  se  
na katastrálních územích statutárního města

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1.  rozhodlo

o změně Statutu Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/
48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích statutárního města, dle přílohy č.1 k usnesení, uložené na 
OSOM.

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

3b  Poskytnutí  příspěvků  z  Fondu  pomoci  občanům  statutárního  
města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku 
nacházejícím se na katastrálních územích statutárního města
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2.  rozhodlo

o poskytnutí finančních příspěvků z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným 
výstavbou komunikace  R/48 v úseku   nacházejícím  se na katastrálních územích  statutárního města vlastníkům 
nemovitých  věcí dotčených stavbou dle projektu „Sanace lokality Skatulův Hliník“,  dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uložené na OSOM, a to za podmínek nově přijatého čl. 14 Statutu tohoto fondu.

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

4a  Odůvodnění  významné  veřejné  zakázky  „Revitalizace veřejných 
prostranství  na  sídlišti  Slezská – III. etapa“ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1.  schvaluje

v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, odůvodnění 
účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních 
a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a stanovení základních 
a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele pro 
veřejnou zakázku „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa“, číslo zakázky 482356, 
P14V11000269 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na IO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Frýdek-Místek 2. 7. 2014

Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora
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