USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 15. prosince 2014 v 8.00
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
a) doplnění programu o:
návrh Mgr.et Bc. Marka Šimoňáka (NMFM) o bod 9b – Povolební vyjednávání a vzájemné chování
politických subjektů;
návrh Ing. Jiřího Kajzara (NMFM) o bod 9c – Informace o stavu v městských společnostech, statutární
orgány aj.;
návrh Ing. Jiřího Kajzara (NMFM) o bod 9d – Nález Ústavního soudu č. 6/11 o obcházení zákona o volbách
do zastupitelstev obcí;
návrh Ing. Jiřího Kajzara (NMFM) o bod 9e – Diskuse k hazardu - ukončení od 1. 1. 2015;
b) celý program 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku vč. doplňujících bodů a dodatků č. l a 2
k materiálu 2a, pozměňujícího návrhu č. 2 k materiálu 2f, dodatku k materiálu 2e.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. určuje
ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Karla Deutschera(ČSSD) a pana
Bc. Petra Gaje (ANO 2011).

-----------------------------------------------------------------------------------------------1c Volba volební komise
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. schvaluje
3členné složení volební komise a způsob všech voleb aklamací.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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1. 4. volí
- předsedou volební komise Ing. Jaroslava Chýlka, MBA (ČSSD),
- členy volební komise paní Ing. Adélu Řehovou (ANO 2011)
a pana Bc. Pavla Machalu (ČSSD).

------------------------------------------------------------------------------------------------II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a 5. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 95 – 134
vč. dodatku č. l a 2
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2014 prováděné zastupitelstvem města formou
rozpočtových opatření č. 95 – 134 dle příloh č. 1 – 4 a 1a) a 1b) k usnesení, a to:
navýšení příjmů o
998 501,33 tis. Kč
snížení výdajů o
1 128 674,73 tis. Kč
snížení financování o
130 173,40 tis. Kč

18 883,96 tis. Kč

na celkovou výši

-258 224,19 tis. Kč

na celkovou výši

-277 108,15 tis. Kč

na celkovou výši

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 95 – 134
pro rok 2014 dle platné rozpočtové skladby.
T – 22. 12. 2014
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

------------------------------------------------------------------------------------------------2b Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace pro
rok 2014 – finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 uzavřené se společností Sportplex
Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 2290, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsanou v OR,
zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Slunským, jehož předmětem je upřesnění způsobu vyúčtování neinvestiční
dotace na vyrovnávací platbu v roce 2014 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
z fondu prevence kriminality na rok 2014
2

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu prevence kriminality uzavřené
dne 3. 3. 2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem Palackého 130, Frýdek-Místek 738 01, IČ 60045922, zastoupená ředitelkou
Mgr. Miroslavou Šigutovou, jehož předmětem je navýšení této neinvestiční dotace o 2.000,- Kč dle přílohy
č. 1 usnesení, uložené na MP FM.

------------------------------------------------------------------------------------------------2d Uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu prevence
kriminality pro rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2014 s níže uvedeným
subjektem:
1. Renarkon o.p.s., kontaktní centrum ve Frýdku-Místku se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 700 02
Ostrava, IČ: 25380443, zastoupeno Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem společnosti, a to výhradně na
realizaci projektu „Je to TVOJE šance“ ve výši 18.000,- Kč, dle přílohy k usnesení č. 1, uložené na MP FM.
2. Renarkon o.p.s., kontaktní centrum ve Frýdku-Místku se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 700 02
Ostrava, IČ: 25380443, zastoupeno Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem společnosti, a to výhradně na
realizaci projektu „Nový život“ ve výši 10.000,- Kč, dle přílohy k usnesení č. 2, uložené na MP FM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2014 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2014 s níže uvedenými
subjekty:
1. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou
Wernerovou výhradně na dofinancování provozních nákladů extraligového družstva volejbalistek ve výši
Kč 150.000,-- 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 dofinancování provozních
nákladů extraligového družstva házenkářů ve výši Kč 150.000,-- dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2014/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT.
3. 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 dopravu
na náhradní pronajaté ledové plochy v období listopad a prosinec 2014 ve výši Kč 400.000,-- dle přílohy
č. 3/OŠKMaT/RM/2014/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
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------------------------------------------------------------------------------------------------2f Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. schvaluje
1. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložený
návrh rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2015 v závazných ukazatelích dle příloh č. 1 a 1a)
k usnesení včetně doplňujících příloh č. 1 – 8, tj.:
příjmy ve výši
výdaje ve výši
financování ve výši

978 390,00 tis. Kč
1 179 097,71 tis. Kč
200 707,71 tis. Kč

2. použití dočasně volných finančních prostředků fondu pomoci občanům dotčeným výstavbou komunikace R/48
(dále jen „fond“) k překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na běžných účtech města v roce 2015,
a to i opakovaně. O převodu finančních prostředků rozhodne Rada města Frýdku-Místku. Neprodleně po zániku
důvodu použití fondu budou finanční prostředky převedeny zpět na speciální účet fondu
č. 1688116339/0800, nejpozději však do doby úhrady výdajů hrazených z fondu, popřípadě do 31. 12. 2015.
3. pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2015, a to:
Rada města Frýdku-Místku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření:
a)
spočívající ve zvýšení příjmů a
současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů na základě přijatých účelových
dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie, dalších
zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků, svazků obcí,
regionálních rad včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené
a založené organizace a cizí subjekty;
b)
spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady
škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci škod;
c)
spočívající v přesunu rozpočtových
prostředků, při němž se výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnila výše výdajů dle jednotlivých ORJ, výše
příspěvků a transferů právnickým osobám zřízeným a založeným statutárním městem Frýdek-Místek a výše
příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města dalším osobám;
d)
spočívající v rozpuštění plánované
rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor (plánovaná
rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne čerpání výdajů na
odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou;
e)
prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů;

spočívající

v

přesunu

rozpočtových

f)
spočívající ve zvýšení účelového zůstatku
finančních prostředků z roku 2014 ve výši nevyčerpaných transferů přijatých v roce 2014 ze státního rozpočtu,
rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje
a současném zvýšení výdajů na par. 6402-Finanční vypořádání minulých let;
g)
spočívající ve zvýšení účelového zůstatku
finančních prostředků z roku 2014 ve výši vrácených příspěvků na péči, dávek pomoci v hmotné nouzi a
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dávek zdravotně postiženým občanům z viny občana a současném zvýšení výdajů na odvod těchto finančních
prostředků zpět do státního rozpočtu na ORJ 04-Odbor správy obecního majetku;
h)
spočívající v rozpuštění rezervy na
spolufinancování dotací, tj. snížení výdajů na ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu (rezerva na
projekty, u kterých je záměr požádat o účelovou dotaci, transfer nebo příspěvek ze státního rozpočtu, státních
fondů, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc),
územních samosprávných celků, svazků obcí a regionálních rad a současném zvýšení výdajů na příslušné
ORJ v rámci které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z výše
vyjmenovaných zdrojů);
i)
spočívající v rozpuštění rezervy na úhradu
odvodů a sankcí na základě výsledků kontrol provedených kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů
na ORJ 03-Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ,
v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu
a sankce;
j)
spočívající ve zvýšení příjmů za prodej
vícetisků projektové dokumentace a současném zvýšení výdajů za nákup vícetisků projektové dokumentace;
k)
spočívající ve zvýšení příjmů a
současném zvýšení splátek revolvingového úvěru na základě přijatých účelových dotací ze státního rozpočtu,
státních fondů, z programů Evropské unie, rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko;
l)
spočívající ve zvýšení financování-příjmy
(čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami),
a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami.
4. pravomoci vedoucích odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitele Městské policie Frýdek-Místek
k provádění úprav rozpisu rozpočtu v roce 2015, a to:
Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí
úpravy rozpisu rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů:
a)
spočívající v přesunu rozpočtových
prostředků mezi položkami, paragrafy, organizačními čísly, účelovými znaky, nástroji a zdroji 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;
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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. 8. ukládá
1. radě města schválit zásobníky investic a oprav a údržby jednotlivých odborů pro rok 2015 včetně pořadí
priorit jmenovitých akcí zařazených do zásobníků;
T – 18. 12. 2014
Z – Ing. Radim Vrbata, primátor
2. vedoucí finančního odboru provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2015 v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2015;
T – 22. 12. 2014
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
3. vedoucí finančního odboru zaslat správcům ORJ rozpis schváleného rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2015 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit
T – 31. 12. 2014
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
4. správcům ORJ zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem
nebo zakladatelem je statutární město Frýdek-Místek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů
a příspěvků z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek pro rok 2015, kterými jsou povinni se řídit
T – 15. 1. 2015
Z – vedoucí odborů

------------------------------------------------------------------------------------------------2g Uzavření Smlouvy o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2015 – finanční
odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2015 se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 2290, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26829495, zapsanou v OR, zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Slunským,
ve výši 10 500 000 Kč
v souladu se Smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 4. 12. 2012,
ve znění dodatku č. 1, prostřednictvím sportovních areálů, které poskytují služby obecného hospodářského
zájmu a jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., dle přílohy č. 1/
k usnesení, uložené na FO.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------2h Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na
rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu na rok 2015 s níže uvedenými
subjekty:
1. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně
pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich
užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich
opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční
a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny,
materiál, časomíru ve výši 4.400.000,- Kč dle přílohy č.1/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
2. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z. s., se sídlem Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26674351, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Radomírem Myškou výhradně pro děti a mládež
na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním,
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu,
d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační
poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál,
časomíru ve výši 2.000.000,- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
3. BK Frýdek-Místek, (basketbalový klub) se sídlem Komenského 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26592550,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem a místopředsedou Ing. Ladislavem Kocourkem
výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených
s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj
a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné,
licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné
odměny, materiál, časomíru ve výši 1.000.000,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení,
uložené na OŠKMaT,
4. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534986,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně pro děti a mládež oddílu házené
na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním,
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu,
d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační
poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál,
časomíru ve výši 1.500.000,- Kč dle přílohy č. 4/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
5. 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 pro děti a mládež oddílu volejbalu na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních
zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů,
c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor,
regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné,
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.900.000,- Kč dle přílohy
č. 5/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
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6. 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 pro děti a mládež oddílu atletiky na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení
včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů,
c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor,
regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné,
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 900.000,- Kč dle přílohy
č. 6/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
7. Beskydská šachová škola z.s., se sídlem 17. listopadu 71, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčem a místopředsedou Ing. Petrem Zárubou výhradně pro děti
a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich
užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich
opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční
a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny,
materiál, časomíru ve výši 850.000,- Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
8. Školní sportovní klub BESKYDY o. s., se sídlem 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22733582,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Michalem Provazníkem výhradně pro děti a mládež na: a) provoz,
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů,
rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky,
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru
ve výši 500.000,- Kč dle přílohy č. 8/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26606721, nezapsaný v OR, zastoupený prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně pro děti
a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním,
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu,
d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační
poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál,
časomíru ve výši 400.000,-- Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
10. FbC Frýdek-Místek, (florbalový klub) se sídlem Slezská 2891, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26640406,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Petrem Řehou výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití,
vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích,
pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky,
zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné,
jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 400.000,-- Kč
dle přílohy č. 10/OŠKMaT/CS/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.

------------------------------------------------------------------------------------------------2i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
na rok 2015 – Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 s níže uvedenými
subjekty:
1. Tělocvičná jednota SOKOL Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, nezapsaná v OR, zastoupená místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou
Wernerovou výhradně na náklady ženského družstva volejbalistek ve výši Kč 2.000.000,-- dle přílohy
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č. 1/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z. s., se sídlem Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26674351, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Radomírem Myškou výhradně na náklady a provoz
stadionu Stovky a náklady a provoz mužstva dospělých fotbalistů ve výši Kč 7.300.000,-- dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek, IČ 00534986,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na náklady mužského družstva
házenkářů ve výši Kč 1.800.000,-- dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
4. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, nezapsaný
v OR, zastoupený prezidentem Lukášem Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na náklady
hokejového družstva dospělých ve výši Kč 2.900.000,-- dle přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení,
uložené na OŠKMaT,
5. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem 17. listopadu 71, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 49562517, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčem a místopředsedou Ing. Petrem Zárubou výhradně na
náklady družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši Kč 700.000,-- dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2015/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT,
6. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem 17. listopadu 71, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 49562517, nezapsaná
v OR, zastoupená předsedou Ing. Pavlem Benčem a místopředsedou Ing. Petrem Zárubou výhradně na úhradu
části nákladů spojených s organizačním a technickým zabezpečením 36. ročníku „Turnaje šachových nadějí“
ve výši Kč 300.000,-- dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2015/Če k 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
Kašným výhradně na náklady spojené s akcí 30. ročník Hornické desítky ve výši 450.000,- Kč dle přílohy
č. 7/OŠKMaT/RM/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. 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 atletického družstva dospělých ve výši 50.000,- Kč dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/RM/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. BK Frýdek-Místek, (basketbalový klub) se sídlem Komenského 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26592550,
nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem a místopředsedou Ing. Ladislavem Kocourkem
výhradně na pořízení sportovních dresů pro basketbalový klub ve výši 120.000,- Kč dle přílohy
č. 9/OŠKMaT/RM/2015/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
10. Sportovní klub Městské policie Frýdek-Místek, se sídlem tř. T. G. Masaryka 633, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 01259971, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Mgr. Davidem Belejem výhradně na náklady sportovních
akvitit klubu ve výši 70.000,- Kč dle přílohy č. 10/OŠKMaT/RM/2015/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT.

------------------------------------------------------------------------------------------------2j Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní
práce 2015 a schválení finanční spoluúčasti statutárního města FrýdekMístek na tomto programu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. schvaluje
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1. žádost statutárního města Frýdek-Místek o zařazení do dotačního programu Podpora terénní práce 2015,
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSS;
2. finanční spoluúčast statutárního města Frýdek-Místek na dotačním programu Podpora terénní práce 2015
ve výši Kč 242.000,–.

------------------------------------------------------------------------------------------------2k Vyhlášení dotačních programů na podporu projektů v oblasti
zdravotnictví pro rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. vyhlašuje
dotační programy na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2015 dle přílohy č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.

------------------------------------------------------------------------------------------------2l Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací – odbor sociálních
služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2015 s níže uvedenými subjekty:
1. Charita Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, IČ: 60339241, nezapsaná v obchodním
rejstříku, zastoupena ředitelkou Mgr. Helenou Paschkeovou, v max. výši Kč 30.000,–,
tj. Kč 10. 000,– na jednoho uživatele sociální služby a rok, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízeními příjemce, kterými
jsou Charitní dům sv. Anežky Vidnava, se sídlem: Mírové náměstí 68, 790 55 Vidnava a Dům pokojného
stáří sv. Františka Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, dle přílohy č. S/0581/2014/OSS
k usnesení, uložené na OSS.
2. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, příspěvková organizace, se sídlem: Komorní Lhotka
čp. 210, 739 53 Hnojník, IČ: 00847038, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6, zastoupena ředitelem Ing. Pavlem Dyrčíkem, v max. výši Kč 45.000,–,
tj. Kč 15.000,– na jednoho uživatele sociální služby a rok, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití
zařízením příjemce, kterým je Domov pro osoby se zdravotním postižením, se sídlem: Komorní Lhotka 184,
739 53 Hnojník, dle přílohy č. S/0582/2014/OSS k usnesení, uložené na OSS.
3. Armáda spásy v ČR, z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411, zastoupena
ředitelem Armády spásy, Centra sociálních služeb v Ostravě Hendrikem van Hattem, ve výši
Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného
a stočného, spotřeby materiálu (léky, drogerie). Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením
příjemce, kterým je Armáda spásy, Centrum sociálních služeb v Ostravě, se sídlem: U Nových válcoven 9,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, dle přílohy č. S/0583/2014/OSS k usnesení, uložené na OSS.
4. Armáda spásy v ČR, 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. Neinvestiční dotace je určena
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výhradně
k použití zařízením příjemce, kterým je Domov Přístav, se sídlem: Holvekova 612/38a, 718 00
Ostrava- Kunčičky, dle přílohy č. S/0584/2014/OSS k usnesení, uložené na OSS.
5. Armáda spásy v ČR, 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 přílohy č. S/
0585/2014/OSS k usnesení, uložené
na OSS.

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

2m Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na
rok 2015 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro
rok 2015
s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18
Frýdek--Místek, IČ: 00534188, zapsanou v OR, zastoupenou ředitelem organizace Ing. Tomášem Stejskalem
1. ve výši Kč 150.000,– na odbornou akci „Beskydské pediatrické dny“, dle přílohy č. S/0578/2014/OSS
k usnesení, uložené na OSS,
2. ve výši Kč 70.000,– na odbornou akci „44. ročník Dne zdravotníků“, dle přílohy č. S/0579/2014/OSS
k usnesení, uložené na OSS,
3. ve výši Kč 70.000,– na odbornou akci „IX. Beskydský endoskopický workshop“, dle přílohy č. S/0580/2014/
OSS k usnesení, uložené na OSS.

------------------------------------------------------------------------------------------------2n Rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta
2016-2018
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. schvaluje
rozpočtový výhled statutárního města Frýdek-Místek na léta 2016-2018 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
FO.

------------------------------------------------------------------------------------------------2o Zrušení usnesení č. 20/II/2h/2.9 z 20. zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, konaného dne 25. 8. 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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2. 17. ruší
usnesení č. 20/II/2h/2.9 z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 25. 8. 2014,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z fondu
životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku s níže uvedeným subjektem:
Vlasta a Stanislav Klegovi, trvale bytem Raisova 861, 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – nabytí nemovitostí,
zřízení věcného břemene, dohoda o zrušení budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. rozhodlo
1. o nabytí části pozemku p.č. 3090/9 o výměře cca 14 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Poříčí) od ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.
2. a) o nabytí části pozemku p.č. st. 145 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 83 m2 a části pozemku
p.č. 1172/2 trvalý travní porost o výměře cca 220 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 nabývaných nemovitostí 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. st. 145 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
83 m2 a část pozemku p.č. 1172/2 trvalý travní porost o výměře cca 220 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek, za kupní cenu 40 Kč/m2.
3. a) o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemku p. č . 820/3 orná půda, k.ú.
Chlebovice, obec Frýdek-Místek, společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Chlebovice, FrýdekMístek, IČ: 48535478 statutárnímu městu Frýdek-Místek, a to služebnosti inženýrské sítě dle ustanovení §
1267 a násl. Občanského zákoníku, spočívající v právu umístění, vedení, používání, provozu, údržby, kontrol,
stavebních úprav, oprav a modernizace energetického zařízení, a to elektrického vedení vysokého napětí vn 22
kV včetně spínací stanice vn 22 kV v průmyslové zóně Chlebovice. Služebnost inženýrské sítě se zřídí k části
služebného pozemku, vymezené v geometrickém plánu.
- o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty k pozemkům p.č. 820/3 orná půda, p.č. 820/19 ostatní
plocha – ostatní komunikace a p.č. 820/4 ostatní plocha – jiná plocha, vše k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek
společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Chlebovice, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 statutárnímu
městu Frýdek-Místek, a to služebnosti stezky a cesty dle ustanovení § 1274 až § 1277 Občanského zákoníku.
Služebnost zahrnuje zejména právo užívání služebných pozemků či jejich částí za účelem přístupu a příjezdu
oprávněného k k energetickému zařízení, a to elektrickému vedení vysokého napětí vn 22 kV včetně spínací
stanice vn 22 kV v průmyslové zóně Chlebovice. Služebnost stezky a cesty se zřídí k částem služebných
pozemků, vymezeným v geometrickém plánu.
Služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč + příslušná sazba DPH.
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b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku
p. č. 820/3 orná půda, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, mezi společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská
288, Chlebovice, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako budoucím povinným a statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím oprávněným, a to služebnosti inženýrské sítě dle ustanovení § 1267 a násl. Občanského
zákoníku, spočívající v právu umístění, vedení, používání, provozu, údržby, kontrol, stavebních úprav, oprav a
modernizace energetického zařízení, a to elektrického vedení vysokého napětí vn 22 kV včetně spínací stanice
vn 22 kV v průmyslové zóně Chlebovice. Služebnost inženýrské sítě se zřídí k části služebného pozemku,
vymezené v geometrickém plánu.
- o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k pozemkům
p.č. 820/3 orná půda, p.č. 820/19 ostatní plocha – ostatní komunikace a p.č. 820/4 ostatní plocha - jiná plocha,
vše k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, mezi společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Chlebovice,
Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako budoucím povinným a statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
oprávněným, a to služebnosti stezky a cesty dle ustanovení § 1274 až § 1277 Občanského zákoníku. Služebnost
zahrnuje zejména právo užívání služebných pozemků či jejich částí za účelem přístupu a příjezdu oprávněného k
k energetickému zařízení, a to elektrickému vedení vysokého napětí vn 22 kV včetně spínací stanice vn 22 kV
v průmyslové zóně Chlebovice. Služebnost stezky a cesty se zřídí k částem služebných pozemků, vymezeným v
geometrickém plánu.
Služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč + příslušná sazba DPH.
4. o uzavření dohody o zrušení smlouvy 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
- Lyžbice, Na Vyhlídce 1251, PSČ 73961, IČ: 285 73 838, jako budoucím kupujícím, ve znění dodatků č. 1
a č. 2, týkající se prodeje pozemků p.č. 1840/3 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, p.č. 1843/2 zastavěná
plocha a nádvoří – zbořeniště, p.č. 1841/3 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, p.č. 1842/2 zastavěná plocha
a nádvoří – zbořeniště, p.č. 1831/4 ostatní plocha - jiná plocha o celkové výměře 4.420 m2 v k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Slezská).

------------------------------------------------------------------------------------------------3b Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního
města Frýdku-Místku na období 2014-2023
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. schvaluje
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 – 2023 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
OSOM.

------------------------------------------------------------------------------------------------IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku
Místku a určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. rozhodlo
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a) zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 5, 6, 9, 11 do změny Územního plánu FrýdkuMístku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ;
b) nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 2, 3, 7, 8, 10, 12 do změny Územního plánu
Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. určuje
Karla Deutschera zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na dobu
celého volebního období let 2014 – 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------4b Zpráva o postupu výstavby Haly Polárka za období 09-11/2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. bere na vědomí
zprávu o postupu výstavby Haly Polárka za období 09-11/2014, viz příloha č. 1 k usnesení, uložené na IO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------4c Zpráva č. 52 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 4. bere na vědomí
Zprávu č. 52 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložená na ODaSH.

------------------------------------------------------------------------------------------------V. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. vyslechlo
diskusní vystoupení paní Anny Severinové, občanky Frýdku-Místku
k problematice „Zavadilky“,arboreta, zeleně aj.

------------------------------------------------------------------------------------------------VI. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
6a Obecně závazná vyhláška č. 2 /2014 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdku-Místku
14

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města FrýdkuMístku, a to dle přílohy č. 1 k usnesení., uložené na OŽPaZ.

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

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a Volba předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m), § 117 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, předsedou finančního výboru pana Libora Kovala (KDU-ČSL).

------------------------------------------------------------------------------------------------7b Složení osadních výborů v částech města Frýdku-Místku na volební
období 2014-2018
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
na volební období 2014 - 2018
7. 2. ruší
osadní výbor v městské části Panské Nové Dvory
s účinností od 16. 12. 2014;
7. 3. určuje počet členů v osadních výborech
-

Chlebovice,
Zelinkovice-Lysůvky,
Skalice,
Lískovec

na 5 členů
s účinností od 16. 12. 2014;
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7. 4. volí
a) do funkce člena osadního výboru Chlebovice:
- paní Mgr. Alenu Glembkovou, bytem Chlebovice, K Rovni 262,
- pana Lubomíra Hrůzka, bytem Chlebovice, F. Prokopa 106,
- pana RSDr. Miroslava Nováčka, bytem Chlebovice, K Zelinkovicím 202,
- pana Ing. Ivana Pavlase, bytem Chlebovice, Staříčská 188,
- pana Radomíra Stachuru, bytem Chlebovice, Ke Studánce 101;
b) do funkce člena osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky:
- pana Aleše Hranického, bytem Lysůvky, Hraniční 3,
- pana Stanislav Kupčáka, bytem Zelinkovice, Rovenská 1,
- pana Drahomíra Najdka, bytem Zelinkovice, Rovenská 9,
- paní Bc. Alici Ondračkovou, bytem Lysůvky, Hraniční 97,
- pana Ing. Romana Pokludu, bytem Lysůvky, Hraniční 33;
c) do funkce člena osadního výboru Skalice:
- paní Simonu Frýdeckou, bytem Skalice 324,
- paní Moniku Křibíkovou, DiS., bytem Skalice 415,
- paní Mgr. Věru Melichaříkovou, bytem Skalice 14,
- pana Hartmuta Nitru, bytem Skalice 26,
- pana Mgr. Aleše Pitříka, bytem Skalice 218;
d) do funkce člena osadního výboru Lískovec:
- paní Yvettu Figurovou, bytem Lískovec 32,
- pana Albína Kozáka, bytem Lískovec 362,
- paní Naděždu Labzovou, bytem Lískovec 205,
- pana Tomáše Mikulce, bytem Lískovec 364,
- pana Albína Subjaka, bytem K Sedlištím 253;
s účinností od 16. 12. 2014;
7. 5. volí do funkce předsedy osadního výboru
a)
b)
c)
d)

Chlebovice - pana Ing. Ivana Pavlase, bytem Chlebovice, Staříčská 188,
Zelinkovice-Lysůvky - paní Bc. Alici Ondračkovou, bytem Lysůvky, Hraniční 97,
Skalice - paní Moniku Křibíkovou, DiS., bytem Skalice 415,
Lískovec - paní Yvettu Figurovou, bytem Lískovec 32

s účinností od 16. 12. 2014;
7. 6. vyjadřuje poděkování
všem předsedům a členům osadních výborů za jejich přínosnou práci pro město Frýdek-Místek ve volebním
období 2010 – 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------7c Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok
2015 a harmonogram schůzí RMFM na 1. pololetí 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 7. schvaluje
harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2015 - viz příloha č. 1 k usnesení;
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7. 8. bere na vědomí
harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na I. pololetí roku 2015 - viz příloha č. 2 k usnesení.

------------------------------------------------------------------------------------------------7d Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města,
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 9. schvaluje
paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 200,- Kč za 1 hodinu pro rok
2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------7e Zásady pro odměňování za výkon funkcí v zastupitelstvu města,
radě města, v komisích rady města a výborech zastupitelstva města pro
neuvolněné členy zastupitelstva města a občany města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 10. schvaluje
„Zásady pro odměňování za výkon funkcí v Zastupitelstvu města Frýdku-Místku, Radě města Frýdku-Místku,
v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro neuvolněné členy Zastupitelstva
města Frýdku-Místku, ostatní členy komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku a občany
města Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 1 k usnesení., uložené na OVV.

------------------------------------------------------------------------------------------------7f Delegace zástupců statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady
a do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 11. a) deleguje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako zástupce akcionáře statutárního města Frýdku-Místku
pana Ing. Radima Vrbatu, primátora
na valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 28564111, konané od 16. 12. 2014 do konce volebního období v roce 2018,
b) zmocňuje
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pana Ing. Radima Vrbatu, primátora
ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv akcionáře statutárního města Frýdku-Místku na valných
hromadách společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 28564111, konaných od 16. 12. 2014 do konce volebního období v roce 2018,
7. 12. bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora na funkci člena dozorčí rady společnosti
KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 28564111,
7. 13. navrhuje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
pana Bc. Jakuba Míčka, uvolněného člena rady města
jako zástupce akcionáře statutárního města Frýdku-Místku do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s., se
sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 28564111.

------------------------------------------------------------------------------------------------7g Delegace zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady
Frýdecké skládky a.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 14. a) deleguje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, jako zástupce akcionáře statutárního města Frýdku-Místku
pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora
na valné hromady společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 47151552, konané od 16. 12. 2014 do konce volebního období v roce 2018,
b) zmocňuje
pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS., náměstka primátora
ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv akcionáře statutárního města Frýdku-Místku na valných
hromadách společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
47151552, konané od 16. 12. 2014 do konce volebního období v roce 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------7h Plán kontrol kontrolního výboru zastupitelstva na I. čtvrtletí 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 15. pověřuje
kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
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podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
provedením kontrolních akcí zařazených do „Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku na I. čtvrtletí 2015“ – viz níže příloha č. 1 k usnesení:

Organizace

Výše dotace v Kč

Poznámka

DFS Ostravička

110.000,-

čerpání dotace z kulturního fondu

BK Klasik. o.s.

131.000,-

Junák-svaz skautů a skautek ČR,
středisko „Kruh“
Hokejový klub Frýdek-Místek

75. 000,-

čerpání dotace ze sportovního
fondu
čerpání dotace z fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit
čerpání dotace z rozpočtu SMFM

861.000,-

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------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 posledního zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------9b – Povolební vyjednávání a vzájemné chování politických subjektů
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 2. vyslechlo
diskusi k projednávanému bodu bez přijetí usnesení.
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----------------------------------------------------------------------------------------------9c – Informace o stavu v městských společnostech, statutární orgány aj.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9.3. vyslechlo
diskusi k projednávanému bodu bez přijetí usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------9d – Nález Ústavního soudu č.6/11 o obcházení zákona o volbách
do zastupitelstev obcí
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 4. vyslechlo
diskusi k projednávanému bodu bez přijetí usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------9e – Diskuse k hazardu - ukončení od 1. 1. 2015;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 5. vyslechlo
diskusi k projednávanému bodu bez přijetí usnesení.

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

Ing. Radim Vrbata
primátor

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
náměstek primátora
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Frýdek-Místek 17. 12. 2014
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP

Příloha č. l k usnesení č. VII./7.7.

HARMONOGRAM
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
na rok 2015
Zasedací den: PONDĚLÍ
místo a doba konání: velká zasedací síň MMFM - 8.00 hod.

Termín zasedání:
začátek od:
8.00 hod.

Termín odevzdání materiálů na
OKP, č. dv. 204 – 1 x originál materiálu
+ materiál e-mailem:
vaclavikova.zdenka@frydekmistek.cz
/vždy středa do 15.00 hod./

Termín vyzvedávání materiálů - CD
členy ZM na podatelně MMFM
/schránky – pátek od 10.00 hod./

9. 3.

25. 2.

27. 2.

8. 6.

27. 5.

29. 5.

7. 9.

26. 8.

28. 8.

7. 12.

25. 11.

27. 11.
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Příloha č. 2 k usnesení č. VII./7.8.
HARMONOGRAM
schůzí Rady města Frýdku-Místku
na I. pololetí 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasedací den: ÚTERÝ
Místo a doba konání: malá zasedací síň - 8.00 hod.
Termín schůze:

Termín odevzdání materiálů
na OKP, č. dv. 203 – 1 x originál
materiálu + materiál e-mailem:
tomankova.hana@frydekmistek.cz
vždy středa do 17.00 hod.

Zkompletované materiály na internetu
pro členy RM: pátek od 10.00 hodin

LEDEN
13. 1.

7. 1.

9. 1.

27. 1.

21. 1.

23. 1.

4. 2.

6. 2.

24. 2.
18. 2.
(schůze RM před zasedáním ZM 9. 3. 2015)

20. 2.

ÚNOR
10. 2.

BŘEZEN
17. 3.

11. 3.

13. 3.

31. 3.

25. 3.

27. 3.

8. 4.

10. 4.

DUBEN
14. 4.
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28. 4.

22. 4.

24. 4.

19. 5.
13. 5.
(schůze RM před zasedáním ZM 8. 6. 2015)

15. 5.

KVĚTEN

ČERVEN
2. 6.

27. 5.

29. 5.

23. 6.

17. 6.

19. 6.
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