
USNESENÍ

z 3.  zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 6. února 2015 v 8.00 hod. 
ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

I. ZAHÁJENÍ

1a  Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1.  schvaluje 

program 3. zasedání ZMFM vč. doplnění o návrh Mgr. Michala Pobuckého, DiS.ve znění:

1. Zahájení
    a) Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
    b) Určení ověřovatelů zápisu
    c) Volba volební komise 

2. Odvolání a volba primátora statutárního města Frýdku-Místku do konce volebního období 2014-2018

3. Odvolání a volba náměstků primátora statutárního města Frýdku-Místku do konce volebního období 
   2014-2018

4. Odvolání a volba členů Rady města Frýdku-Místku do konce volebního období 2014-2018

5. Svěření úseků činnosti města v samostatné působnosti dlouhodobě uvolněným členům Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku a členům Rady města Frýdku-Místku a pověření řízením Městské policie do konce volebního 
období 2014-2018
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2. určuje

ověřovatele zápisu z  3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku  pana Bc. Petra Gaje (ANO 2011) a pana 
Miroslava Slezáka (ČSSD). 
------------------------------------------------------------------------------------------------

1c Volba volební komise

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 3.  schvaluje

3členné složení volební komise a způsob všech  voleb aklamací.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 4.  volí

-  předsedou volební komise Ing. Jaroslava Chýlka, MBA (ČSSD),

-  členy volební komise pana Tomáše Chlebka (NMFM) a pana MUDr. Ing. Miroslava Přádku, Ph.D. 
(KDU-ČSL).
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.  ODVOLÁNÍ  A  VOLBA  PRIMÁTORA  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ  2014-2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. odvolává 

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

z funkce primátora SMFM pana Ing. Radima Vrbatu ( ANO 2011)

s  okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2.  volí  do konce volebního období 2014-2018

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

primátorem  statutárního  města Frýdku-Místku 

pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS. (ČSSD)

s  okamžitou účinností.

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

III. ODVOLÁNÍ A VOLBA NÁMĚSTKŮ PRIMÁTORA 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU DO KONCE 
VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014-2018
  
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. odvolává 

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

z funkce náměstka primátora statutárního města Frýdku-Místku  

pana Bc. Petra Gaje ( ANO 2011)

s  okamžitou  účinností.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2.  volí  do konce volebního období 2014-2018

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

náměstkem  primátora  statutárního  města Frýdku-Místku 

pana Ing. Jiřího Kajzara (NMFM)

s  okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3.  nezvolilo

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

náměstkem  primátora  statutárního  města Frýdku-Místku  

pana Libora Kovala (KDU-ČSL).

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

IV. ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014-2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. odvolává 

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

z funkce člena Rady města Frýdku-Místku :

- pana PaedDr. Jaromíra Horkého (ANO 2011),

- pana Bc. Jakuba Míčka (ANO 2011),

- pana RNDr. Boleslava Otipku (ANO 2011),

- paní Ing. Evu Richtrovou (ČSSD),

- pana Milana Valacha (ANO 2011).

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2.  volí  do konce volebního období 2014-2018

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

další členy Rady města Frýdku-Místku, a to:
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- paní Ing. Silvii Schäferovou (NMFM),

- pana Mgr. et Bc. Marka Šimoňáka (NMFM),

- pana PhDr. Tomáše Benedikta Zbranka (ČSSD)

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 3.  nezvolilo 

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

další členy Rady města Frýdku-Místku, a to:

- paní Adélu Řehovou (ANO 2011),

- pana Marcela Sikoru (KDU-ČSL),

- paní Mgr. Doris Šebestovou (ANO 2011),

- paní Ing. Pavlínu Varcholovou (ANO 2011).

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

V. SVĚŘENÍ ÚSEKŮ ČINNOSTI MĚSTA V SAMOSTATNÉ                      
PŮSOBNOSTI DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÝM ČLENŮM  
ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  FRÝDKU-MÍSTKU,  ČLENŮM  RADY 
MĚSTA  FRÝDKU-MÍSTKU  A  POVĚŘENÍ  ŘÍZENÍM  MĚSTSKÉ 
POLICIE DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014-2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

pro volební období 2014-2018

5. 1. svěřuje

v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města

a) primátorovi Mgr. Michalu Pobuckému, DiS. na úseku: 

- financí a rozpočtu,
- vnější a vnitřní kontrolní činnosti,
- požární ochrany,
- organizačně technického zabezpečování jednání orgánů města, 
- zahraničních styků,
- ochrany veřejného pořádku,
- životního prostředí a zemědělství,
- publicity činnosti města,
- prevence kriminality a městské policie;
-

b) náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Kajzarovi na úseku:
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- majetkoprávních vztahů města,  
- útvaru hlavního architekta,
- investičním;

c) náměstkovi primátora Karlu Deutscherovi na úseku:

- územního plánování a ekonomického rozvoje,
- stavebně správních činností,
- podnikání,
- dopravy a silničního hospodářství,
- silničního obchvatu města;

d) náměstkovi primátora Bc. Pavlu Machalovi na úseku:

- školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, výchovy a vzdělávání, 
- vědy a kulturního rozvoje,   
- informačních technologií,
- vnitřních věcí a správy;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

pro volební období 2014-2018

5. 2. pověřuje

v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 
řízením Městské policie statutárního města Frýdku-Místku primátora Mgr. Michala Pobuckého, DiS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

pro volební období 2014-2018

5. 3. určuje,

že primátora v době jeho nepřítomnosti zastupuje náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

pro volební období 2014-2018

5. 4. stanoví,

že v době nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti 
podle bodu 5. 3. tohoto usnesení, zastupují primátora náměstci primátora v tomto pořadí:

     a) Karel Deutscher

     b) Bc. Pavel Machala.

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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6. 1. neschválilo

návrhy na doplnění programu 3. zasedání ZMFM, předložené v průběhu zasedání, a to:

- návrhy  p. Bc. Jakuba Míčka (ANO 2011):
  - Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMFM a počtu členů RMFM pro volební období 2014-2018;
  - Odvolání předsedů kontrolního a finančního výboru;
  - Odvolání a volba náměstků primátora SMFM do konce volebního období 2014-2018;

 - návrh Ing. Adély Řehové (ANO 2011) :
   - Odvolání členů RMFM  Bc. Pavla  Machaly, p. Karla Deutschera, p. Jiřího Zaorala;

 - návrh pana Bc. Petra Gaje (ANO 2011):
   - bod  5b diskuse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

vyslechlo bez přijetí usnesení

informaci předsedy klubu ČSSD Mgr. Michala Pobuckého, DiS., že Ing. Eva Richtrová vystoupila z klubu 
volební strany ČSSD a je nyní  nezařazena.

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

 Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                              Ing. Jiří Kajzar
            primátor                                                                                                               náměstek primátora

Frýdek-Místek 9. 2. 2015
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP                    
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