USNESENÍ
z 20 . zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 25. srpna 2014 v 8.00
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku vč. doplnění o bod 2i.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů o ověření zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 2. 6.
2014 a zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, které se konalo 2. 7. 2014 bez připomínek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. určuje
ověřovatele zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku paní Mgr. Drahomíru Jurtíkovou
(Nestraníci) a pana Jaroslava Muroně (ČSSD).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1c slib nové členky ZMFM
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 4. bere na vědomí,
že paní Mgr. Štěpánka Pavlátová (volební strana ČSSD) složila v souladu s § 69 odst.2 zák. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů slib bez výhrady.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a 4. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 66 – 94
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 66 – 94 dle příloh č. 1 – 3 a 1a) k usnesení, a to:
navýšení příjmů o
344,25 tis. Kč
navýšení výdajů o
654,80 tis. Kč
snížení financování o

37 191,36 tis. Kč
37 188,36 tis. Kč
3,00 tis. Kč na celkovou výši

na celkovou výši
na celkovou výši

968
1 376

408 310,55 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 66 - 94
pro rok 2014 dle platné rozpočtové skladby.
T – 1. 9. 2014
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

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

2b Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na
rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. rozhodlo uzavřít
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu na rok 2014 s níže uvedenými subjekty:
1. FAMUS, o.s., se sídlem Novodvorská 3478, Frýdek-Místek, IČ 42868238, spolek zapsaný ve SR, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 290, zastoupený starostkou sdružení Ludmilou Deutscherovou,
na akci „14. ročník Beskydské loutky“ /honoráře, doprava a občerstvení účinkujícím souborům, ocenění,
propagace, technické zajištění/ ve výši Kč 12.000,--, a to dle přílohy č. 1/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
2. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2384, zastoupený předsedou Janem
Viláškem, na akce „Gospel Night“, „Vánoční koncert na Hukvaldech“ a „Koncertování v Orlové - Gospel
Night“ /nájem vč. služeb, cestovné, honoráře, materiál, propagace, občerstvení účinkujícím, přeprava osob
autobusem, půjčovné/ ve výši Kč 24.000,--, a to dle přílohy č. 2/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT,
3. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace, se sídlem 17. listopadu 147, Frýdek-Místek, IČ 48428884,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, zastoupený
předsedou Ing. Daliborem Kališem, na akce „Den seniorů MěO Frýdek-Místek“ a „Přehlídka seniorských
souborů umělecké tvořivosti“ /honoráře a občerstvení účinkujícím, propagace, ceny, materiál, nájem sálu vč.
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služeb, ozvučení/ ve výši Kč 15.000,--, a to dle přílohy č. 3/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru
ŠKMaT,
4. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády 481,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Bezecnou, na akci „Seminář pro varhaníky“ /nájem vč.
služeb, propagace, materiál, honoráře přednášejícím, cestovné/ve výši Kč 12.000,--, a to dle přílohy
č. 4/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
5. TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Sv. Čecha 1498, Frýdek-Místek, IČ 66934052, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3860, zastoupený předsedou Ing. Michalem
Smolánem, na akci „Projekt 2014 – archivace nahrávek“ /zpracování grafiky, tisk obalů/ ve výši Kč 6.000,--, a to
dle přílohy č. 5/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,
6. “Taneční skupina DANCEPOINT o.s.“, se sídlem Jeronýmova 393, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26577089,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený předsedkyní
Mgr. Markétou Bilasovou, na akci „4. ročník Taneční show“ /nájem sálu, technické zajištění, projekce/ ve výši
Kč 7.000,--, a to dle přílohy č. 6/OŠKMaT/KF/2014 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok
2014 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 s níže uvedenými
subjekty:
1. Zdeněk Tofel, s místem podnikání Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836,
nezapsaný v OR, výhradně na adventní koncert a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
ve Frýdku-Místku konaných v rámci akce „MF Souznění 2014“ /honoráře, propagace/ ve výši Kč 90.000,-dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2014/Ka k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT,
2. Apolo invest s.r.o., se sídlem Heydukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 29449375, zapsaná v OR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33, zastoupená jednatelem Bc. Markem Hromádkou, výhradně
na provoz Kulturního domu Frýdek ve Frýdku-Místku /energie, palivo, mzdové náklady kulturního pracovníka
vč. odvodů, drobná údržba a oprava, materiál/ ve výši Kč 100.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/R/2014/Ka
k usnesení, uložené na Odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro
Hokejový club Frýdek-Místek na rok 2014 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2014 se subjektem:
Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na cestovné
a dopravné ve výši 861.000,-- Kč , z toho výhradně na cestovné a dopravné v měsíci srpnu 2014 ve výši
407.000,-- Kč a výhradně na cestovné a dopravné v měsíci září 2014 ve výši 454.000,-- Kč, která je přílohou
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č. 1 tohoto materiálu, uložená na OŠKMaT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na
úhradu nákladů stavby „Hala Polárka“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
v souladu se smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku
vyrovnávací platby, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 5.12. ze dne 3.12.2012, o uzavření „Smlouvy
o poskytnutí účelové investiční dotace“ ve výši 33.332.000,- Kč na úhradu výdajů spojených s výstavbou Haly
Polárka společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, zastoupené
jednatelem Ing. Petrem Slunským, zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ
26829495, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložená na IO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro
rok 2014 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
1. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok
2014 s Armádou spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/
23, 158 00 Praha 5,
IČ: 40613411, zastoupena na základě plné moci ze dne 01.01.2014 Mgr.
Danielem Cieślarem, ředitelem Domova Přístav, ve výši Kč 20.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů,
tj. na úhradu
elektrické energie. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití
zařízením příjemce,
kterým je Domov Přístav, se sídlem: Holvekova 612/38a, 718 00 Ostrava-Kunčičky, dle
smlouvy S/0446/2014/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
2. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok
2014 s Armádou spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/
23, 158 00 Praha 5,
IČ: 40613411, zastoupena na základě plné moci ze dne 01.01.2014, Mgr.
Janem Vincencem, ředitelem Domova Přístav II., ve výši Kč 20.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů,
tj. na nákup potravin, stolů a židlí. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití
zařízením příjemce, kterým je Domov Přístav II., se sídlem: Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava, dle smlouvy S/
0026/2014/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2014 – odbor kancelář
primátora (dotační rezerva primátora)
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro
rok 2014 s dále uvedeným subjektem:
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Charita Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, F. Čejky 450, PSČ 738 01, IČ 45235201, zastoupená
Ing. Pavlem Bužkem , ředitelem, registrovaná jako církevní organizace, a to výhradně na úhradu části výdajů
(tj. např. zajištění aktivit pro děti externí firmou – koně, lanové centrum, střelba z luku, moderátor a D.J.,
pronájem restaurace Sokolík, spotřební materiál pro aktivity dětí, propagační materiály aj.) spojených s akcí
Indiánské odpoledne aneb lov Bizona, která se uskuteční v předpokládaném termínu 16. 8. 2014 v areálu
restaurace Sokolík ve Frýdku-Místku ve výši 10.500,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OKP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h Smlouva o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města FrýdkuMístku s níže uvedeným subjektem:
Vlasta a Stanislav Klegovi, ……………738 01 Frýdek-Místek, ve výši 20 000,- Kč, na pořízení kondenzačního
kotle na zemní plyn pro vytápění rodinného domu čp. 861 na ul. Raisova ve Frýdku-Místku jako náhradu za
stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/12/2014, uložená na odboru
ŽPaZ.

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

2i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2014 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 se 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 sportovní oblečení – dresy pro volejbalová družstva ve výši 130.000,-- Kč dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. 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 soutěžní
a týmové dresy ve výši 80.000,-- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

------------------------------------------------------------------------------------------------III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí
nemovitostí, předkupní právo
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. rozhodlo
1. o prodeji části pozemku p.č. 2197/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1200 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (J. Opletala) vlastníkům bytových jednotek domů č.p. 179, 180, 181, k.ú. Místek za kupní cenu 300
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
2. o nabytí pozemku p. č. 3878 orná půda o výměře 6134 m2, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Skatulův
Hliník) od vlastníka pozemku, za kupní cenu ve výši 35 Kč/m2.
3. o nabytí pozemku p.č. 6292/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Jiřího Mahena) od České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, a to bezúplatně.
4. a) o prodeji pozemku p.č. 5431/27 orná půda o výměře 976 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zátiší)
Ing. Michalu Hájkovi, bytem Frýdek-Místek, ………………………..za kupní cenu 840 Kč/m2, na základě
výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 16.07.2014. 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 Ing. Michalem Hájkem, bytem Frýdek-Místek, ………………jako budoucím kupujícím, na
jejímž základě dojde k prodeji pozemku p.č. 5431/27 orná půda o výměře 976 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Zátiší) za kupní cenu 840 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 30.06.2015.
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou
sazbu daně.
5. o prodeji pozemku p.č. 1831/407 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Viléma Závady) vlastníkovi budovy č.p. 3679 na pozemku p.č. 1831/407 v k.ú. Frýdek za kupní cenu
1.500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud
tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu
daně.
6. o prodeji pozemků p.č. 1308/31 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 114 m2, p.č. 1308/32 ostatní
plocha - zeleň o výměře 63 m2, p.č. 1308/37 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 39 m2 a části
pozemků p.č. 1308/30 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 20 m2 a p.č. 1308/36 ostatní plocha - zeleň o výměře
cca 420 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Cihelní) vlastníkovi budov č.p. 3415 na pozemku p.č. 1308/39
a č.p. 3416 na pozemku p.č. 1308/33 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 900 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.
7. o prodeji části pozemku p.č. 3290/19 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 62 m2 a části pozemku p.č. 3290/
20 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 46 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3030
na pozemku p.č. 3290/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
8. o prodeji části pozemku p.č. 3290/20 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 46 m2 a části pozemku p.č. 3290/
19 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 63 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3031
na pozemku p.č. 3290/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemků
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
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bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
9. o prodeji části pozemku p.č. 3290/19 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 62 m2 a části pozemku p.č. 3290/
21 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 19 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3032
na pozemku p.č. 3290/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
10. o prodeji části pozemku p.č. 3290/21 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 39 m2 a části pozemku p.č. 3290/
19 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 65 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3033
na pozemku p.č. 3290/5 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
11. o prodeji části pozemku p.č. 3290/19 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 68 m2 a části pozemku p.č. 3290/
22 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 48 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3034
na pozemku p.č. 3290/6 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
12. o prodeji části pozemku p.č. 3290/22 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 74 m2 a části pozemku p.č. 3290/
23 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 63 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům
domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3035
na pozemku p.č. 3290/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
13. o prodeji části pozemku p.č. 3290/23 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 40 m2, pozemku p.č. 3290/65
ostatní plocha - zeleň o výměře 21 m2 a části pozemku p.č. 3290/24 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 80
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu nebo
vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3036 na pozemku p.č. 3290/8 zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od
schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
14. o prodeji části pozemku p.č. 3290/25 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 90 m2 a pozemku p.č. 3290/26
ostatní plocha - zeleň o výměře 60 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům domu
(případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3037 na
pozemku p.č. 3290/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
15. o prodeji pozemku p.č. 3290/27 ostatní plocha - zeleň o výměře 49 m2 a části pozemku p.č. 3290/28
ostatní plocha - zeleň o výměře cca 80 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům domu
(případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3039 na
pozemku p.č. 3290/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
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16. o prodeji pozemku p.č. 3290/111 ostatní plocha - zeleň o výměře 23 m2 a části pozemku p.č. 3290/29
ostatní plocha - zeleň o výměře cca 45 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům domu
(případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3040 na
pozemku p.č. 3290/12 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
17. o prodeji části pozemku p.č. 3290/29 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 45 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Hasičská) spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor
– garáží v tomto domě) č.p. 3041 na pozemku p.č. 3290/13 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní
cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.
Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
18. o prodeji části pozemku p.č. 3290/30 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 65 m2 a pozemku p.č. 3290/31
ostatní plocha - zeleň o výměře 43 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hasičská) spoluvlastníkům domu
(případně společných částí domu nebo vlastníkům nebytových prostor – garáží v tomto domě) č.p. 3042 na
pozemku p.č. 3290/14 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
19. o prodeji pozemků
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
p.č. 1400/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 1400/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,
p.č. 1400/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 1400/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,
p.č. 2911/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,
p.č. 5189/111 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,
p.č. 5189/193 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2,
p.č. 5189/277 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 5189/326 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2,
p.č. 5193/48 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2,
p.č. 5193/50 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 5193/53 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 5193/54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 5193/55 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 5193/72 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,
p.č. 5193/78 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 5193/83 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2,
p.č. 5193/84 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2,
p.č. 5193/86 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2,
p.č. 5193/235 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 5193/243 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 5193/244 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 5196/122 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2,
p.č. 5196/138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 5513/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 5514/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2,
p.č. 5514/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2.
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
p.č. 501/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 888/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2,
p.č. 888/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 888/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 1460/22 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 1885/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,

8

p.č. 3229/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,
p.č. 3229/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,
p.č. 3229/32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 3229/39 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 3229/40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3229/46 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3229/82 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3229/95 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 3235/91 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2,
p.č. 3235/109 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/111 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 3235/139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 3235/140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 3235/153 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2,
p.č. 3235/155 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/159 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/166 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/168 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/169 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/173 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/183 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/184 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/188 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2,
p.č. 3235/198 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2.
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek
p.č. 4222/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2,
vlastníkům garáží nacházejících se na těchto pozemcích za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny
je platná po dobu jednoho roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
20. o nabytí části pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 125 m2 a části pozemku ve zjednodušené
evidenci – původ pozemkový katastr č. 766/1 o výměře 68 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Josefa
Konečného, bytem Frýdek-Místek, Vodárenská 83, Zelinkovice za kupní cenu ve výši 50.000 Kč + 175 Kč/m2.
21. o nabytí části pozemku p.č. 184 zahrada o výměře 36 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci –
původ pozemkový katastr č. 771/3 o výměře 20 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Ladislava Karola,
bytem Frýdek-Místek, Staříčská 24, Chlebovice za kupní cenu ve výši 40.000 Kč + 175 Kč/m2.
22. o prodeji pozemku p.č. 5931/2 zahrada o výměře 6 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Vyhlídce)
Bc. Stanislavu Poledníkovi, bytem ……………………………………..Olomouc a Evě Poledníkové, bytem
……….Frýdek - Místek za kupní cenu 300 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.
23. a) o prodeji pozemků p.č. 3367 ostatní plocha-zeleň o výměře 193 m2 a p.č. 3377 zastavěná plocha a
nádvoří-zbořeniště o výměře 275 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) společnosti GEP ARTS
s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Hluboká 76, IČ: 25830287 za kupní cenu 1200 Kč/m2, na základě výsledku
nabídkového licitačního řízení ze dne 16.07.2014. 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 GEP ARTS s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Hluboká 76, IČ: 25830287 jako
budoucím kupujícím na pozemky p.č. 3367 ostatní plocha-zeleň o výměře 193 m2 a p.č. 3377 zastavěná plocha
a nádvoří-zbořeniště o výměře 275 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční) za kupní cenu 1.200 Kč/
m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 30.06.2015. Pokud tento převod bude ke dni
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
24. o prodeji části pozemku p.č. 5219/2 ostatní plocha – neplodná půda o výměře cca 150 m2, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek (U Staré pošty) společnosti LIJA a.s., se sídlem Frýdek-Místek, U Staré pošty 54, IČ: 47985640,
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za kupní cenu 1.700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke
dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
25. o stanovení kupní ceny pozemků p.č. 578 zahrada o výměře 126 m2, p.č. 579/2 ostatní plocha – zeleň
o výměře 110 m2, p.č. 580 zastavěná plocha – zbořeniště o výměře 184 m2 a p.č. 581 zahrada o výměře 79
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (4.května) při prodeji Marcelu Chovancovi, bytem Frýdek-Místek,
…………..ve výši 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.
26. o nabytí pozemku p.č. 733/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1540 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek od České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, a to bezúplatně.
27. o prodeji pozemku p.č. 3396/18 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 28 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Mariánské náměstí) manželům RNDr. Martinu Polovi a MUDr. Aleně Polové, bytem Frýdek-Místek,
………………………za kupní cenu 300 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 nabytí pozemků p.č. 3811 orná půda o výměře 6248 m2 a p.č. 3812 orná půda o výměře 7384 m2, k.ú.
Místek, obec Frýdek-Místek (letiště Bahno) od Ing. Pavla Stibora, bytem Frýdek-Místek, ……………….za
kupní cenu 60 Kč/m2.
29. o nabytí pozemku p.č. 3800 orná půda o výměře 8658 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (letiště Bahno)
od Jaroslava a Olgy Muroňových, bytem Frýdek-Místek, ………………….za kupní cenu 60 Kč/m2.
30. o nabytí pozemků p.č. 3840 orná půda o výměře 9612 m2 a p.č. 3737/57 orná půda o výměře 1380 m2, k.ú.
Místek, obec Frýdek-Místek (letiště Bahno) od Sylvy Janechové, bytem Frýdek-Místek,……………. za kupní
cenu 60 Kč/m2.
31. o nabytí pozemku p.č. 3875 orná půda o výměře 4787 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (letiště Bahno)
od Zdeňky Husníkové, bytem Frýdek-Místek, ……………….za kupní cenu 60 Kč/m2.
32. o nabytí pozemků p.č. 3879 orná půda o výměře 868 m2 a p.č. 3880 orná půda o výměře 4401 m2, k.ú.
Místek, obec Frýdek-Místek (letiště Bahno) od Karla Wolného, bytem Frýdek-Místek, …………..za kupní cenu
60 Kč/m2.
33. o nabytí části pozemku p.č. 650/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 129 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(U nemocnice) od Moravskoslezského kraje – Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, se sídlem
El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, IČ: 00534188, a to bezúplatně.
34. o nabytí části pozemku p.č. 7603/1 ostatní plocha – silnice o výměře 930 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Slezská) od Moravskoslezského kraje – Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace,
se sídlem Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČ: 00095711, a to bezúplatně.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. stahuje z programu jednání bod
35. o nabytí nemovité věci – pozemku p. č. 153 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1213 m2, jehož součástí
je stavba č. p. 113, občanská vybavenost, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Český dům) od společnosti
TEFCO CZ, a.s., Zahradní 637/21, 74301 Bílovec, IČ: 27830314 za kupní cenu 10.000.000 Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 3. ukládá odboru SOM
1. jednat o možnosti nabytí nemovité věci, viz předmětná nemovitost v bodě 35,
2. zabezpečit pro účely jednání uvedeného v bodě 1 usnesení, zpracování znaleckého posudku o ceně
nemovitosti.
T – 30. 11. 2014
Z – Ing. Bc. Hana Kalužová, vedoucí OSOM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 4. nerozhodlo
36. o zřízení předkupního práva ve prospěch společnosti RWE GasNet, s. r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, k plynárenským zařízením a regulačním stanicím plynu, včetně všech součástí a
příslušenství, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek (dále jen „SMFM“).
Předkupní právo bude spočívat v závazku SMFM nabídnout ke koupi předmětné plynárenské zařízení (dále
jen „PZ“) a regulační stanice plynu (dále jen „RS“), včetně všech součástí a příslušenství, jako prvnímu
společnosti RWE GasNet, s. r. o. (dále jen“ RWE“) v případě, rozhodne-li se SMFM prodat či jiným způsobem
převést vlastnictví k PZ nebo RS, včetně všech součástí a příslušenství. Svou nabídkou bude SMFM vázáno
nejméně po dobu 60ti dnů od doručení písemné nabídky společnosti RWE.
Koupě PZ nebo RS, včetně všech součástí a příslušenství, bude podmíněna zajištěním majetkoprávních vztahů k
pozemkům dotčeným PZ (např. zřízením věcného břemene), případně RS (koupě pozemku).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 5. bere na vědomí
37. informaci odboru správy obecního majetku o právním jednání 3.osob, a to o uzavření kupní smlouvy ze
dne 27.02.2014 mezi Janem Kovářem jako prodávajícím a Danielem Zdržavou jako kupujícím, jejíž vklad
do katastru nemovitostí byl povolen pod č. j. V 1367/2014, na základě níž došlo k převodu vlastnického práva
k budově bez č.p./č.e., stavby technické vybavenosti umístěné na pozemku p.č. 516/4 v k. ú. Místek, obec
Frýdek-Místek, čímž došlo k porušení zákonného předkupního práva statutárního města Frýdek-Místek jako
vlastníka pozemku, s důsledkem zachování předkupního práva vůči novému nabyvateli – kupujícímu, tj.
Danielu Zdržavovi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 6. ruší
38. usnesení č. III/3a/3.1./34 z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.09.2013,
které zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí části pozemku p.č. 186 trvalý travní porost o výměře 327 m2 a částí
pozemků ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr č. 766/1 o výměře 53 m2 a č. 771/2 o výměře
2 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek od Josefa Konečného, bytem Frýdek-Místek, ……………..,
Zelinkovice za kupní cenu ve výši 80.000 Kč + 175 Kč/m2.“
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39. usnesení č. III/3a/3.1./35 z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.09.2013,
které zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí části pozemku p.č. 184 zahrada o výměře 60 m2 a části pozemku ve
zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr č. 771/3 o výměře 63 m2, k.ú. Chlebovice, obec FrýdekMístek od Ladislava Karola, bytem Frýdek-Místek, ………………., Chlebovice za kupní cenu ve výši 80.000
Kč + 175 Kč/m2.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a Zpráva o postupu výstavby „Haly Polárka“ za období 06-08/2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. bere na vědomí
zprávu o postupu výstavby Haly Polárka za období 06-08/2014, viz příloha č. 1 k usnesení, uložená na IO vč.
vizuální prezentace Ing. Petra Slunského.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b Zpráva č. 51 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. bere na vědomí
Zprávu č. 51 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH
vč. vizuální prezentace.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4c Územní energetická koncepce statutárního města Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. schvaluje záměr
zpracovat „Územní energetickou koncepci statutárního města Frýdek-Místek“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4d Informace k nové městské památkové zóně
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 4. bere na vědomí
informace k nové památkové zóně.

------------------------------------------------------------------------------------------------12

V. STANOVISKA OBČANŮ
- nebyla podána žádná stanoviska občanů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------VI. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
6a Obecně závazná vyhláška č. 1 /2014, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOMu.

------------------------------------------------------------------------------------------------VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích
rady města a výborech zastupitelstva města pro občany města FrýdkuMístku, pro předsedy a členy osadních výborů, pro občany v částech města
Frýdku-Místku a pro vedoucí pracovních skupin komunitního plánování
sociálních služeb za jejich činnost v 1. pololetí 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. schvaluje
navrhnutou výši finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva města pro
občany města Frýdku-Místku, pro předsedy a členy osadních výborů, pro občany v částech města Frýdku-Místku
a pro vedoucí pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb za jejich činnost v 1. pololetí 2014 dle
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OVV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b Smlouva o spolupráci s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou
organizací
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 2. rozhodlo
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o uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
Frýdek-Místek, IČ: 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Nemocnicí ve
Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00534188,
zastoupenou ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c Vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj sociálních služeb
pro rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 3. vyhlašuje
dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2015 dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení,
uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7d Strategický plán sociálního začleňování 2014–2016 ve městě FrýdekMístek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 4. schvaluje
„Strategický plán sociálního začleňování 2014–2016 ve městě Frýdek-Místek“ dle přílohy č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7e Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2014, vyhodnocení „Plánu
kontrol kontrolního výboru za rok 2014“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 5. bere na vědomí
informaci o činnosti kontrolního výboru ZMFM za rok 2014 vč. vyhodnocení „Plánu kontrol kontrolního
výboru za rok 2014“ – viz příloha č. l k usnesení, uložená na OKP.

------------------------------------------------------------------------------------------------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 ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období - viz příloha č. l
k usnesení, uložená na OKP.
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IX. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
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 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 2.
6. 2014.

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Karel Deutscher
náměstek primátora

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

Frýdek-Místek 28. 8. 2014
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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