USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 27. 3. v 8.00 hod. ve
velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. neschvaluje
doplnění programu
a) o návrhy členů zastupitelstva za ANO 2011:
PaedDr. Horký – bod 1c Odvolání a volba primátora statutárního města Frýdku-Místku do konce volebního
období 2014 – 2018;
Bc. Gaj – bod 9o – Vypracování zprávy o kontrole;
Bc. Gaj – Revokace usnesení RMFM č. 4/15/2015 z 15. schůze RM, konané dne 10. 3. 2015;
Bc. Míček – bod 1d – Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZM F-M pro volební období 2014-2018;
Bc. Míček – bod 1e – Odvolání a volba předsedy kontrolního výboru ZM F-M pro volební období 2014-2018;
Ing. Vrbata –bod 11c – Snížení počtu členů v dozorčích radách městských společností, zveřejnění navýšení
finančních prostředků z důvodu nárůstu počtu členů a nárůstu odměn za výkon funkce v dozorčích radách
městských společností;
Ing. Bártek – bod 1f – Vypracování zprávy o činnosti předsedy finančního výboru ZM;
Ing. Řehová - bod 9n – Schválení odvolání jednatele firmy Sportplex s.r.o. p. Ing. Petra Slunského;
Ing. Řehová - Vyřazení bodu 3a programu z pořadu jednání 4. ZM F-M dne 27. 3. 2015;
Ing. Vrbata - bod 11b Zveřejnění výsledků auditu městské společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o., týkající
se veřejné zakázky pod názvem „Dodávka interiéru pro stavbu Haly Polárka;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. schvaluje
doplnění programu o:
návrh Mgr. Michala Pobuckého, DiS., primátora SMFM o dodatky k materiálu 3a, k materiálu 4a, materiál 3s a
předřazení materiálu 5b vč. prezentace.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 3. schvaluje
b) celý program 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu vč. dodatků
k materiálům č. 3a, č. 4a , materiálu 3s a předřazení materiálu 5b vč. prezentace.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 4. schvaluje
v souladu s jednacím řádem ZMFM čl. 11, bodem l pokračování 4. zasedání ZMFM po 10 hodinách od zahájení
jednání ZM.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 5. určuje
ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Tomáše Chlebka (NMFM) a pana
Ing. Jaroslava Chýlka, MBA (ČSSD).

------------------------------------------------------------------------------------------------II. JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva města Frýdku-Místku
- stažen z programu 4. zasedání ZMFM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
3a Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2015 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření
č. 1 – 42
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. schvaluje
návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2015 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 1 - 42 dle příloh č. 1 – 10 a 1a k usnesení, a to:
navýšení příjmů o
997 383,80 tis. Kč
navýšení výdajů o
1 310 113,36 tis. Kč

16 008,94 tis. Kč

na celkovou výši

128 008,16 tis. Kč

na celkovou výši
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navýšení financování o
312 729,56 tis. Kč

111 999,22 tis. Kč

na celkovou výši

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 1 - 42
pro rok 2015 dle platné rozpočtové skladby.
T – 3. 4. 2015
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
dotací z rozpočtu města na rok 2015 – finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 3. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 níže uvedeným subjektům:
a) Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město,
IČ 00442755, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 1263
- Okresní výbor Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupený předsedou
panem Zygmuntem Stopou
ve výši 55 000,- Kč na:
úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytového prostoru,
poplatky za internet,
kancelářský nábytek (např. stolík pod psací stroj, kontejner),
drobné vybavení kanceláře (např. závěs, záclona na okno, kávové lžičky, sklenice, ubrusy
na stůl, sada utěrek, sada ručníků apod.),
rohož před dveře kanceláře,
Vlčí máky – symbol Dne válečných veteránů,
kancelářské potřeby,
čistící a úklidové prostředky,
odborný tisk a literaturu,
úhradu služeb bezpečnostní agentury,
poštovní a bankovní poplatky,
poštovní známky,
telefonní poplatky,
dopravu autobusem na pietní akce u příležitosti výročí a vzpomínkových oslav,
dopravné veřejnými prostředky při cestách za členy ČSBS
pohonné hmoty při návštěvách členů v době nemoci, výročí aj. (pouze v případě, kde se nedá
dopravit hromadnou dopravou),
věnce a kytice u příležitosti výročí vzpomínkových oslav,
drobné dárkové balíčky, květiny a blahopřání jubilantům a nemocným (bez alkoholu),
předplatné časopisu Národní osvobození,
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údržbu památek odboje, památníků a hrobů
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO.

b) Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město,
IČ 00442755, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 1263 - základní organizace Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený předsedou panem Vladimírem Brixem
ve výši 5 000,- Kč na:
poštovní poplatky,
poplatky za telefonní hovory,
kancelářské potřeby, kopírování,
vstupné na kulturní akce,
věnce a květiny ke vzpomínkovým oslavám,
blahopřání, květiny a drobné dárkové balíčky jubilantům a nemocným (bez alkoholu),
kytice a věnce na pohřby,
autobus na pietní akce,
předplatné časopisu Národní osvobození,
cestovné za nemocnými členy,
vstupné a příspěvek na rehabilitace členů,
dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na FO.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 4. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 se subjekty
uvedenými v bodě 3.3. a), b) usnesení - dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k usnesení, uložených na FO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotační rezervy primátora na
rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 5. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotační rezervy primátora na rok 2015 dále uvedeným subjektům:
l. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 123, PSČ 738 01, IČ 22866582,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený panem
Tomášem Černockým, předsedou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým
zabezpečením 5. ročníku školy AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek s mezinárodní účastí v předpokládaném
termínu červen 2015 ve výši 10 tis. Kč - tj. např. pronájem tělocvičny, úklid, ubytování lektora, odměna lektora,
jízdné, stravné pro účastníky aj. a Mezinárodní stáže Stará Wies v předpokládaném termínu červen 2015 ve
výši 15 tis. Kč - tj. poplatek účastníků, ubytování, stravování aj.
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2. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Palackého 123, PSČ 738 01, IČ 22866582,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L , vložka 9142, zastoupený panem
Tomášem Černockým, předsedou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým
zabezpečením Slavností bojových umění 2015 v předpokládaném termínu duben 2015, tj. např. propagace,
občerstvení pro účastníky, speaker, pronájem sportovní haly 6. ZŠ, licenční poplatky, japonské divadlo aj.
provozní náklady ve výši 25.000,- Kč.
3. PADASFM z.s., se sídlem Frýdek-Místek, Lískovecká 1752, PSČ 738 01, IČ 27047300, spolek zapsaný ve
SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7306, zastoupený panem Danielem Baumrukem,
předsedou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením
mezinárodního turnaje Bunker cup 2015 turnaje (Air IPSC), vybavení tréninkovým materiálem, konstrukčním
materiálem pro výrobu terčů a závodní stage, timery, pronájmy, reklamu aj. v předpokládaném termínu červen
2015 ve výši 30.000,- Kč.
4. Asociace malých debrujárů České republiky, o.s, se sídlem Bučovice, Sokolovská 702, PSČ 685 01, IČ
46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený panem
Mgr. Liborem Lepíkem, a to pro Klub malých debrujárů FreeDeK při Gymnáziu a SOŠ ve Frýdku-Místku
na úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým zabezpečením a účasti delegace dětí a mládeže na
mezinárodní výstavě vědy a techniky „EXPO SCIENCE INTERNATIONAL – ESI“ v Bruselu - tj. doprava
do místa odletu a zpět, letenky do Bruselu a zpět, ubytování před odletem, stravování, účastnické poplatky,
materiál na pokusy a prezentaci aj. v předpokládaném termínu červenec 2015 ve výši 40.000,- Kč.
5. ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, se sídlem Bartošovice 146, PSČ 742 54, IČ 47657901, pobočný spolek zapsaný
v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupený předsedou panem Petrem
Orlem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s provozem zařízení v oblasti ochrany volně žijících
živočichů ze správního území SMFM, záchrany jejich života, poradenství, ekologické výchovy a osvěty,
materiálové náklady – krmení, PHM, léky, spotřební materiál, kancelářské potřeby, oprava údržba chovatelských
a provozních objektů, strojů a zařízení, služby související se zajištěním provozu – veterina, odchyt, telefony,
pošta, odpad, ostatní náklady – pojištění, poplatky aj. ve výši 30.000,- Kč.
6. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Frýdek-Místek, Bezručova 167, PSČ 738 01, IČ 47861673,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním
zástupcem souboru panem Stanislavem Novákem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým
zabezpečením akce – tj. úhradou účastnických poplatků, cestovních nákladů aj. na III. mezinárodní hudební
a taneční festival World of Youth na lodi MSC Splendida (návštěvy měst Janov, Řím, Palermo, Tunis,
Barcelona, Marseille) v předpokládaném termínu březen 2015 ve výši 80.000.- Kč.
7. FIT Sports Club o.s., se sídlem Opava, Antonína Sovy 6, Kateřinky, PSČ 747 05, pobočka Frýdek-Místek,
Hlavní třída 109, PSČ 738 01, IČ 22718214, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě,
oddíl L, vložka 9919, zastoupený Ing. Lenkou Mišičkovou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených
s organizačně technickým zabezpečením IV. ročníku „Šance pro život aneb bavíme se víc, bezpečně na
inlinech bez hranic“ - bezpečnostní akce Osm okolo Olešné – dopravné, lektorné aj., který se uskuteční
v předpokládaném termínu duben – listopad 2015 na základních školách ve výši 20.000,- Kč.
8. Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem
Frýdek-Místek, Pionýrů 2069, PSČ 738 01, IČ 13644301, nezapsaná v OR, zastoupená panem Mgr. Petrem
Solichem, ředitelem školy, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně technickým
zabezpečením „Poháru AŠSK ČR“- republikového finále středních škol ve šplhu – ceny pro závodníky,
medaile, diplomy, ubytování, stravování soutěžích aj., který se uskuteční ve Frýdku-Místku v předpokládaném
termínu březen 2015 ve výši 15.000,- Kč.
9. TJ Sokol Skalice, se sídlem Skalice, Frýdek-Místek, PSČ 739 08, IČ 48772712, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5015, zastoupený panem Miroslavem Melichaříkem,
předsedou TJ, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením
reprezentace oddílu bojových umění „Fire Dragon“ na mezinárodních turnajích bojových umění - Evropský
pohár, mistrovství světa – k pořízení reprezentačních triček a sportovních bund v r. 2015 ve výši 15.000,- Kč.
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10. Sbor dobrovolných hasičů Místek-Bahno, se sídlem Frýdek-Místek, Čelakovského 1217, PSČ 738 01,
IČ 64122018, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31602,
zastoupený panem Jiřím Lančou, velitelem, a to výhradně na úhradu celoročního užívání tělocvičny pro členy
sboru v r. 2015 ve výši 5.000,-Kč.
11. Fitclub Markéta s.r.o., se sídlem Skalice 396, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 03420264, zapsaný v OR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60052, zastoupený paní Bc. Markétou Turečkovou,
jednatelem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce
„Lifestyle show Proměna 2015, závěrečný večer“ – tj. výdaje na tisk promomateriálů, služby produkčního
charakteru – ozvučení akce, světelná technika, scénografie aj. , která se uskuteční v předpokládaném termínu
22. 4. 2015 ve výši 50.000,- Kč.
12. SK K2 o.s., se sídlem Palkovice 158, PSČ 739 41, IČ 22691600, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7787, zastoupený předsedou panem Liborem Uhrem, a to výhradně na
výrobu, montáž a demontáž cílové rampy a nadchodu přes značku + homologace, pronájem lešení a oplocení
na zajištění bezpečnosti trasy okruhu a cílového prostoru, čipové měření, časomíra, občerstvení závodníků,
technické zajištění, technické osvětlení trati, ceny pro dekorování kategorie, náklady na pořadatele, propagace,
web a.j. na akci MISTROVSTVÍ ČR V INLINE MARATONU DVOJIC – 24 HODIN NA OLEŠNÉ, která
se uskuteční v předpokládaném termínu červen 2015 ve výši 75.000,- Kč.
13. BABYLONIE, se sídlem Frýdek-Místek, Jungmannova 355, PSČ 738 01, IČ 22905022, zapsaná v OR,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9562, zastoupený paní Mgr.
Martou Michalákovou, předsedou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s úhradou ubytování,
stravování, dopravy, instruktorských služeb, pronájmem materiálu a sportovišť, nákladů na telefon a internet,
propagačních předmětů, vstupů do kulturních a sportovních zařízení, režijních nákladů a spotřebního materiálu
aj. pro účastníky mezinárodního setkání mládeže z 9 států Evropy pod názvem „Fit pro život, fit pro sebe“,
které se uskuteční u Žermanické přehrady v předpokládaném termínu červenec- srpen 2015 ve výši 25.000,Kč.
14. Agentura DANY PRODUKCE s.r.o., se sídlem Ostrava, Podroužkova 1684/13, Poruba, PSČ 708 00,
IČ 03570037, s.r.o. zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60502, zastoupena
panem Danielem Fňukalem, jednatelem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením projektu „TOUR PROTI OBEZITĚ“, tj. např. na technické zajištění – ozvučení,
osvětlení, pódium, programové zajištění – účinkující, moderátor, propagace aj., kdy předpokládaný start projektu
je v květnu 2015, přesný termín se bude odvíjet po koordinaci s dalšími městy ve výši 50.000,- Kč.
15. Agentura DANY PRODUKCE s.r.o., se sídlem Ostrava, Podroužkova 1684/13, Poruba, PSČ 708 00,
IČ 03570037, s.r.o. zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60502, zastoupena
panem Danielem Fňukalem, jednatelem, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením projektu „AVON POCHOD FRÝDEK-MÍSTEK 2015“, tj. např. na technické
zajištění – ozvučení, osvětlení, pódium, programové zajištění – účinkující, moderátor, propagace aj., kdy
předpokládaný start projektu je v září 2015, přesný termín se bude odvíjet po koordinaci trasy ve výši 20.000,Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 6. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotační rezervy primátora na rok
2015 se subjekty uvedenými v bodě 3.5. usnesení dle příloh č. 1/OKP/DRP/2015/Vá - 15/OKP/DRP/2015/Vá
k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu
prevence kriminality 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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3. 7. schvaluje
uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 317.010,- Kč z Fondu prevence kriminality pro
rok 2015 s uvedenými subjekty:
1.

Schäfer school o. s., se sídlem Zámecké náměstí 1255, 7380 01 Frýdek-Místek, IČ: 26562278,
zastoupena Ing. Silvii Schäferovou, a to výhradně na realizaci projektu „Dětský den s Schäfer school“
ve výši 20.000,- Kč.

2.

Lumpíkov z. ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek, IČ: 02859343, zastoupena
ředitelkou Mgr. Petrou Petruškovou, a to výhradně na realizaci projektu „Domácí násilí a jeho
prevence“ ve výši 33.350,- Kč.

3.

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 projektů:
a) „Je to TVOJE šance“ ve výši 38.000,- Kč
b) „Nový život“ ve výši 48.400,- Kč

4.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zastoupena
Ing. Pavlem Bužkem, ředitel Charity Frýdek-Místek, a to výhradně na realizaci projektů:
a) „Příběh Romů“, ve výši 8.200,- Kč
b) „Poznáváme svět kolem nás“, ve výši 6.060,- Kč
c) “Mám problém – pomůže mi Rebel“, ve výši 23.000,- Kč
d) „Rebelfest 2015“, ve výši 22.000,- Kč

5.

Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku, p. o., se sídlem Palackého 130, FrýdekMístek 738 01, IČ 60045922, zastoupená ředitelkou Mgr. Miroslavou Šigutovou, a to výhradně na
realizaci projektu „START“, ve výši 36.000,- Kč

6.

S.T.O.P. spolek, se sídlem Trocnovská 6, Ostrava 702 00, IČ 26516594, zastoupena Mgr. Ivonou
Šťovíčkovou, a to výhradně na realizaci projektu „KMOTR ve Frýdku-Místku“, ve výši 32.000,- Kč.

7.

Římskokatolická farnost Frýdek-Místek, Mariánské náměstí 145, Frýdek-Místek, IČ:60801930,
zastoupena Antonem Verbovským, a to výhradně na realizaci projektu „Podpora poskytovatelů“,
ve výši 50.000,- Kč

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

3e Návrh na uzavření třech dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční
dotace z fondu prevence kriminality na rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 8. rozhodlo
1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 3. 3. 2014 mezi statutárním
městem Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku, p. o., se sídlem Palackého
130, Frýdek-Místek 738 01, IČ 60045922, zastoupená ředitelkou Mgr. Miroslavou Šigutovou, jehož předmětem
je změna termínu poskytnutí části dotace ve výši 2.000,-Kč a změna termínu vyúčtování dotace poskytnuté na
realizaci projektu „Rodičovská abeceda“, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na MP;
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi
statutárním městem Frýdek-Místek a 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, jehož předmětem je změna termínu poskytnutí dotace a změna termínu vyúčtování dotace
poskytnuté na realizaci projektu „Je to TVOJE šance“ ve výši 18.000,- Kč, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené
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na MP;
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi
statutárním městem Frýdek-Místek a 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, jehož předmětem je změna termínu poskytnutí dotace a změna termínu vyúčtování dotace
poskytnuté na realizaci projektu „Nový život“ ve výši 10.000,- Kč, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na MP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3f Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 –
Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 9. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 níže uvedeným subjektům:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem Lískovec 305, 739 30 Frýdek-Místek, IČ 47861533,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním
zástupcem souboru Monikou Škanderovou, na úhradu nájmu vč. služeb a energií pro zkoušky členů souboru
ve výši Kč 15.000,--,
2. Klub rodičů a přátel dětského folklórního souboru Ondrášek, se sídlem Nad Potokem 2045,
738 02 Frýdek-Místek, IČ 26543460, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 5334, zastoupený předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na úhradu nájmu vč. služeb a energií pro zkoušky
členů souboru ve výši Kč 6.000,--,
3. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
souboru Stanislavem Novákem, na úhradu nákladů spojených s provozem budovy na ul. F. Čejky 405
ve Frýdku-Místku /energie, nájem vč. služeb, údržba vily a přilehlých pozemků/ ve výši Kč 200.000,--,
4. Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem, na úhradu nákladů
spojených s provozem Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích /el. energie, otop/ ve výši Kč 85.000,--,
5. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
souboru Stanislavem Novákem, na úhradu části nákladů spojených s akcí „21. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek 2015“ /materiál, ubytování, dopravné, stravné a honoráře účinkujícím,
propagace, technické zabezpečení, tisk propagačního materiálu, nájem vč. služeb a energií, OON vč. odvodů/
ve výši Kč 600.000,--,
6. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, zapsaná
v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou Slaninovou,
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova ve Frýdku-Místku
v roce 2015 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /OON vč. odvodů, ochranné pracovní pomůcky a nářadí
pro brigádníky, materiál k úpravě terénu a opravě náhrobků a kaple, opravy, pohonné hmoty/ ve výši
Kč 50.000,--,
7. POD SVÍCNEM, se sídlem Dům Pod Svícnem, Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26663252, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupené předsedou Bc. Petrem
Korčem, na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest 015“ /pronájem vč. služeb a energií, doprava,
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přeprava, instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění, pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba, tisk
a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře, materiál, technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení
a tribuny/ ve výši Kč 200.000,--,

8. Společnost pro podporu a rozvoj kina Vlast, se sídlem Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528975,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5151, zastoupená předsedou
Bc. Petrem Korčem, výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „6. ročník Letního kina ve FrýdkuMístku“ (nájem areálu a toalet, energie, půjčovné, propagace, honoráře, materiál, pojištění, výlep, webová
prezentace, přeprava techniky a zařízení, úklid, OON vč. odvodů, pronájem projekční techniky, stolů, lavic
a stanů, pohonné hmoty, technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení a tribuny) ve výši Kč 80.000,--.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 10. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015
se subjekty uvedenými v bodě 3. 9. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2015 až 8/OŠKMaT/R/2015
k usnesení, uložených na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3g Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a
neinvestičního příspěvku z kulturního fondu na rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 11. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z kulturního fondu na rok 2015 níže uvedeným subjektům:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem 739 30 Lískovec 305, IČ 47861533, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním zástupcem souboru
Monikou Škanderovou, na činnost /doprava, materiál, poplatky, propagace, honoráře, doplnění a opravy
krojového vybavení a hudebních nástrojů, jednorázové akce - nájem, propagace, technické zajištění, letní
soustředění – nájem vč. energií, materiál, stravné a dopravné/ ve výši Kč 65.000,--,
2. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem 739 30 Lískovec 305, IČ 47861533, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním zástupcem souboru
Monikou Škanderovou, na cyklus akcí k 55. výročí souboru /nájem vč. služeb a energií, materiál, propagace,
nahrávání a výroba CD/ ve výši Kč 50.000,--,
3. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, Frýdek-Místek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
souboru Stanislavem Novákem, na činnost /materiál, poplatky, opravy a obnova krojových součástí, hudebních
nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jednorázové akce
a víkendové soustředění - nájem, propagace, ozvučení, osvětlení, projekce/ ve výši Kč 110.000,--,
4. Klub rodičů a přátel dětského folklórního souboru Ondrášek, se sídlem Nad Potokem 2045, FrýdekMístek, IČ 26543460, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334,
zastoupený předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na činnost /materiál, honoráře, doprava na vystoupení,
organizace letní školy folkloru – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 20.000,--,
5. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou,
na činnost /nájmy, doplnění kostýmů, materiál, licence, organizace letní taneční školy - nájem, doprava/
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ve výši Kč 18.000,--,

6. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou,
na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy, materiál/ ve výši Kč 10.000,--,
7. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku
Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost dramatického souboru Koupelna /materiál, kulisy, kostýmy, propagace,
tisk, nákup mikrofonů a stojanů, nájem vč. energií a služeb/ ve výši Kč 5.000,--,
8. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku
Ing. Helenou Vaškebovou, na akce „12. ročník festivalu mladých amatérských hudebních skupin Douši
Buši“, „9. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Čerstvé na prkýnku“ a „9. ročník Sokolíkfestu“ /nájem
vč. energií, honoráře, cestovné vystupujících souborů, propagace, ceny, materiál, autorské poplatky, technické
zajištění, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 20.000,--,
9. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku
Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost filmového miniklubu FK Sokolík /materiál, poplatky, propagace, tisk,
půjčovné, poštovné, nájem vč. energií a služeb/ ve výši Kč 5.000,--,
10. 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 činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího zařízení, pojištění, drobné opravy, materiál,
propagace, materiál na zhotovení loutek, rekvizit a kostýmů, OON vč. odvodů, honoráře, poplatky, účast
na přehlídkách - doprava, ubytování a poplatky/ ve výši Kč 150.000,--,
11. Komorní scéna 21, o.s., se sídlem Jana Božana 3135, Frýdek-Místek, IČ 22854398, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9309, zastoupený starostou spolku Norbertem
Závodským, na činnost /nájem, materiál, cestovné na vystoupení, poplatky, propagace, dopravné, nákup rekvizit,
kostýmů, výlep/ ve výši Kč 15.000,--,
12. Komorní scéna 21, o.s., se sídlem Jana Božana 3135, Frýdek-Místek, IČ 22854398, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9309, zastoupený starostou spolku Norbertem
Závodským, na akci „Višňový sad aneb Lopachin je nesmrtelný“ /nájem, materiál, cestovné, propagace, nákup
rekvizit, pronájem techniky/ ve výši Kč 10.000,--,
13. 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 činnost /opravy a doplnění hudebních nástrojů a stejnokrojů, kopírování, nájem vč. služeb,
materiál, poštovné, poplatky, cestovné a dopravné na koncerty, honoráře, víkendové soustředění – nájem,
ubytování, doprava/ ve výši Kč 40.000,--,
14. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03590569,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený předsedou
Janem Štěpánkem, na činnost /nájem, propagace, dopravné a cestovné na vystoupení, údržba nástrojů/ ve výši
Kč 10.000,--,
15. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01916181, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou Karlem
Jirglem, na činnost /opravy a doplnění nástrojů, nájem vč. služeb, materiál, propagace, dopravné a cestovné
na vystoupení, kopírování/ ve výši Kč 15.000,--,
16. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01854071,
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka
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1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na činnost společenského klubu /nájem, materiál kancelářský
a pro rukodělné práce, poštovné, nákup rekvizit, občerstvení/ ve výši Kč 5.000,--,
17. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01854071,
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka
1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na akce „Společenský večírek s kulturním vystoupením
klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, materiál, propagace, ceny,
občerstvení/ ve výši Kč 10.000,--,
18. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů ve Frýdku-Místku, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11, FrýdekMístek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2596,
zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace, honoráře, dopravné na koncerty, nájem,
materiál, poplatky/ ve výši Kč 20.000,--,
19. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů ve Frýdku-Místku k, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11, FrýdekMístek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067,
zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na akci „Moravskotřebovské arkády 2015“ /dopravné členů
sboru autobusem na festival sborového zpěvu, účastnický poplatek/ ve výši Kč 5.000,--,
20. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů ve Frýdku-Místku k, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11, FrýdekMístek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067,
zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na akci „1. ročník Festivalu pěveckých sborů“
/propagace, nájem, honoráře, materiál, doprava a pohoštění sborů/ ve výši Kč 15.000,--,
21. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, Frýdek-Místek,
IČ 47999713, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, zastoupený
předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné na koncerty, propagace, materiál, nájem,
poplatky, honoráře, poštovné, dovybavení a opravy hudebních nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění ubytování, cestovné/ ve výši Kč 25.000,--,
22. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, Frýdek-Místek,
IČ 47999713, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, zastoupený
předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na akce „Koncertní vystoupení v rámci 20. výročí smíšeného sboru“ /
nájem, propagace, honoráře, dopravné a občerstvení účinkujících hostů/ ve výši Kč 15.000,--,
23. Pěvecký sbor CATENA MUSICA Frýdek-Místek, se sídlem 11. ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, FrýdekMístek, IČ 64120295, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110,
zastoupený předsedou sboru PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /kopírování, honoráře, dopravné na koncerty,
materiál, OON vč. odvodů, nájmy, dovybavení a oprava hudebních nástrojů a kostýmů, propagace, poštovné,
poplatky za WebStart, právní a účetní služby, soustředění – nájem/ ve výši Kč 8.000,--,
24. 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 Drozdovou, na činnost /honoráře, cestovné na festivaly
a koncerty, materiál, propagace, kopírování, poplatky, víkendové soustředění – nájem, ubytování, doprava/
ve výši Kč 20.000,--,
25. 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 Drozdovou, na akci „Sborové hudební dílny“ /nájem,
propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál, ubytování a doprava účinkujících/
ve výši Kč 10.000,--,
26. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 251,
zastoupený předsedkyní Martinou Poláchovou, na činnost /nájem vč. služeb, propagace, dovybavení a opravy
hudebních nástrojů a kostýmů, materiál, honoráře, dopravné na koncerty, poplatky, půjčovné, OON vč. odvodů,
kopírování, digitalizace starších nahrávek SO, poštovné, cestovné hostujících umělců/ ve výši Kč 70.000,--,
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27. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem Jiráskova č. 491, FrýdekMístek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 251,
zastoupený předsedkyní Martinou Poláchovou, na akce „Symfonický orchestr doprovází mladé hudební talenty“
a „Symfonický orchestr, pěvecké sbory a známé operní melodie“ /propagace, nájem vč. služeb, honoráře, OON
vč. odvodů, materiál, poplatky, poštovné, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 30.000,--,
28. Klub angažovaných muzikantů (KAM), se sídlem Klub Stoun, J. z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek,
IČ 66740215, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3724, zastoupený
předsedou Kamilem Rudolfem a místopředsedou Martinem Polachem, na činnost /koncerty v Klubu Stoun
ve F-M – honoráře účinkujícím, poplatky agenturám, propagace/ ve výši Kč 80.000,--,
29. Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ
64120864, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1758, zastoupený
předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /tisk, kopírování, nájem, propagace, poštovné, honoráře, materiál,
poplatky/ ve výši Kč 5.000,--,
30. Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ
64120864, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1758, zastoupený
předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání tisku Výtvarný Frýdek-Místek /tisk, materiál, grafické zpracování,
honoráře/ ve výši Kč 12.000,--,
31. Klub filmových amatérů, se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ 47862084, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2078, zastoupený předsedkyní Annou Zíchovou,
na činnost /poštovné, nájem, materiál, poplatky, honoráře, OON vč. odvodů, propagace, cestovné a jízdné
na školení/ ve výši Kč 6.000,--,
32. Klub filmových amatérů, se sídlem Palackého 134, Frýdek-Místek, IČ 47862084, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2078, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Annou
Zíchovou, na akci „35. ročník Beskydského ještěra“ /materiál, nájem vč. služeb, půjčovné, propagace, poštovné,
porotné, honoráře, ceny, občerstvení, ubytování, cestovné a stravné soutěžících/ ve výši Kč 30.000,--,
33. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený předsedou
Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné a ubytování na fotosoutěžích v ČR, poštovné,
poplatek za web a účetní služby, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace, materiál, nájem/ ve výši
Kč 8.000,--,
34. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený předsedou
Miroslavem Žiškou, na akci „17. ročník fotosoutěže pro mladé autory“ /propagace, ceny, materiál, poštovné/
ve výši Kč 3.000,--,
35. Vlastivědné sdružení Skaličanů, se sídlem Frýdek-Místek, Skalice 14, IČ 64120856, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3289, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem,
na činnost /pronájmy, provoz muzea – nájem vč. služeb, energie, materiál, kopírování, tisk, údržba + materiál,
nákup sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop, propagace/ ve výši Kč 5.000,--,
36. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, Frýdek-Místek, IČ 65892224,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený předsedkyní
Dajanou Zápalkovou, na činnost /tisk almanachu a sborníku, poštovné, materiál, kopírování, propagace, poplatky
za web, honoráře, nájmy, setkání literátů – nájem, ubytování/ ve výši Kč 18.000,--,
37. Matice slezská, Místní odbor FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek-Místek, IČ
45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798,
zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na činnost /nájem, poštovné, honoráře, kopírování, fotopráce,
doprava na exkurze/ ve výši Kč 5.000,--,
38. Bezručův kraj, se sídlem J. Opletala 967, Frýdek-Místek, IČ 45251631, spolek zapsaný ve SR, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1391, zastoupený předsedou Jaromírem Kahánkem, na činnost /
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nájem, poplatky, honoráře, tisk almanachu a brožury, materiál, provoz Památníku na Fojtství v Chlebovicích –
nájem, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 10.000,--,
39. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
41803, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem,
na činnost /provoz Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích - otop, revize, propagace, opravy, údržba, oprava
a doplnění exponátů, materiál, nájem vč. služeb, poplatky, průvodcovská a úklidová činnost, pojištění, poštovné,
tisk, kopírování, OON vč. odvodů, honoráře, vodné, poplatky za web/ ve výši Kč 45.000,--,
40. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 FrýdekMístek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem, na akci „Včelařský
den k 20. výročí založení Včelařského muzea /honoráře, propagace, materiál, tisk, odměny pro soutěžící/ ve výši
Kč 10.000,--,
41. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – Frýdek-Místek, IČ 22890246,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní
Olgou Čaganovou, na činnost /propagace, průvodcovská činnost, materiál/ ve výši Kč 5.000,--,
42. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – Frýdek-Místek, IČ 22890246,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní
Olgou Čaganovou, na akci “Dětský den pro děti ZŠ a MŠ Chlebovice“ /honoráře, OON vč. odvodů, materiál,
ceny/ ve výši Kč 3.000,--,
43. Katolický lidový dům v Místku, o.s., se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 16628756, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou
Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, na činnost /dramatické pořady, hudebně literární večery, výstavy
a přednášky - honoráře, propagace, cestovné lektorů a účinkujících, poštovné, OON vč. odvodů, materiál/
ve výši Kč 60.000,--,
44. Katolický lidový dům v Místku, o.s., se sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 16628756, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou
Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem, na akci „13. ročník festivalové přehlídky dětských pěveckých
sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON vč. odvodů, honoráře, materiál, ceny, poštovné, dopravné
sborů/ ve výši Kč 20.000,--,
45. Pavla Walková, s místem podnikání xxxxxxxx, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 44935561, nezapsaná
v OR, na akci „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem vč. energií a služeb, propagace, poplatky, pronájmy/ ve výši
Kč 80.000,--,
46. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek-Místek, IČ 60043431, spolek zapsaný ve SR, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, na akci „Festival
sv. Jan session“ /propagace, nájmy, honoráře, materiál, poplatky, poštovné, tisk a výlep plakátů, doprava
a občerstvení souborů, technické zajištění/ ve výši Kč 15.000,--,
47. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek-Místek, IČ 60043431, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, na
akci „Svatojánská věž“ /kulturní aktivity ve věži kostela sv. Jana Křtitele - propagace, honoráře, materiál,
poštovné, OON vč. odvodů, technické zajištění, nájem vč. energie/ ve výši Kč 15.000,--,
48. Daniel Virág, s místem podnikání xxxxxxxxxx Frýdek-Místek, IČ 47197340, nezapsaný v OR,
na akci „Talent 2015 – soutěž kapel a zpěváků“ /propagace, materiál, výroba klipů a nahrávání ve studiu,
pronájem, poštovné/ ve výši Kč 10.000,--,
49. 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 akce „Talent 2015“ a „StounTalent 2015“ /propagace, materiál, poštovné, kopírování, nájem vč.
služeb, honoráře, technické zajištění, OON vč. odvodů, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 70.000,--,
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50. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou,
na akci „Společenský večer Radosti v retro stylu“ /nájem, propagace, honoráře, občerstvení/ ve výši Kč 5.000,--,
51. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním
zástupcem Michalem Šlehoferem, na akci „Mágův máj“ /nájem prostor a techniky, propagace, tisk, materiál,
honoráře a cestovné/ ve výši Kč 10.000,--,
52. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním
zástupcem Michalem Šlehoferem, na akce „Studně nepřevážená“, „Křížová cesta“, „Čtení místa“ a „Beseda
s Fr. Čuňasem Stárkem“ /nájem prostor a aparatury, propagace, tisk, materiál, honoráře, pronájmy/ ve výši
Kč 20.000,--,
53. Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 61963771, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 38527, zastoupený vedoucím Rostislavem Přidalem, na akci „Po stopách historie skautingu ve FrýdkuMístku“ /nájem, tisk brožury, cestovné, materiál, paměťové média k zálohování, upomínkové předměty,
kopírování, poštovné, jízdné/ ve výši Kč 20.000,--,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 12. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičního příspěvku z kulturního fondu na rok 2015 níže uvedenému subjektu:
54. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, se sídlem Hlavní třída 11, 738 02 FrýdekMístek, IČ 00847071, nezapsaná v OR, zastoupená ředitelem Ladislavem Muroňem, na akci „2. ročník
Mezinárodní soutěže Fernanda Sora ve hře na klasickou kytaru“ /ceny, diplomy, upomínkové předměty
pro soutěžící, propagační materiál/ ve výši Kč 10.000,--,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 13. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičního příspěvku z kulturního
fondu na rok 2015 se subjekty uvedenými v bodě 3. 11. 3. 12. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/KF/2015 až
54/OŠKMaT/KF/2015 k usnesení, uložených na odboru ŠKMaT.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3h Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 –
Odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 14. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 níže uvedeným subjektům:
1. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského
soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1199 dne 4.7.2013, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm na akci
19. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež na ubytování, stravování, nájmy včetně služeb,
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OON technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání filmů a fotografií,
kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné odměny, diskotéku, ozvučení, mažoretky, cestovné, dopravné,
svoz materiálu, olympijský oheň ve výši 45.000,-- Kč,
2. Tělocvičná jednota SOKOL, Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupený místostarostou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou Wernerovou pro extraligové
volejbalové družstvo žen na nájmy včetně služeb, odměny trenérů, rozhodčích, zapisovatelů, pořadatelů, hráčů,
sportovní výstroj a výzbroj, rehabilitace, regenerace, cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné
ve výši 600.000,-- Kč,
3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, se sídlem Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534986,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený předsedou
Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na náklady mužského družstva házenkářů a to na mzdy a odměny hráčů
a realizačního týmu, pronájmy sportovišť, dopravné, pronájmy vozidel, cestovní náhrady, regenerace, rekondice,
rehabilitace, zdravotní prohlídky a lékařské služby, ubytování a stravování, pitný režim, sportovní vybavení
a materiál ve výši 300.000,-- Kč,
4. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, spolek
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený prezidentem Lukášem
Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na provoz hokejového klubu a náklady hokejového
družstva dospělých na nákup hokejové výstroje a výzbroje, pronájem ledové plochy, nájmy nebytových prostor,
tělocvičen včetně energií, dopravné, cestovné, odměny hráčů a trenérů, rozhodčích, pořadatelů i s odvody,
neinvestiční vybavení rozcvičovny a posilovny ve výši 800.000,-- Kč,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 15. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 se
subjekty uvedenými v bodě 3.14. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2015/Če až 4/OŠKMaT/RM/2015/Če
k usnesení, uložených na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3i Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků
z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 16. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2015 níže
uvedeným subjektům:
1. ADRA, o.p.s., se sídlem Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O,
vložka 1196, zastoupená ředitelem Michalem Čančíkem, B.Th. na sportovní a hudební vybavení a materiál,
výtvarný, kancelářský a metodický materiál, odměny pro děti, cestovné ve výši 10.000,-- Kč,
2. „Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.“, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice, IČ
46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na nájmy, materiál ve výši 30.000,-- Kč,
3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze,
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oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou
na občerstvení, pitný režim, sladkosti, výtvarný materiál, cartrige, hry, knihy, věcné odměny ve výši 5.000,-- Kč,
4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci, se sídlem Bezručova 348, 738 01 FrýdekMístek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, ubytování, jízdné, sportovní
a materiálové vybavení, cestovné, vstupné ve výši 15.000,-- Kč,
5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem Jeronýmova 423, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632359,
pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41361, zastoupený
vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, pronájmy, ubytování, dopravné, vstupné, startovné, materiál, hry,
knihy, občerstvení, pohoštění, stravné, poštovné, balné, cestovné, přepravné ve výši 15.000,-- Kč,
6. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, Frýdek-Místek,
IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41803,
zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem Pohludkou na nájmy pozemku, včelařské
potřeby, výtvarné potřeby, přepravné, tisk naučných materiálů ve výši 15.000,-- Kč,
7. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm na energie, vodné, stočné, pronájem, výtvarný
a kancelářský materiál, cestovné, dopravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, vstupenky ve
výši 30.000,-- Kč,
8. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, se sídlem
28. října 781, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Rostislavem Přidalem na el. energie, vodné,
stočné, sportovní potřeby, drobné vybavení, nářadí a nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky,
kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, čisticí prostředky, cestovné, přepravné, materiál ve výši 50.000,-- Kč,
9. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738
01 Frýdek-Místek, IČ 61963836, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 38613, zastoupený vedoucím střediska Mgr. Tomášem Stolínem na nájmy, materiál, vstupné, hry,
zpěvníky, vodácké vesty, sportovní a tábornické potřeby ve výši 15.000,-- Kč,
10. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kruh Frýdek-Místek, se sídlem Kostikovo náměstí 638,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 38571, zastoupený vedoucí střediska Emou Bortlíčkovou na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné,
stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu, cestovné, dopravné ve výši 85.000,-- Kč,
11. Katolický lidový dům v Místku o. s., se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou
Olkovou a jednatelem Bc. Davidem Markem na propagace, materiál, energie, věcné ceny ve výši 20.000,-- Kč,
12. Centrum maminek Broučci, z.s., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68334338, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4180, zastoupený předsedkyní Markétou
Bortlovou a členkou výboru Petru Biolkovou na nájmy, plyn, el.energii, výtvarné potřeby, knihy, hračky ve výši
23.000,-- Kč,
13. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem Lidická
1694, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na výukové pomůcky a vybavení ve výši
10.000,-- Kč,
14. „Občanské sdružení obyvatel Spořilova ve Frýdku-Místku“, se sídlem Wolkerova 1596, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22766634, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10004,
zastoupený předsedou Ing. Ondřejem Heřmanem, MBA a místopředsedou Ing. Zuzanou Pavlechovou na
ozvučení, energie, propagace, občerstvení, věcné odměny, výtvarné pomůcky ve výši 5.000,-- Kč,
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15. Sdružení Klubko, se sídlem Národních mučedníků 2548, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632138, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4832, zastoupený jednatelkou Bc.
Markétou Sysalovou na nájmy, energie, plyn, pronájmy, ubytování, materiál, vybavení pro zájmovou činnost,
lodě, vybavení lodí, stany, tábornickou výbavu, nářadí, poštovné, dopravné ve výši 10.000,-- Kč,
16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou
na Mikulášskou besídku na občerstvení a pohoštění, materiál ve výši 2.000,-- Kč,
17. „Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.“, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Dny vědy FM na materiál na pokusy ve výši 5.000,-- Kč,
18. „Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.“, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Finále fyzikální ligy 2015 na materiál, ceny, poháry, diplomy, medaile
ve výši 10.000,-- Kč,
19. „Asociace malých debrujárů České republiky, o.s.“, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Evropský vědecký den pro mládež 2015 na materiál na pokusy, ceny
ve výši 6.000,-- Kč,
20. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22826050, spolek zapsaný v SR, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8826, zastoupený statutárním zástupcem sdružení Nelou
Chamrádovou na akci Wolkrův Prostějov na nájem včetně služeb, věcné odměny, občerstvení, kancelářské
potřeby, propagaci, tisk, distribuci, materiál, dopravu, PHM ve výši 7.000,-- Kč,
21. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 22826050, spolek zapsaný v SR, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8826, zastoupený statutárním zástupcem sdružení Nelou
Chamrádovou na akci WE FORM=MY TVOŘÍME na propagaci, výrobu a distribuci, občerstvení ve výši
2.000,-- Kč,
22. Občanské sdružení – SCHÄFER SCHOOL, se sídlem Zámecké náměstí 1255, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26562278, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8496, zastoupený
předsedkyní Ing. Silvií Schäferovou na akci Výlet do přírody s anglickým jazykem na nájmy, občerstvení,
dopravné, parkovné, vstupné, materiál ve výši 5.000,-- Kč,
23. Občanské sdružení – SCHÄFER SCHOOL, se sídlem Zámecké náměstí 1255, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26562278, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8496, zastoupený
předsedkyní Ing. Silvií Schäferovou na akci Velikonoce s anglickým jazykem na nájmy, občerstvení, materiál,
propagaci ve výši 5.000,-- Kč,
24. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Štětcem proti nudě na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci a tisk, nájem,
energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 2.000,-- Kč,
25. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Tradiční vánoce v Sokolíku na výtvarné potřeby, propagaci, autorské poplatky ve výši
2.000,-- Kč,
26. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Šikovné ruce na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci a tisk, nájem,
energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 2.000,-- Kč,
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27. Spolek přátel Frýdku-Místku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Keramická pec aneb historie umění v praxi na materiál na stavbu pece, vybavení, materiál,
propagaci ve výši 2.000,-- Kč,
28. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Chlebovice 1, Frýdek-Místek,
IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41803,
zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Miroslavem Pohludkou na Včelí vítání jara na
propagaci, výtvarné potřeby, odměny, materiál ve výši 2.000,-- Kč,
29. Face 2 Face – volnočasové centrum z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03326497,
spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou Mgr.
Kamilem Kavečkou na akci Karneval na nájmy, masky, občerstvení, propagační materiály ve výši 5.000,-- Kč,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 17. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních příspěvků z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2015 níže
uvedeným subjektům:
30. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 601381,
nezapsaná ve SR, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na anglické divadlo pro děti základních škol
na propagaci, materiál, věcné odměny, nájem včetně služeb, ozvučení, osvětlení, energie, služby, občerstvení ve
výši 10.000,-- Kč,
31. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 se sídlem K Sedlištím 320,
Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68157801, nezapsaná ve SR, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Petrem
na Letní sportovní olympiádu na občerstvení a pitný režim, věcné odměny, diplomy, medaile, materiál, sportovní
vybavení a pomůcky ve výši 7.000,- Kč,
32. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Československé armády 570,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 60803550, nezapsaná ve SR, zastoupená ředitelkou PaedDr. Marií Rojkovou na akci
Loutnička na odměny pro děti, medaile, nájem sálu, květiny, občerstvení ve výši 7.000,-- Kč,
33. Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 FrýdekMístek, IČ 68157797, nezapsaná ve SR, zastoupená ředitelem PaedDr. Jaromírem Horkým na Výtvarnou soutěž
městských školních družin na diplomy, účastnické listy, věcné odměny, výtvarný materiál, občerstvení ve výši
3.000,-- Kč,
34. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 se sídlem K Sedlištím 320,
Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68157801, nezapsaná v SR, zastoupená ředitelem Mgr. Janem Petrem
na Vánoční dílny na materiál, pohoštění, občerstvení, DHM ve výši 8.000,- Kč,
35. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 75105993, zapsané v OR Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1076, zastoupené zástupcem
statutárního orgánu Bc. Patrikem Siegelsteinem na akci Sídliště na materiál, věcné odměny, atrakce, propagace,
tisk, materiál ve výši 20.000,-- Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 18. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z fondu
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2015 se subjekty uvedenými v bodě 3. 16. a 3. 17. usnesení
dle příloh č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če až 35/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če k usnesení, uložených
na OŠKMaT.
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3j Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
města v roce 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 19. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2015 se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Střelniční 8, IČ 22831738, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8751, zastoupený předsedkyní paní Marcelou Reichelovou na činnost
poradny ve Frýdku-Místku /cestovní náklady, telefonní poplatky, propagaci a info letáky pro spotřebitele,
mzdové náklady zaměstnance poskytujícího činnost v poradně / ve výši Kč 15.000,-- .
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 20. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2015 se subjektem
uvedeným v bodě 3. 19. usnesení dle přílohy č. 1, uložené na živnostenském úřadě.

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

3k Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok
2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 21. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2015 dále uvedeným subjektům:
1. AIKIDO AIKIKAI FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22866582,
spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou
Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb a energií ve výši 11.000,-- Kč,
2. Basketbalový klub vozíčkářů Frýdek-Místek o.s., se sídlem Dr. M. Tyrše 3106, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 22670190, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7672, zastoupený
předsedou Zdeňkem Šnajdrem na nájmy, cestovné, startovné, materiál ve výši 5.000,-- Kč,
3. „BK Klasik o. s.“, se sídlem Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený členkou výboru Ing. Ladislavou
Frankovou na nájmy včetně služeb, startovné, registrace, sportovní materiál a vybavení, výstroj a výzbroj,
jízdné, dopravné, pitný režim, občerstvení ve výši 144.000,-- Kč,
4. Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z. s., se sídlem B. Václavka 2783, 738 01 FrýdekMístek, IČ 27013791, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6891,
zastoupený prezidentem spolku Ing. Petrem Kozárem na sportovní oblečení a obuv, chrániče, lapy, tréninkové
pomůcky, tisk, výlep a roznos letáků, materiál, reklamu v inzertních časopisech, pronájem cvičebny ve výši
14.000,-- Kč,
5. FK Chlebovice 1963, se sídlem Chlebovice 219, 739 42 Frýdek-Místek , IČ 01530798, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Syřínkem
na nájmy a energie, údržbu travnatých ploch, cestovné, dresy, míče ve výši 5.000,-- Kč,
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6. Foosballový sportovní klub, se sídlem Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27030601, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7083, zastoupený předsedou Petrem Plasgurou
na nájmy, elektřinu, vodu, stolní fotbaly, dresy, provoz webových stránek, prodloužení domény, webhosting
ve výši 10.000,-- Kč,
7. GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22814248, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem na
nájmy, energie, sportovní pomůcky, opravy sportovních pomůcek ve výši 5.000,-- Kč,
8. „Lašský sportovní klub Frýdek-Místek“, se sídlem Josefa Suka 1840, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22746714,
spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený předsedou
Bc. Pavlem Gazdou na nájmy sportovišť a bazénů ve výši 59.000,-- Kč,
9. Lifetime Taekwondo School, se sídlem Pionýrů 400, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22871241, spolek zapsaný
ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9077, zastoupený prezidentem Ing. Miroslavem
Sýkorou na nájmy včetně služeb, regeneraci, cestovné, ubytování, startovné, sportovní vybavení, věcné odměny,
pojištění, vybavení lékárniček, materiál, internet ve výši 15.000,-- Kč,
10. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou
na nájmy plavecké dráhy, pohonné hmoty, dresy, nájem automobilu ve výši 5.000,-- Kč,
11. MyGym, o.s., se sídlem Josefa Suka 1846, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02155095, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11134, zastoupený předsedou Flipem Čechem na nájmy
včetně energií, cestovné, sportovní potřeby a vybavení ve výši 5.000,-- Kč,
12. Mezinárodní šachová škola Interchess, se sídlem Maxe Švabinského 2238, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 22609385, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10379, zastoupený
předsedou Ing. Janou Dvořákovou na nájmy včetně služeb, sportovní šachové potřeby, materiál, literaturu,
cestovné, stravování, ubytování, věcné odměny ve výši 5.000,-- Kč,
13. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911, spolek
zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený předsedkyní Ivetou
Ličmanovou na nájmy bazénů, dopravné, startovné ve výši 108.000,-- Kč,
14. Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235678,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30844, zastoupený
starostou Vladimírem Dužíkem na sportovní hasičské vybavení a nářadí, opravy sportovních překážek,
kancelářské potřeby, hry, cestovné, sportovní potřeby a oděvy, přilby ve výši 26.000,-- Kč,
15. Sbor dobrovolných hasičů, se sídlem K Sedlištím 370, Lískovec, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64122182,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 35534, zastoupený
starostou Tomášem Hruškou na nájmy včetně služeb, hasičské náčiní a vybavení, sportovní náčiní, dresy,
vybavení lékárniček, jízdné, cestovné, startovné ve výši 11.000,-- Kč,
16. Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Frýdek-Místek, IČ 64122018, pobočný spolek
zapsaný ve SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31602, zastoupený starostou Radimem
Krejčím na rozdělovač, vzduchovky, sací koš, nájmy, opravy hasičských vybavení, přetlakový ventil, vodu ve
výši 9.000,-- Kč,
17. Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Frýdek-Místek, IČ 65494776, pobočný spolek zapsaný ve
SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupený starostou Reném Pardubickým
na dresy, nájmy včetně služeb, kancelářské potřeby, rozdělovač, kopírování ve výši 9.000,-- Kč,
18. SPORTOVNÍ KLUB JUDO – FRÝDEK-MÍSTEK, se sídlem Skalice 292, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 27025128, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7032, zastoupený
předsedou správní rady Luďkem Kubíčkem na nájmy včetně služeb, dopravné, cestovné, nocležné, startovné,
stravné, sportovní vybavení, kimona, údržbu základny ve výši 50.000,-- Kč,
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19. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – o.s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 22853529, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, Oddíl L, vložka 9317, zastoupený
místopředsedou Lubomírem Černým na nájmy včetně služeb, ubytování, cestovné, jízdné, startovné, dopravné
ve výši 94.000,-- Kč,
20. Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, se sídlem Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26532689, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5162, zastoupený
předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou na startovné, registrace, ubytování, materiál, vybavení ve výši 19.000,-Kč,
21. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26534851, spolek zapsaný
v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5196, zastoupený předsedou Milanem Adámkem
na krmivo, stelivo, veterinární a kovářské služby, materiál na opravy stájí a výběhů, sečení, obrácení,
shrabování, balíkování ve výši 19.000,-- Kč,
22. SK zdravotně postižených sportovců, se sídlem Frýdek-Místek, IČ 14613654, spolek zapsaný v SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 628, zastoupený hospodářem Milanem Kubalou
na startovné, cestovné, ubytování ve výši 5.000,-- Kč,
23. Škola TaeKwon-Do I.T.F. – JOOMUK Frýdek-Místek, se sídlem Na Aleji 2715, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26523531, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5086, zastoupený
předsedou Jozefem Juhásem na nájmy včetně služeb, sportovní materiál a pomůcky, ubytování, cestovné,
startovné, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, stravování ve výši 72.000,-- Kč,
24. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, se sídlem ČSA 570, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66934044,
spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3857, zastoupený předsedkyní
Kateřinou Birkášovou na nájmy včetně služeb, cestovné, dopravné, ubytování, startovné, sportovní vybavení,
věcné odměny, pojištění, vybavení lékárniček, spotřební materiál, kancelářské potřeby, internet, stravné ve výši
151.000,-- Kč,
25. Tělocvičná jednota SOKOL, Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupený místostarostou Gabrielou Ondrouškovou a jednatelkou Zorou Wernerovou na sportovní materiál,
jízdné, nájmy, startovné ve výši 58.000,-- Kč,
26. TJ Slezská- 2. ZŠ Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00576280, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 49, zastoupený předsedou Ing. Petrem
Souralem na nájmy včetně služeb a nákup stolů pro stolní tenis ve výši 13.000,-- Kč,
27. TJ SOKOL Lískovec, se sídlem Lískovec, IČ 60045833, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem
v Ostravě, oddíl L, vložka 2628, zastoupený předsedou Radomírem Myškou na sportovní vybavení, startovné,
rozhodčí, nájmy včetně služeb, cestovné, jízdné, dopravné, rozhodčí, energie, registrace ve výši 69.000,-- Kč,
28. TJ Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem na otop, dresy,
startovné, dopravné, ubytování ve výši 35.000,-- Kč,
29. TJ. Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Zelinkovice 56, 739 42 Zelinkovice, IČ 60341343, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2663, zastoupený předsedou Romanem
Pokludou a hospodářem Romanou Ondráškovou na nájmy ledové plochy, tělocvičen včetně služeb, sportovní
vybavení ve výši 30.000,-- Kč,
30. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
00563153, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený
předsedou Ing. Milošem Petřkovským a hospodářkou Jarmilou Glembkovou na nájmy včetně služeb, startovné,
dopravné, cestovné, jízdné, materiál, sportovní výzbroj a výstroj, věcné odměny, pitný režim, občerstvení,
ubytování, stravování, reklamu, tisk, diplomy, medaile, foto, rozhodčí, pořadatele, zdravotní dozor ve výši
30.000,-- Kč,
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31. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
00563153, spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený
předsedou Ing. Milošem Petřkovským a hospodářkou Jarmilou Glembkovou pro oddíl Funky Beat na nájmy
včetně služeb, startovné, dopravné, cestovné, jízdné, materiál, sportovní výstroj a výzbroj, věcné odměny, pitný
režim, občerstvení, ubytování, stravování, reklamu, tisk, diplomy, medaile, foto, rozhodčí, pořadatele, zdravotní
dozor ve výši 39.000,-- Kč,
32. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm na 12. ročník Zimních her pro mentálně postiženou
mládež na ubytování, stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí, poštovné, kancelářské
potřeby, věcné odměny, medaile, diplomy, film, cartrige, fotopapír, barevný papír ve výši 10.000,-- Kč,
33. Sokolík FM o. s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný v SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem
a místopředsedou Ing. Petrem Uherkem na akci Fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2015 na materiál, propagace, tisk,
sportovní potřeby, revize branek, poháry ve výši 5.000,-- Kč,
34. Sokolík FM o. s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný v SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem
a místopředsedou Ing. Petrem Uherkem na akci Turistický pochod Lískovecká 10 na materiál, kopírování, mapy,
plakáty, tisk, účastnické listy, občerstvení, věcné odměny, propagace, chůdy ve výši 5.000,-- Kč,
35. TJ Slezan Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00495824, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44 zastoupený předsedou Josefem
Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Kajak Kross Olešná na věcné ceny, zdravotní
služby, PHM, rozhodčí, záchranný člun, sociální zařízení, reklamu ve výši 5.000,- Kč,
36. TJ Slezan Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00495824, spolek
zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44 zastoupený předsedou Josefem
Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Pohár Frýdku-Místku na rozhodčí, soc.zařízení,
záchranný člun, zdravotní služby, medaile, putovní poháry, PHM ve výši 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 22. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2015
se subjekty uvedenými v bodě 3. 21. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF/2015/Če - 36/OŠKMaT/SF/2015/Če
k usnesení, uložených na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3l Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace a neinvestiční
dotace z fondu životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku na
rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 23. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s níže uvedenými subjekty:
1.

Eliška Bačová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 20 000 Kč,
na náklady související s pořízením a instalací kondenzačního kotle na zemní plyn pro vytápění bytu č. 3
ve 2. NP bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako náhradu za stávající
vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/01/2015, uložená na odboru
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ŽPaZ;
2.

Vlastimil Sobek a Jaromíra Sobková, oba trvale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši
29 296 Kč, na náklady související se stavbou čistírny odpadních vod dle souhlasu věcně a místně
příslušného vodoprávního úřadu ze dne 7. 10. 2013, č. j. MMFM 116521/2013, která bude čistit
splaškové odpadní vody z rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako náhradu za septik,
dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/02/2015, uložená na odboru ŽPaZ;

3.

Šárka Nevařilová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ve výši 20 000 Kč, na náklady
související s pořízením a instalací plynového kondenzačního kotle na zemní plyn pro vytápění rodinného
domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjako náhradu za vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 3
k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/03/2015, uložená na odboru ŽPaZ.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 24. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s níže uvedenými subjekty:
1.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, se sídlem K Sedlištím
320, Lískovec, 739 30 Frýdek-Místek, IČ 68157801, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Janem Petrem,
ředitelem školy, ve výši 15 000 Kč, na podporu mezinárodních projektů Globe a Ekoškola a vlastních
školních projektů – Zelená angličtina, Odpady – jejich třídění, Děti se učí chránit přírodu, Den Země,
Slavnost lískových oříšků, Otvírání studánek a Den stromů, dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. smlouva č. 09/
FŽP/04/2015, uložená na odboru ŽPaZ;

2.

Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, se sídlem 1. máje 1700, 738 02 Frýdek-Místek,
IČ 68157860, nezapsaná v OR, zastoupená Mgr. Ivetou Zechovou, ředitelkou školy, ve výši 15 000 Kč
na podporu projektu Budoucnost planety Země je i v našich rukou, dle přílohy č. 5 k usnesení, tj.
smlouva č. 09/FŽP/05/2015, uložená na odboru ŽPaZ;

3.

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 00433900, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka L 43755, zastoupené Václavem Kolkem, předsedou, a Čestmírem Ježem,
místopředsedou, ve výši 15 000 Kč, na organizaci soutěže „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“, na soutěž
ve FLORISTICE, na sestavení expozice „OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ v rámci výstav,
na odborná školení, na úhradu pronájmů místností, propagačních materiálů, psacích potřeb apod.,
na nákup odborné literatury, CD a DVD, na poradenskou službu a na zahrádkářské výstavy spojené
s odbornou poradenskou službou, na odborný výklad dle požadavků, na odborný materiál, dle přílohy č.
6 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/06/2015, uložená na odboru ŽPaZ;

4.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Chlebovice 1,
IČ 14613271, zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
L 41803, zastoupená Marií Knödlovou, předsedou a Mgr. Josefem Vojvodíkem, jednatelem, ve výši
15 000 Kč, na zabezpečení chodu Včelařského naučného areálu příjemce v místní části Chlebovice, to
je na opravu a údržbu, tisk a zpracování výukových a propagačních materiálů a výrobu naučných cedulí;
dle přílohy č. 7 k usnesení, tj. smlouva č. 09/FŽP/07/2015, uložená na odboru ŽPaZ.

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

3m Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Českotěšínsko
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 25. rozhodlo
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uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Českotěšínsko s Moravskoslezským krajem,
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem
hejtmana kraje, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení, uložené na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3n Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu
města pro rok 2015 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 26. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2015 na podporu a rozvoj
sociálních služeb pod pořadovým číslem 1- 48 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1/OSS k tomuto usnesení,
uložené na OSS.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 27. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2015
na podporu a rozvoj sociálních služeb se subjekty pod pořadovým číslem 1- 48 uvedenými v příloze č. 1/OSS,
dle vzorové smlouvy, která tvoří přílohu č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3o Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
města pro rok 2015 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 28. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok 2015 Nemocnici ve Frýdku-Místku,
příspěvkové organizaci, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, zapsané v OR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupené ředitelem organizace Ing. Tomášem
Stejskalem, na nákup pacientského překládacího zařízení ve výši Kč 1.000.000,–,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 29. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou
organizací, se sídlem El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, zapsanou v OR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupenou ředitelem organizace Ing. Tomášem Stejskalem,
dle přílohy č. S/0027/2015/OSS k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3p Zrušení závazku spolufinancování projektu „Srdce“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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3. 30. ruší
závazek statutárního města Frýdku-Místku spolufinancovat projekt „Srdce“ společnosti Gaudium
Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Revoluční 1282, 738 01 Frýdek-Místek, za účelem čerpání finančních
prostředků v rámci výzvy č. 1 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu
zdravotnictví ČR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3r Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace společnosti
Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na úhradu nákladů stavby „Hala Polárka“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 31. bere na vědomí
sdělení společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, zastoupené
jednatelem Ing.Petrem Slunským, o předpokládaném čerpání investiční dotace na pokrytí nákladů vstupujících
do ceny stavby Hala Polárka ze dne 11.3.2015.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 32. rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace“ ze dne 17.12.2013 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, jímž se snižuje výše dotace o 10 000 000,- Kč na částku
146 370 000,- Kč, ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti, viz příloha č. 1 k usnesení, uložená na IO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3s - Darovací smlouva se Sdružením obcí povodí Stonávky
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 33. rozhodlo
o uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS.
a Sdružením obcí povodí Stonávky se sídlem Třanovice 250, 739 53 Třanovice, IČ 69610088, zastoupeným
předsedou sdružení Ing. Petrem Martiňákem, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši Kč 56.714,-, a
to výhradně na financování nákladů technické realizace projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“.

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

IV. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
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4a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí
nemovitostí, uzavření dodatku ke kupní smlouvě vč. dodatku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. ruší
1. usnesení č. III/3a/3.1./29. z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 25.08.2014, které
zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu
60 Kč/m2.“
2. usnesení č. III/3a/3.1./9. ze 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 03.03.2014, které
zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí pozemku p.č. 3090/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
248 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Poříčí) od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. rozhodlo
3. o prodeji části pozemku p.č. 5174/16 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek (Beskydská) manželům Ing. Miroslavu Kolesovi, bytem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
a Aleně Kolesové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza kupní cenu 450 Kč/m2, přičemž tato
výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části
pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
4. a) o prodeji části pozemku p.č. 820/11 orná půda o výměře cca 360 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek
(průmyslová zóna) společnosti Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 za kupní
cenu ve výši 160 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou
sazbu daně.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, Frýdek-Místek, IČ: 48535478 jako budoucím
kupujícím, na základě níž dojde k prodeji části pozemku p.č. 820/11 orná půda o výměře cca 360 m2, k.ú.
Chlebovice, obec Frýdek- Místek za kupní cenu 160 Kč/m2. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
5. a) o prodeji části pozemku p.č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 2600 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Lískovecká) společnosti IVELA F-M, s.r.o., sídlem Frýdek-Místek, Komenského 437, IČ:
26826704 za kupní cenu 950 Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 19.11.2014.
Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností IVELA F-M, s.r.o., sídlem Frýdek-Místek, Komenského 437, IČ: 26826704 jako
budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji části pozemku p. č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře cca 2600 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká) za kupní cenu 950 Kč/m2. Přesný rozsah
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. 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.
6. o nabytí pozemku p.č. 4455/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 617 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (komunikace navazující na ul. Vratimovská v blízkosti autobusové zastávky
Elis) od ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj, a to bezúplatně.
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7. o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 4476/8 ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek, vlastníkem Českou republikou - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava, IČ:
70890021 jako povinným pro statutární město Frýdek-Místek jako oprávněné, a to služebnosti inženýrské sítě
spočívající v právu umístění veřejného osvětlení (VT Olešná) a právu vstupu a vjezdu za účelem provádění jeho
běžné údržby a oprav, a to za úplatu 2150 Kč včetně příslušné sazby DPH, kterou hradí Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 jako investor stavby veřejného osvětlení.
8. – staženo z programu
9. o prodeji pozemku p.č. 716/14 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 126 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Střelniční) do podílového spoluvlastnictví vlastníkovi budovy č.p. 2175 na pozemku p.č. 716/
16 v k.ú. Frýdek a vlastníkovi budovy č.p. 2174 na pozemku p.č. 716/15 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 500 Kč/
m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
10. o prodeji části pozemku p.č. 5706/1 trvalý travní porost o výměře cca 670 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Pod Vodojemem) vlastníkům budovy č.p. 2738 na pozemku p.č. 5706/15 v k.ú. Frýdek za kupní cenu
300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
11. o prodeji části pozemku p.č. 3453/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 170 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Revoluční) společnosti INTEST NDT, spol. s r.o., se sídlem Sviadnov, K topolině 176,
IČ: 619 47 440 za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
12. o prodeji pozemku p.č. 2804/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Staroměstská) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035,
za kupní cenu 950 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.
13. o prodeji pozemku p.č. 1012/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Jiráskova) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035, za
kupní cenu 950 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
14. o prodeji pozemku p.č. 1831/411 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (J. Božana) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035, za kupní cenu 950 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.
15. o prodeji pozemku p.č. 5196/115 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad Lipinou) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let
od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním,
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
16. o prodeji pozemku p.č. 5193/32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Kopci) vlastníku stavby bez čp/če, technické vybavení (bývalá kotelna) na pozemku p.č. 5193/32
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
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17. o prodeji pozemku p.č. 5193/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Aleji) vlastníku stavby bez čp/če, technické vybavení (bývalá kotelna) na pozemku p.č. 5193/45
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
18. o prodeji pozemku p.č. 5189/350 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad Lipinou) společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 3337/7,
IČ: 45193410, za kupní cenu 950 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.
19. o prodeji pozemku p.č. 2837/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nádražní) společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha-Nové Město, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
IČ: 70994226, za kupní cenu 1.000 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.
20. o prodeji pozemku p.č. 5193/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 168 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad Lipinou) vlastníku stavby bytového domu s č.p. 2308, na pozemku p.č. 5193/10 zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Frýdek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
21. o prodeji pozemku p.č. 1752/2 zahrada o výměře 91 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov)
Petru Mušálkovi, bytem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 660 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.
22. o prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti 60/1000 na pozemku p.č. 1963/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 263 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov) vlastníku bytové jednotky 851/4 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 60/1000 na společných částech budovy - bytového domu č.p. 851 na
pozemku p.č. 1963/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní
ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
23. o prodeji pozemku p.č. 6353 zahrada o výměře 83 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Mikoláše Alše)
Martinu Fajkošovi, bytem xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 680 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.
24. o prodeji pozemku p.č. 501/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Pavlíkova) vlastníku stavby bez čp/če, garáže na pozemku p.č. 501/4 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek,
za kupní cenu 840 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem
města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o
příslušnou sazbu daně.
25. o prodeji pozemku p.č. 3229/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Frýdlantská) vlastníku stavby bez čp/če, garáže na pozemku p.č. 3229/29 zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Místek, za kupní cenu 840 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

26. o nabytí části pozemku p.č. 3800 orná půda o výměře cca 1500 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (letiště
Bahno) od Jaroslava a Olgy Muroňových, bytem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za
kupní cenu 60 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.
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27. o stanovení kupní ceny nemovitostí, a to:
a) části pozemku p.č. 5109 zahrada, nově označené dle geometrického plánu jako pozemek p.č. 5109/4 zahrada
o výměře 18 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada), při prodeji Janě Adamcové, bytem xxxxxxxxo
xxxxxxx, a to ve výši 9 000 Kč;
b) spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ celku k části pozemku p.č. 5109, nově označené dle geometrického
plánu jako pozemek p.č. 5109/3 zahrada o výměře 99 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada), při
prodeji Janě Adamcové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, a to ve výši 12.375 Kč,
přičemž tyto výše kupních cen budou platné 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 části pozemku p.č. 3090/3 (nově p. č. 3090/24 dle GP č. 5081-5/2015) ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 74 m2 a části pozemku p. č. 3090/7 (nově p. č. 3090/25 dle GP č. 5081-5/2015) ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 109 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Poříčí) od ČR – Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
29. o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p.č. 3090/6 ostatní plocha – jiná plocha, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek, vlastníkem Českou republikou - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 jako povinným pro statutární město Frýdek-Místek jako oprávněné, a to
služebnosti spočívající v právu zřízení, provozování a údržby cyklostezky na části pozemku p.č. 3090/6 ostatní
plocha – jiná plocha, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a to za úplatu ve výši 10.000 Kč + příslušná sazba DPH.
30. a) o nabytí části pozemku p.č. 6457/1 ostatní plocha – silnice o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (naproti restaurace U Gustlíčka) od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 00095711, a to
bezúplatně. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
obdarovaným a Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 00095711 jako budoucím dárcem na část pozemku p.č.
6457/1 ostatní plocha - silnice o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (naproti restaurace U
Gustlíčka).
31. o uzavření dodatku ke kupní smlouvě, uzavřené dne 16.05.2008 mezi statutárním městem Frýdek-Místek
jako prodávajícím a společností BLANCO CZ spol. s r.o. (dnes BLANCO Professional CZ spol. s r.o., se sídlem
Příborská 258, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek), IČ 60321296 jako kupujícím, jehož předmětem je doplnění
- změna smlouvy v části týkající se výše kupní ceny, a to tak, že kupní cena se navyšuje o částku 11.000 Kč,
splatnou před podpisem dodatku, v důsledku dodatečné opravy chybné výměry převáděného pozemku p.č.
815/29 v k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrálním
pracovištěm Frýdek-Místek, dle Rozhodnutí č.j. OR-567/2014-802-5 ze dne 03.02.2015.
32. o prodeji části pozemku p.č. 4959/1 orná půda o výměře cca 350 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek manželům Karlovi a Michaele Škutovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxza kupní cenu
600 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.
33. o prodeji částí pozemků p.č. 4959/1 orná půda o výměře cca 170 m2 a p.č. 4965/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře cca 150 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek Stanislavu Braunovi,
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní ceny 845 Kč/m2 – pozemek p.č. 4959/1, 712 Kč/m2 – pozemek
p.č. 4965/1, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné 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.
34. o prodeji části pozemku p.č. 1831/427 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 19 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Slezská) společnosti DISTEP a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Ostravská 961, IČ: 65138091 za
kupní cenu 950 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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35. o prodeji části pozemku p.č. 6802/102 ostatní plocha - zeleň o výměře 16 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Slezská) společnosti DISTEP a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Ostravská 961, IČ: 65138091 za kupní cenu
950 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.
36. o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti dle par. 1257 odst. 2 a par. 1267 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spočívající v právu umístění, vedení, používání, provozu, údržby,
kontrol, stavebních úprav, oprav a modernizace vedení veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení na
pozemcích p.č. 3290/20 ostatní plocha - zeleň, p.č. 3290/21 ostatní plocha - zeleň, p.č. 3290/22 ostatní plocha zeleň, p.č. 3290/23 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3290/65 ostatní plocha - zeleň, p.č. 3290/26 ostatní plocha - zeleň,
p.č. 3290//27 ostatní plocha - zeleň, p.č. 3290/111 ostatní plocha - zeleň, p.č. 3290/29 ostatní plocha - zeleň, p.č.
3290/31 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3290/19 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3290/24 ostatní plocha - zeleň, p.č. 3290/
25 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3290/28 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3290/30 ostatní plocha – zeleň, p.č. 3290/106
ostatní plocha - jiná plocha, p.č. 3290/17 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 3290/32 ostatní plocha - zeleň,
p.č. 3290/69 ostatní plocha - ostatní komunikace, p.č. 3290/63 ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Hasičská), a to na základě jednostranného prohlášení statutárního města Frýdek-Místek o
zřízení služebnosti. Přesný rozsah věcného práva - služebnosti bude určen geometrickým plánem.
37. o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti dle par. 1257 odst. 2 a par. 1267 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spočívající v právu umístění, vedení, používání, provozu, údržby,
kontrol, stavebních úprav, oprav a modernizace kanalizace na pozemcích p.č. 4959/1 orná půda a p.č. 4965/
1 ostatní plocha - ostatní komunikace, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Horní), a to na
základě jednostranného prohlášení statutárního města Frýdek-Místek o zřízení služebnosti. Přesný rozsah
věcného práva - služebnosti bude určen geometrickým plánem.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. rozhodlo
38. o nabytí stavby „Dětského dopravního hřiště“ na pozemku parc. č. 3491/2 ostatní plocha – jiná plocha, o
výměře 13530 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba není součástí pozemku), sestávající:
− ze zpevněných ploch o celkové výměře 5174 m2,
− z oplocení o celkové výměře pohledové plochy 241,50 m2,
− z oplocení o celkové výměře pohledové plochy 381,75 m2,
− z terénních úprav – zemní val o celkové výměře 780 m2,
od Mgr. Igora Horáčka, bytem Za Školou 76, Lysůvky, Frýdek-Místek, IČO: 48406759, a to za celkovou kupní
cenu ve výši 420.000 Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku
statutárního města Frýdek-Místek v roce 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 4. bere na vědomí
„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce
2014“ dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4c Zrušení usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku týkajících
se poskytnutí příspěvků z Fondu pomoci občanům statutárního
města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích statutárního města
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 5. ruší
1. usnesení č. V./5c/5.8./20. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města spoluvlastníkům pozemků p.č. 4088/3 zastavěná plocha a
nádvoří, p.č. 4089/3 zahrada, p.č. 4089/5 zahrada a p.č. 4089/7 zahrada v k.ú. Místek, a to dle čl. 7. Statutu
tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
2. usnesení č. V./5c/5.8./22. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města spoluvlastníkům pozemku p.č. 4082/42 orná půda v k.ú.
Místek, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
3. usnesení č. V./5c/5.8./27. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku p.č. 3857/1 zahrada v k.ú. Místek, a to dle
čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
4. usnesení č. V./5c/5.8./28. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města spoluvlastníkům pozemku p.č. 3845/3 zahrada v k.ú. Místek, a
to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“

5. usnesení č. V./5c/5.8./38. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města spoluvlastníkům pozemků p.č. 7331/34 orná půda a p.č. 7342
orná půda v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
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Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
6. usnesení č. V./5c/5.8./43. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemků p.č. 7907/9 trvalý travní porost a p.č. 314/
1 trvalý travní porost v k.ú. Panské Nové Dvory, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
7. usnesení č. V./5c/5.8./46. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města spoluvlastníkům pozemků p.č. 4475/1 ostatní plocha – jiná
plocha, p.č. 4476/1 orná půda a p.č. 4475/3 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Místek, a to dle čl. 7. Statutu
tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
8. usnesení č. V./5c/5.8./50. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku p.č. 1495/13 orná půda v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
9. usnesení č. V./5c/5.8./68. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku p.č. 1828/1 trvalý travní porost v k.ú.
Dobrá u Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“

10. usnesení č. V./5c/5.8./72. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku 1764/32 orná půda v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
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Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
11. usnesení č. V./5c/5.8./73. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku 1764/30 orná půda v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
12. usnesení č. V./5c/5.8./74. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku 1764/33 orná půda v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
13. usnesení č. V./5c/5.8./78. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města spoluvlastníkům pozemku 1764/35 orná půda v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
14. usnesení č. V./5c/5.8./79. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města vlastníkovi pozemku 1764/36 orná půda v k.ú. Dobrá u FrýdkuMístku, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
15. usnesení č. V./5c/5.8./80. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,Kč z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace
R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města Ing. Marcele Ludwigové,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
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16. usnesení č. V./5c/5.8./81. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Ing. Věře Koloničné, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a to dle
čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
17. usnesení č. V./5c/5.8./82. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Ing. Pavlu Vraníkovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl.
7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
18. usnesení č. V./5c/5.8./83. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Radimovi Stonavskému, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle
čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
19. usnesení č. V./5c/5.8./85. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v
úseku nacházejícím se na katastrálních územích města Karlu Karáskovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jiřímu
Karáskovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Robertovi Karáskovi, bytem xxxxxxxxxxxxx a Marcele
Karáskové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
20. usnesení č. V./5c/5.8./86. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Jaromírovi a Zdeňce Stachovým, bytem xxxxxxxxx, a to
dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
21. usnesení č. V./5c/5.8./87. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
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„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Karlovi a Alici Sobkovým, bytem xxxxxxx, a to dle čl. 7.
a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
22. usnesení č. V./5c/5.8./88. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Ing. Karlovi a Evě Kavkovým, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to
dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
23. usnesení č. V./5c/5.8./89. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Karlovi Němcovi, bytem xxxxxxxx a Libuši Šebestové,
bytem xxxxxxxxxxxxx, Frýdek-Místek, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
24. usnesení č. V./5c/5.8./90. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Václavu Alešovi, bytem Malá 2736, Frýdek-Místek, Ing.
Vojtěchu Fajovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ludmile Nytrové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to
dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
25. usnesení č. V./5c/5.8./91. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Václavu Alešovi, bytem xxxxxxxxxxxx a Ing. Vojtěchu
Fajovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.
26. usnesení č. V./5c/5.8./93. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Borisovi Mrázovi a Elišce Mrázovéxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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a Václavu Škvrnovi a Mercedes Škvrnové, oba bytemxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
27. usnesení č. V./5c/5.8./94. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v
úseku nacházejícím se na katastrálních územích města Borisu Mrázovi a Elišce Mrázové, oba bytem
xxxxxxxxxxxxxxx, Václavu Škvrnovi a Mercedes Škvrnové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Ivo
Koudelkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
28. usnesení č. V./5c/5.8./96. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na
katastrálních územích města Vladimíru Guntkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Blance Huštanové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Igoru Majerovi a Petronile Majerové, obaxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Ladislavu Rouskovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liboru Růžičkovi a Dáši Růžičkové, oba bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Anně Žáčkové, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
29. usnesení č. V./5c/5.8./97. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Jiřině Kulhánkové, bytemxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl.
7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku
u dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je v nutnosti
rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace R48.“
30. usnesení č. V./5c/5.8./99. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Ing. Ivo Koudelkovi, bytemxxxxxxxxxxxxxxxx, Ing. Iloně
Tišlerové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx a Borisu Mrázovi a Eliše Mrázové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxa Václavu
Škvrnovi a Mercedes Škvrnové, obaxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
31. usnesení č. V./5c/5.8./100. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Ing. Ivo Koudelkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ing.

36

Iloně Tišlerové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
32. usnesení č. V./5c/5.8./103. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na katastrálních územích města Miroslavu Petrovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7.
Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
33. usnesení č. V./5c/5.8./104. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na
katastrálních územích města Zdeňku Kociánovi a Danielu Kociánovi, oba bytem
xxxxxxxxxxxxxx a Ireně Nezgodové, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města je
v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“
34. usnesení č. V./5c/5.8./105. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 07.03.2011,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-Kč
z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku
nacházejícím se na
katastrálních územích města Ilonce Barvíkové, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Jarmile
Kadlecové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Miroslavu Laryšovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Evě
Schneiderové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle čl. 7. a 11. Statutu tohoto fondu.
Důvod zvláštního zřetele hodný pro postup dle čl. 7. a 11. Statutu fondu pomoci občanům statutárního města
Frýdku-Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích města
je v nutnosti rychlého majetkoprávního vypořádání vlastníků nemovitostí souvisejících se stavbou komunikace
R48.“

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

V. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
5a Vydání změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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5. 1. ověřilo
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že předložený Návrh změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (v platném znění) nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, dle přílohy č.
3 k opatření obecné povahy č. 1/2015 - textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku,
kapitol H., K., L. a M, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 2. rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o námitkách, uplatněných k Návrhu změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku, a to k veřejnému projednání,
konanému dne 9. 12. 2014, ve znění, jak je navrhováno v příloze č. 3 k opatření obecné povahy č. 1/2015 v textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku, kapitole N. - Rozhodnutí o námitkách
včetně samostatného odůvodnění dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 3. vydalo
formou opatření obecné povahy, a to ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4
a § 55 odst. 2 stavebního zákona, Změnu č. 3 Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení,
uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5b Architektonická soutěž o návrh pod názvem Rekonstrukce a
modernizace kina P. Bezruče ve Frýdku-Místku, informace o výsledcích
soutěže, uložení úkolu pokračovat v projektové přípravě vč. prezentace
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 4. bere na vědomí
informace o výsledku architektonické soutěž o návrh pod názvem Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče
ve Frýdku-Místku dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 5. ukládá
radě města zahájit v souladu se soutěžními podmínkami a postupem dle § 23 odst. 6 a § 34 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění s vítězným uchazečem společností RadaArchitekti
s.r.o., se sídlem Tučkova 769/12, Veveří, 602 00 Brno, IČ 27742415, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 56022 navazující na soutěž o návrh, jehož předmětem bude
veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace (na všechny následující projektové fáze - DUR, DSP,
DPS, DZS) a na výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
T – kontrola ZMFM červen 2015
Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS. primátor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

5c Zpráva č. 53 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 6. bere na vědomí
Zprávu č. 53 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uložené na ODaSH.

------------------------------------------------------------------------------------------------VI. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
6a Obecně závazná vyhláška č. 1 /2014 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 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 OŽPazem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b Obecně závazná vyhláška č.3 /2015, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2011
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku
ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2011, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOM.

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

6c Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, k trvalému označování psů a
evidenci označených psů a jejich chovatelů
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 3. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2015 k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů,
dle přílohy č. 1 k usnesení., uložené na OSOM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6d Žádost o povolení výjimky z OZV č. 8/2011 o zákazu provozování
vybraných sázkových her, loterií a jiných podobných her
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 4. bere na vědomí
žádost obchodní společnosti BANCO-CASINO a.s., se sídlem Na Příkopě 959/27, Praha 1, IČ: 26446197 o
povolení výjimky z OZV č. 8/2011 o zákazu provozování vybraných sázkových her, loterií a jiných podobných
her, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. rozhodlo
žádosti obchodní společnosti BANCO-CASINO a.s., se sídlem Na Příkopě 959/27, Praha 1, IČ: 26446197 o
povolení výjimky z OZV č. 8/2011 o zákazu provozování vybraných sázkových her, loterií a jiných podobných
her nevyhovět.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 6. rozhodlo
a) zachovat OZV č. 8/2011 o zákazu provozování vybraných sázkových her, loterií a jiných podobných her ve
stávajícím znění;
b) nezabývat se jakýmikoliv dalšími žádostmi o změnu či výjimku z OZV č. 8/2011 o zákazu provozování
vybraných sázkových her, loterií a jiných podobných her.

------------------------------------------------------------------------------------------------VII. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. vyslechlo
diskusní vystoupení občanů, týkající se bodu 2a programu zastupitelstva – JŘZMFM a s tím souvisejících
pravomocí uvolněných předsedů FV a KV, kontroly HC FM, auditů v městských společnostech, audiovizuálních
přenosů ze zasedání ZMFM, oslav 70. výročí konce 2. světové války, problematiky životního prostředí ve městě
aj.– viz zápis ze 4. zasedání ZMFM.

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

VIII. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEKMÍSTEK
8a Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. schvaluje
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dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek
- Skalice 192, příspěvková organizace, IČO 75029782, zastoupená ředitelkou Mgr. Denisou Rožnovskou
Rojíčkovou, dle přílohy č. 1/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Penzion pro
seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 2. schvaluje
dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková
organizace, IČ: 63699401, se sídlem: Lískovecká 86, Frýdek-Místek, zastoupena ředitelem Ing. Jaroslavem
Chlebkem, zřízené statutárním městem Frýdek-Místek, v působnosti odboru sociálních služeb, dle přílohy č. 1/
OSS k usnesení, uložené na OSS.

------------------------------------------------------------------------------------------------IX. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
9a Návrh na zřízení osadního výboru v části města Frýdku-Místku Panské
Nové Dvory a změny ve složení osadního výboru Skalice a osadního
výboru Chlebovice do konce volebního 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
do konce volebního období 2014 – 2018
9. 1. zřizuje
osadní výbor v části města Panské Nové Dvory.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 2. určuje
počet členů v osadním výboru Panské Nové Dvory na 5 členů.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 3. volí
a) do funkce člena osadního výboru Panské Nové Dvory:
- paní Janu Štěpánkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- pana Ing. Jaromíra Rumíška, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- pana PhDr. Pavla Carbola, Ph.D., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- pana Ing. Jaromíra Švece, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,
- pana Ing. Libora Radeckého, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Frýdek-Místek;
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b) do funkce předsedy osadního výboru Panské Nové Dvory:
- paní Janu Štěpánkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx
s účinností od 28. 3. 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
9. 4. bere na vědomí
- rezignaci dosavadních členů osadního výboru Chlebovice, a to
- paní Mgr. Aleny Glembkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx,
- pana Lubomíra Hrůzka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx,
- pana RSDr. Miroslava Nováčka, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 5. vyjadřuje poděkování
za práci v osadním výboru Chlebovice odstupujícím členům osadního výboru paní Mgr. Aleně Glembkové,
panu Lubomíru Hrůzkovi a panu RSDr. Miroslavu Nováčkovi.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 6. volí
do funkce člena osadního výboru Chlebovice:
- paní Ing. Stanislavu Hrůzkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
- paní Mgr. Evu Žižkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxx,
- paní Libuši Poláchovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
s účinností od 28. 3. 2015.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
9. 7. bere na vědomí
rezignaci člena osadního výboru Skalice
- pana Hartmuta Nitry, bytem xxxxxxxxxxx,
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 8. vyjadřuje poděkování
za práci v osadním výboru Skalice odstupujícímu členovi osadního výboru panu Hartmutu Nitrovi,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 9. volí
do funkce člena osadního výboru Skalice
- paní Renátu Poláškovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s účinností od 28. 3. 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b Návrh na změny ve složení finančního výboru a kontrolního výboru
ZMFM
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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,
9. 10. bere na vědomí
- rezignaci Ing. Jiřího Kajzara, náměstka primátora SMFM na funkci člena finančního výboru ZMFM
s účinností k 6. 2. 2015.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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,
9. 11. neodvolává
z funkce člena finančního výboru ZMFM
MUDr. Michala Brüchknera (ANO 2011),
pana Vladimíra Kubského (ANO 2011),
Ing. Adélu Řehovou (ANO 2011).
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 12. schvaluje
3 členné složení volební komise a volbu aklamací;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 13. volí
předsedu volební komise – Mgr. Michala Pobuckého, DiS. (ČSSD),
členy volební komise Ing. MUDr. Miroslava Přádku, Ph.D. (KDU-ČSL),
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Ing. Silvii Schäferovou (NMFM).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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,
9. 14. volí
členem finančního výboru ZMFM:
- Ing. Petra Piknu (NMFM)
s účinností od 28. 3. 2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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,
9. 15. neodvolává
z funkce člena kontrolního výboru ZMFM
Mgr. Dušana Hořínka (ANO 2011),
pana Jaroslava Ryšku (ANO 2011),
pana Milana Valacha (ANO 2011).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9c Návrh plánu kontrol kontrolního výboru zastupitelstva na rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 16. pověřuje
kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku
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 FrýdkuMístku na rok 2015“ – viz. příloha č. 1 k usnesení, uložená na OKP a předsedy KV.
T - u všech akcí : do 30. 11. 2015
Z - Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM

9d Zastupování statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku
obcí Olešná
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 17. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a s usnesením Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. V. /5e/ 5.10. ze dne 8.12.2008 o schválení vstupu
statutárního města Frýdku-Místku do Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách 119, 739 25
Sviadnov, IČ: 70971676
a)

ruší
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s účinností ke dni 27.3.2015 usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. XI./11.1. ze dne 6.11.2014,
kterým byla Ing. Eva Richtrová pověřena k zastupování statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném
svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČ: 70971676.
b)

ruší
s účinností ke dni 27.3.2015 usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. XI./11.2. ze dne 6.11.2014,
kterým byla Ing. Eva Richtrová zmocněna ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv a
povinností statutárního města Frýdku-Místku jako člena Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na
Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČ: 70971676.

c)

pověřuje
zastupováním statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku obcí Olešná, se sídlem Na
Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČ: 70971676, náměstka primátora Karla Deutschera, a to s účinností ode
dne 28.3.2015.

d)

zmocňuje
náměstka primátora Karla Deutschera, ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv a povinností
statutárního města Frýdku-Místku jako člena Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách
119, 739 25 Sviadnov, IČ: 70971676, a to s účinností ode dne 28.3.2015.

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

9e Změna delegace zástupců statutárního města Frýdku-Místku na valné
hromady a do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 18. ruší
usnesení zastupitelstva města č. VII./7.11 a č. VII./7.13 ze 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
konaného dne 15.12.2014,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 19. 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 Karla Deutschera, náměstka primátora
na valné hromady společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 28564111, konané od 28. 3. 2015 do konce volebního období v roce 2018,

b) zmocňuje
pana Karla Deutschera, náměstka primátora
ke všem právním jednáním 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 28. 3. 2015 do konce volebního období v roce 2018,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 20. navrhuje
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v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
Ing. Jiřího Kajzara, náměstka primátora
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9f Program prevence kriminality na rok 2015
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 21. schvaluje
a)

dílčí projekty v žádosti Programu prevence kriminality na rok 2015, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistent prevence kriminality, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na MP
Seniorská akademie, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na MP
Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na MP
KOMPAS – komunikace, partnerství a spolupráce, dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na MP
Rodičovská abeceda, dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na MP
Forenzní značení jízdních kol, dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na MP
Aktivizační letní tábor, dle přílohy č. 7 k usnesení, uložené na MP

b) finanční spoluúčast Statutárního města Frýdku-Místku na realizaci dílčích projektů Programu prevence
kriminality na rok 2015 ve výši 30,1 % z nákladů projektů, tj. 160.140,- Kč. Výše minimální spoluúčasti
města i požadované dotace pro jednotlivé projekty jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 7 k usnesení, uložených
na MP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9g Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období
2015–2020
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 22. schvaluje
„Strategii protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015–2020“ dle přílohy č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.

9h Zpracování ekonomické analýzy záměru založení městského dopravního
podniku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 23. rozhodlo
zpracovat ekonomickou analýzu záměru založení městského dopravního podniku a předložit ji zastupitelstvu
města.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 24. ukládá
radě města realizovat usnesení v souladu s předloženou důvodovou zprávou.
T – ZMFM červen 2015,
Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS, primátor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9i Zpráva o činnosti finančního výboru ZMFM za rok 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 25. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2014 dle přílohy č. 1 k usnesení,
uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9j Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“
za rok 2014.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 26. bere na vědomí
Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2014, se sídlem Na Drahách 119,
739 25 Sviadnov, IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9k 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 2. pololetí 2014
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 27. 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 2. pololetí 2015 dle
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OVV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9l 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
9. 28. 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9m Členství statutárního města Frýdku-Místku v Národní síti Zdravých
měst ČR
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 29. rozhodlo
o ukončení členství statutárního města Frýdku-Místku v Národní síti Zdravých měst ČR.

----------------------------------------------------------------------------------------------X. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
10a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé
období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
10. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé
období - viz přílohy č. l a 2 k usnesení, uložené na OKP.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
10. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 2. zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, konaném dne 15. 12. 2014 - viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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XI. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU OD
POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
11a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
11. 1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období.

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jiří Kajzar
náměstek primátora

Frýdek-Místek 2. 4. 2015
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP
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