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USNESENÍ

z 6.  zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného  dne 7. 9.  2015 v 8.00 hod. 
ve velké zasedací síni Magistrátu města FrýdkuMístku
                                                                                     
                                                                                                                      

I. ZAHÁJENÍ

Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 1. neschvaluje

doplnění programu 

o návrhy členů zastupitelstva za ANO 2011:

 Ing. Řehové  bod 3n  Zneužití finančních prostředků města pro politickou propagaci hnutí NMFM;

 PaedDr. Horkého – bod 7b  Informace o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320 
o finanční kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ El. Krásnohorské 2254;

 Bc. Míčka –  bod 3aa)  Programové prohlášení rady města.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 2. schvaluje

program 6. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku dle předloženého návrhu vč. doplnění programu o body 
9e/ Podpora Sdružení hornických odborů při řešení problematiky hornických důchodů a bod 9f/ Závazek 
spolufinancování projektu „Srdce“.



II. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 1.  určuje

ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku  paní Ing. Kamilu Šponerovou  (NMFM) 
a pana Bc. Pavla Machalu  (ČSSD).



III. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

3a 3. změna rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2015 
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 70 – 95 
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 1. neschvaluje

rozpočtové opatření č. 94 v návrhu 3. změny rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2015 prováděné 
zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 70 – 95 dle příloh č. 1 – 4 a 1a) k usnesení, uložených na 
FO;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 2. schvaluje

návrh  3.  změny  rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2015  prováděné  zastupitelstvem  města 
formou rozpočtových opatření č. 70 – 93 a 95 dle příloh č. 1 – 4 a 1a) k usnesení, uložených na FO,  a to:

 snížení příjmů o 16 022,64 tis. Kč na celkovou výši  1 014 355,52 tis. Kč 
 snížení výdajů o 16 022,64 tis. Kč na celkovou výši  1 326 285,08 tis. Kč 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 3. ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města FrýdkuMístku č. 70 – 93 
a 95 pro rok 2015 dle platné rozpočtové skladby.

T – 14. 9. 2015
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru



3b Záměr statutárního města FrýdekMístek

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 4. schvaluje

záměr  statutárního  města  FrýdekMístek  nabýt  252  ks  akcií  na  jméno  v zaknihované  podobě  společnosti 
Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané 
pod  spisovou značkou B 499 vedené u Krajského  soudu v Ostravě, které  jsou ve vlastnictví  společnosti OZO 
Ostrava s.r.o. se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 70900 Ostrava, IČ 62300920 zapsané pod spisovou značkou 
C  12647  vedené  u Krajského  soudu  v Ostravě,  které  představují  25,82%  podíl  na  plně  splaceném  základním 
kapitálu společnosti.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 5. ukládá

radě města  zajistit  další  kroky  pro  realizaci  nabytí  252  ks  akcií  na  jméno  v zaknihované  podobě  společnosti 
Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané 
pod spisovou značkou B 499 vedené u Krajského soudu v Ostravě od společnosti OZO Ostrava s.r.o. se sídlem 
Frýdecká  680/444, Kunčice,  70900 Ostrava,  IČ  62300920  zapsané  pod  spisovou  značkou C  12647  vedené  u 
Krajského soudu v Ostravě.
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3c  Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o 
poskytnutí neinvestičních dotací z kulturního fondu na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 6. rozhodlo 

o poskytnutí neinvestičních dotací z kulturního fondu na rok 2015 níže uvedeným subjektům:

1. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády 481, 
738  01 FrýdekMístek,  IČ  01293524,  spolek  zapsaný  ve SR,  vedeného Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl  L, 
vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na akci „Dušičkový koncert Naděje“ /nájem vč. 
služeb, propagace, materiál, honoráře, cestovné, pronájem/ ve výši 12.000 Kč, 

2. Linie  radosti  o.s.,  se  sídlem Palackého  122,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  22893130,  spolek  zapsaný  ve  SR, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou, 
na akci „Těšíme se na prázdniny“ /propagace, materiál, honoráře, tisk a distribuce letáků, nákup potravin 
na občerstvení/ ve výši 5.000 Kč, 

3. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, FrýdekMístek, IČ 65892224, 
spolek  zapsaný  ve SR,  vedeného Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  3565,  zastoupený  předsedkyní 
Dajanou Zápalkovou, na akci „Beskydská lavečka“ /tisk sborníku, pamětního listu a Přehledu o LKPB/ ve výši 
4.000 Kč, 

4. Svaz  důchodců ČR o.s., městská  organizace,  se  sídlem  17.  listopadu  147,  FrýdekMístek,  IČ  48428884, 
pobočný  spolek  zapsaný  ve  SR,  vedeného  Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka  48076,  zastoupený 
předsedou  Ing.  Daliborem  Kališem,  na  akce  „Den  seniorů  města  a  okolí“  a  „Přehlídka  seniorských  souborů 
umělecké tvořivosti k 25. výročí SD ČR“ /honoráře a občerstvení účinkujícím, propagace, ceny, materiál, nájem 
sálu vč. služeb, ozvučení, poštovné/ ve výši 15.000 Kč, 

5. “Taneční skupina DANCEPOINT o.s.“, se sídlem Jeronýmova 393, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26577089, 
spolek  zapsaný ve SR,  vedeného Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl L,  vložka 8320,  zastoupený předsedkyní 
Mgr. Markétou Bilasovou, na akce „5. ročník Taneční show“ a „Mezinárodní den tance“ /propagace, nájem/ 
ve výši 8.000 Kč. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 7. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z kulturního fondu na rok 2015 
se subjekty uvedenými v bodech  1  5 usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/KF/2015 až 5/OŠKMaT/KF/2015 
k usnesení, uložených  na odboru ŠKMaT.



3d  Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o 
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015  OŠKMaT

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 8.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 níže uvedeným subjektům:

1.  Beskydská  šachová  škola  z.s.,  se  sídlem  17.  listopadu  71,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  49562517,  spolek 
zapsaný  ve  spolkovém  rejstříku  vedeného  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  2479,  zastoupená 
předsedou Ing. Petrem Zárubou a členem rady Ing. Pavlem Benčem výhradně na náklady spojené s Mistrovstvím 



4

světa mládeže 2015 v Řecku – Chalkidiki, na Mistrovství Evropské unie v Koutech nad Desnou a na Mistrovství 
Evropy v Poreči – Chorvatsko ve výši 30.000 Kč,

2. „BK Klasik o.  s.“,  se  sídlem Revoluční 556, 738 01 FrýdekMístek,  IČ 66740258,  spolek zapsaný ve SR, 
vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  3725,  zastoupený  členkou  výboru  Ing.  Ladislavou 
Frankovou na nájmy včetně služeb ve výši 400.000 Kč,

3.  GB  Draculino,  se  sídlem  K Hájku  2967,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  22814248,  spolek  zapsaný  ve  SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem 
na mezinárodní turnaj NoEXCUSE! bjj submision only v brazilském JiuJitsu na ceny, diplomy a medaile 
ve výši 20.000 Kč.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 9.  rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2015 
se subjekty uvedenými v bodě 1  3 usnesení dle příloh č. 13/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložených 
na OŠKMaT, bod 45 materiálu stažen.



3e Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 10.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy vzdělávání a zájmových aktivit na rok 2015 níže 
uvedeným subjektům:

1. Linie radosti o.s.,  se  sídlem Palackého 122,   738 01 FrýdekMístek,  IČ 22893130,  spolek zapsaný ve SR, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou 
na akci Odpoledne deskových her na hry, knihy, poštovné, občerstvení, propagace ve výši 5.000, Kč,

2. Občanské sdružení – SCHÄFER SCHOOL, se sídlem Zámecké náměstí 1255, 738 01 FrýdekMístek, 
IČ 26562278,  spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8496,  zastoupený 
předsedkyní  Ing. Silvií Schäferovou na akci Halloween na materiál,  reklamu,  tisk, pohoštění, nájmy, výtvarné 
potřeby ve výši 5.000, Kč,

3. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem Jeronýmova 423, 738 01 FrýdekMístek, 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 5.000, Kč,

4. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, FrýdekMístek, 
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  nájem pozemku,  včelařské 
potřeby, výtvarné potřeby, přepravné, tisk naučných materiálů, občerstvení, materiál ve výši 3.000, Kč,

5. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského FrýdekMístek, z. s. se sídlem 
28. října 781, 738 01 FrýdekMístek, 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, táborové vybavení 
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ve výši 10.000, Kč,
 
6. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče FrýdekMístek, z. s.   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, dopravné, cestovné, občerstvení ve výši  5.000, Kč,

7. Centrum maminek Broučci,  z.s.,  se  sídlem  Palackého  129,  738  01  FrýdekMístek,  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, 
materiál ve výši  3.000, Kč,

8.  Sdružení  Klubko,  se  sídlem  Národních  mučedníků  2548,  738  01  FrýdekMístek,  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,  občerstvení,  cestovné  ve  výši 
10.000, Kč.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 11.  rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit na rok 2015 se subjekty uvedenými v bodech 1 – 8 usnesení dle příloh 
č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če až č. 8/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.



3f  Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací  ze sportovního fondu na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 12.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2015 níže uvedeným subjektům:

1. „Lašský sportovní klub FrýdekMístek“, se sídlem Josefa Suka 1840, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22746714, 
spolek zapsaný v SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený předsedou 
Bc.  Pavlem  Gazdou  na  nájmy,  cestovné,  dopravné,  startovné,  sportovní  vybavení,  materiál,  diplomy,  věcné 
odměny ve výši 24.000, Kč,

2. Plavecký oddíl FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22731911, spolek 
zapsaný  ve SR,  vedeného Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl L,  vložka  8092,  zastoupený  předsedkyní  Ivetou 
Ličmanovou na nájmy, cestovné, dopravné, startovné, sportovní vybavení, materiál, věcné ceny, diplomy ve výši 
10.000, Kč,
 
3.  Judo  Beskydy  z.  s.,  se  sídlem  Skalice  292,  738  01  FrýdekMístek,  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,

4. Linie radosti o.s.,  se  sídlem Palackého 122,   738 01 FrýdekMístek,  IČ 22893130,  spolek zapsaný ve SR, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou 
na akci „Netradiční výšlap na Prašivou“ na materiál, pohonné hmoty, pronájem auta, propagace ve výši 5.000, 
Kč,
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5. Český rybářský svaz, místní organizace 2 – Casting, se sídlem 1. máje 2181, 738 01 FrýdekMístek,  IČ 
64122441, nezapsaný v OR, zastoupený předsedou Miroslavem Pierzynou a jednatelem Ivo Kocichem 
na  Mezinárodní  závod  mládeže  v rybolovné  technice  na  nájmy,  technické  zařízení,  materiál,  věcné  ceny, 
rozhodčí, ubytování a stravování ve výši Kč 13.000,.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 13.  rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2015 
se subjekty uvedenými v bodech 1 – 5 usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če 
až č. 5/OŠKMaT/FVVaZA/2015/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.



3g  Smlouva  o  spolupráci  a  spolufinancování  společné  prezentace 
Moravskoslezského  kraje  a  statutárního města FrýdkuMístku na  světové 
výstavě EXPO 2015 v Miláně

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 14. rozhodlo
 
o  uzavření  Smlouvy  o  spolupráci  a  spolufinancování  společné  prezentace  Moravskoslezského  kraje  a 
partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava,  IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem a  statutárním městem Frýdek
Místek,  se  sídlem  Radniční  1148,  738  01    FrýdekMístek,  IČ  00296643,  zastoupeným  primátorem  Mgr. 
Michalem Pobuckým, DiS. dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.



3h Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace  z dotační rezervy primátora na  rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 15. rozhodlo

o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z    dotační  rezervy  primátora  na  rok  2015  a  uzavření  veřejnoprávní 
smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z dotační  rezervy  primátora  na  rok  2015  s dále  uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 1/OKP/DRP/2015/Vá k usnesení, uložené na OKP:

Tělovýchovná  jednota VP FrýdekMístek,  se  sídlem FrýdekMístek,  ul.  Jana Čapka  2349,  PSČ 738  01,  IČ 
00563153, zapsána ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupena paní Jarmilou 
Glembkovou,  jednatelem,  a  to  výhradně  na  úhradu  části    nákladů  spojených  s organizačnětechnickým 
zabezpečením  dopravy  dětí  na Mistrovství  republiky  TEAMGYM,  které  se  uskuteční  v předpokládaném   
termínu  listopad 2015 ve výši 20.000,Kč.
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3i Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro 
rok 2015 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 16. rozhodlo  

o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  města  FrýdkuMístku  pro  rok  2015  níže  uvedeným 
subjektům:

1. Charita  FrýdekMístek,  se  sídlem:  F.  Čejky  450,  738  01  FrýdekMístek,  IČ:  45235201,  zapsaná 
v rejstříku  evidovaných  právnických  osob  u  Ministerstva  kultury  České  republiky,  zastoupenou 
ředitelem  Ing.  Pavlem Bužkem,  ve  výši Kč  140.000,,    a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu  provozních 
nákladů  v rámci  projektu  „Charitní  pečovatelská  služba“,  tj.  na  úhradu mzdových  nákladů  (mimo úhradu 
odměn).

2. Charita  FrýdekMístek,  se  sídlem:  F.  Čejky  450,  738  01  FrýdekMístek,  IČ:  45235201,  zapsaná 
v rejstříku  evidovaných  právnických  osob  u  Ministerstva  kultury  České  republiky,  zastoupenou 
ředitelem  Ing.  Pavlem  Bužkem,  ve  výši  Kč  80.000,,  a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu  provozních 
nákladů  v rámci  projektu  „Centrum  Pramínek“,  tj.  na  úhradu  mzdových  nákladů  (mimo  úhradu  odměn)                 
a  odvodů  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  a  pojistného  na  sociální  zabezpečení,  ostatních 
osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití pobočkou příjemce, kterým je Centrum 
Pramínek se sídlem: Míru 1344, 738 01 FrýdekMístek.

3. Charita  FrýdekMístek,  se  sídlem:  F.  Čejky  450,  738  01  FrýdekMístek,  IČ:  45235201,  zapsaná 
v rejstříku  evidovaných  právnických  osob  u  Ministerstva  kultury  České  republiky,  zastoupenou 
ředitelem  Ing.  Pavlem  Bužkem,  ve  výši  Kč  100.000,,  a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu  provozních 
nákladů v rámci projektu „Klub Nezbeda“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  a  pojistného  na  sociální  zabezpečení,  ostatních  osobních 
nákladů.

4. O.s.  Filadelfie,  se  sídlem:  Jiřího  z Poděbrad  3109,  738  01  FrýdekMístek,  IČ:  26548518,  zapsaná                   
ve  spolkovém  rejstříku,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  5400,  zastoupenou 
předsedou představenstva Martinem Dubčákem, B.Th., ve výši Kč 80.000,, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Nízkoprahový klub Ukryt“, tj. na úhradu mzdových nákladů 
(mimo  úhradu  odměn)  a  odvodů  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  a  pojistného  na  sociální 
zabezpečení. 

5. Slezská  diakonie,  se  sídlem:  Na  Nivách  7,  737  01  Český  Těšín,  IČ:  65468562,  zapsaná  v rejstříku 
evidovaných  právnických  osob  u  Ministerstva  kultury  České  republiky,  zastoupenou  ředitelkou         
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 100.000,, a to   výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů  v rámci  projektu  „BETHEL  FrýdekMístek,  terénní  program“,  tj.  na  úhradu  mzdových  nákladů 
(mimo  úhradu  odměn)  a  odvodů  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  a  pojistného  na  sociální 
zabezpečení.  Neinvestiční  dotace  je  určena  výhradně  k použití  pobočkou  příjemce,  kterým  je  středisko 
BETHEL FrýdekMístek se sídlem: BahnoPříkopy 1309, 738 01 FrýdekMístek. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 17. rozhodlo  

o  uzavření  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  města  FrýdkuMístku  pro  rok  2015                                     
se subjekty uvedenými v bodech 1 – 5  usnesení, dle příloh č. S/0479 – 0483/2015/OSS k usnesení,  uložených         
na OSS. 
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3j Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – 
odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 18. rozhodlo  
  
o  uzavření  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  uzavřené  dne  14.04.2015  mezi 
statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem: Radniční 1148, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00296643, zastoupené 
primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Renarkonem, o. p. s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29,   702 
00  Ostrava,  IČ:  25380443,  zapsána  v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeném  Krajským  soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, jehož předmětem je rozšíření 
účelového  určení  poskytnuté  neinvestiční  dotace  ve  výši  Kč  60 000,  v rámci  projektu  „Terénní  program 
FrýdeckoMístecko“  o  provozní  náklady,  které  souvisí  s úhradou  provozních  nákladů  v souvislosti 
s poskytováním terénní služby Renarkonem, o. p. s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29,  702 00 Ostrava, a to 
dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

  

3k Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 
Nemocnici ve FrýdkuMístku, příspěvkové organizaci – odbor sociálních 
služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 19. rozhodlo  

o  uzavření  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  uzavřené  dne  15.01.2015  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek  a  Nemocnicí  ve  FrýdkuMístku,  příspěvkovou  organizací,  se  sídlem:  El. 
Krásnohorské 321, 738 18  FrýdekMístek, IČ: 00534188, zapsanou v obchodním rejstříku, vedenou Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupenou ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, jehož předmětem je 
změna účelu použití této dotace, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.



3l  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
FrýdekMístek pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek
Místek

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 20. rozhodlo 

1. o poskytnutí neinvestiční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava  Zábřeh, IČ 70884561 ve výši 400 000, Kč, na opravu podlahových 
ploch v budovách stanice a opravu veřejného osvětlení v areálu stanice Hasičského záchranného sboru MSK ve 
FrýdkuMístku;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 21. rozhodlo 

o  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek,  se  sídlem 
Radniční 1148, FrýdekMístek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. 
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a  Českou  republikou  –  Hasičským  záchranným  sborem Moravskoslezského  kraje,  se  sídlem  Výškovická  40, 
Ostrava  Zábřeh, IČ 70884561, zastoupenou plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, a to dle přílohy 
č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK..



3m  Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  obnovu  nemovitých  kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón v roce 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 22. rozhodlo

v souladu s rozhodnutími Ministerstva kultury ČR č. j. MK 41527/2015 OPP ze dne 13. července 2015 
a č. j. MK 41448/2015 OPP ze dne 13. července 2015

o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015 těmto 
subjektům:

1. Český svaz chovatelů Základní organizace Frýdek 1, IČ: 65494105, Zámecké náměstí 1251, 738 01 Frýdek
Místek  zapsaná  na MK ČR v Rejstříku  evidovaných PO,  zastoupen  Ing.  Jiřím Čumíčkem,  předsedou,  ve výši 
120.000 Kč  na  výdaje  spojené  s obnovou objektu Dům chovatelů, Zámecké náměstí  1251, FrýdekMístek, 
(obnova krovu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, oprava pilířků, 
sanace zdiva, nátěr klempířských prvků a další související práce). 

2. Roland Krmaschek,  trvale bytem Hluboká 60, 738 01 FrýdekMístek, ve výši 80.000 Kč na výdaje spojené 
s obnovou měšťanského  domu  č.  p.  60,  ulice  Hluboká,  FrýdekMístek,  (provedení  vnitřního  a  vnějšího 
drenážního systému, provedení sanačních omítek v interiéru I. PP a I. NP a další související práce).

3. Ing. Irena Grocholová, trvale bytem Bezručova 164, 73801 FrýdekMístek a RNDr. Marcela Hájková trvale 
bytem  Pod  Zámečkem  3336,  73801  FrýdekMístek  zastoupena  Ing.  Irenou  Grocholovou,  trvale  bytem 
Bezručova 164, 73801 FrýdekMístek, ve výši 105.000 Kč na výdaje spojené s obnovou měšťanského domu č. 
p.  23, ulice Tržní,  FrýdekMístek  (statické  zajištění  klenby  v I.  PP  a  další  související  práce;  oprava  omítek 
interiéru chodby v I. PP; oprava omítek uliční fasády domu, fasádní nátěr a další související práce).

4.  Jana Šturcová,  trvale  bytem Ahepjukova 2803/15, Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava  a  Jiří Bědroň,  trvale 
bytem Bohumíra Četyny 954/5, OstravaJih, 700 30 Ostrava, zastoupen na základě plné moci Janou Šturcovou, 
trvale  bytem Ahepjukova  2803/15, Moravská Ostrava,  702  00 Ostrava,  ve výši  95.000 Kč  na výdaje  spojené 
s obnovou měšťanského domu č. p. 16, Náměstí Svobody 16, FrýdekMístek, (obnova uliční a dvorní fasády 
domu – oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a další související práce).

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 23. rozhodlo

o  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  na  obnovu  nemovitých  kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 
2015  se  subjekty  uvedenými  v odstavci  I.  tohoto  usnesení  dle  příloh  č.  S/0441  /2015/  OÚRaSŘ,  č. S/0443 
/2015/OÚRaSŘ, č. S/0444 /2015/OÚRaSŘ a č. S/0442/2015/OÚRaSŘ k usnesení, uložených na OÚRaSŘ.
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IV. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKUMÍSTKU

4a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí 
nemovitostí vč. dodatku č. 1

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 1. rozhodlo 

1. a) o prodeji pozemků p.č. 5052/2 ost. plocha – jiná plocha o výměře 85 m2 a p.č. 5062/15 zahrada o výměře 
351 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (S. K. Neumanna) manželům Ivaně a Jiřímu Sachrovým, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxx 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. 
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím a manžely Ivanou a Jiřím Sachrovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími 
kupujícími, na jejímž základě dojde k prodeji pozemků p.č. 5052/2 ost. plocha – jiná plocha o výměře 85 m2 a 
p.č. 5062/15 zahrada o výměře 351 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek za kupní cenu 500 Kč/m2. Závazek 
uzavřít  kupní  smlouvu  bude  stanoven  na  dobu  do  06.09.2017.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni  uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

2. o prodeji pozemků p.č. 421/3 ost. plocha – zeleň o výměře 131 m2, p.č. 422 zahrada o výměře 154 m2, p.č. 
420/3 ost. plocha – zeleň o výměře 135 m2, p.č. 419 zahrada o výměře 175 m2, p.č. 418 zahrada o výměře 248 
m2  a  části  pozemku  p.č.  3093/1  ost.  plocha  –  ost.  komunikace  o  výměře  cca  15 m2,  vše  k.ú. Místek,  obec 
FrýdekMístek (Podpuklí) spoluvlastníkům bytových domů č.p. 238 a 239 a vlastníkům bytového domu č.p. 237 
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. Přesný rozsah převáděné části pozemku p.č. 3093/1 ost. plocha – ost. komunikace bude 
určen geometrickým plánem.

3. o prodeji pozemků p.č. 405/1 zahrada o výměře 95 m2 a p.č. 3100/2 ostatní plocha  ostatní komunikace o 
výměře 133 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek  (Havlíčkova)  spoluvlastníkům domu (příp.  společných částí 
domu)  č.p.  232  na  pozemku  p.č.  403  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v k.ú.  Místek  za  kupní  cenu  350  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.

4. o prodeji části pozemku p.č. 688/34 ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře cca 8 m2, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek  (I. J. Pešiny)  spoluvlastníkům  domu  (příp.  společných  částí  domu)  č.p.  115  na  pozemku  p.č. 
688/30  zastavěná  plocha  a  nádvoří  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.  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.

5. o prodeji části pozemku p.č. 5174/2 ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře cca 130 m2, k.ú. Místek, 
obec FrýdekMístek (Frýdlantská) společnosti Building and Construction s.r.o., se sídlem Těšínská 288, Šenov, 
IČ: 294 49 588 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.

6. a) o prodeji pozemků p.č. 1001/3 zahrada o výměře 467 m2 a p.č. 1001/12 zahrada o výměře 473 m2, k.ú. 
Skalice  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  Radimovi  Turečkovi,  bytem  xxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  400 
Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 22.07.2015.
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  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím a Radimem Turečkem, bytem xxxxxxxxxxxxxx jako budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde 
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k prodeji pozemků p.č. 1001/3 zahrada o výměře 467 m2 a p.č. 1001/12 zahrada o výměře 473 m2, k.ú. Skalice u 
FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 400 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven 
na dobu do 31.03.2016. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

7 a) o prodeji pozemku p.č. 4962/9 orná půda o výměře 1.919 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek
Místek (Jaroslava Olšáka) Jiřímu Strončkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 1.000 Kč/m2, na 
základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 22.07.2015.
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  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  Jiřím  Strončkem,  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucím  kupujícím,  na  jejímž 
základě dojde k prodeji  pozemku p.č.  4962/9 orná půda o výměře 1.919 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, 
obec  FrýdekMístek  (Jaroslava  Olšáka)  za  kupní  cenu  1.000  Kč/m2.  Závazek  uzavřít  kupní  smlouvu  bude 
stanoven na dobu do 31.03.2016. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

8.  a)  o  prodeji  pozemku  p.č.  4962/11  orná  půda  o  výměře  1.284  m2,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec 
FrýdekMístek  (Jaroslava  Olšáka)  Františkovi  Hlavatíkovi,  bytem  xxxxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  1.020 
Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 22.07.2015.
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu danu.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  Františkem  Hlavatíkem,  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucím  kupujícím,  na  jejímž 
základě dojde k prodeji pozemku p.č. 4962/11 orná půda o výměře 1.284 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, 
obec  FrýdekMístek  (Jaroslava  Olšáka)  za  kupní  cenu  1.020  Kč/m2.  Závazek  uzavřít  kupní  smlouvu  bude 
stanoven na dobu do 31.03.2016. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

9. a) o nabytí pozemku p.č. 6755/13 orná půda o výměře 1986 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (rozšíření 
frýdeckého hřbitova, ul. Na Podvolání) od Stanislava Židka a Petra Židka, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 530 Kč/m2. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je odstranění veškerých staveb a nefunkčních 
inženýrských sítí, nacházejících se na výše uvedeném pozemku, současným vlastníkem pozemku.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím  a  Stanislavem  Židkem  a  Petrem  Židkem,  oba  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucími 
prodávajícími  na  pozemek  p.č.  6755/13    orná  půda  o  výměře  1986  m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek 
(rozšíření  frýdeckého  hřbitova,  ul. Na  Podvolání)  za  kupní  cenu  530 Kč/m2. Závazek  uzavřít  kupní  smlouvu 
bude stanoven na dobu do 31.12.2017.

10. o nabytí části pozemku p.č. 4216 zahrada o výměře cca 30 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek
Místek  (K  Sedlištím)  od  Radka  Adamušky,  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  Dalibora  Cée,  bytem 
xxxxxxxxx za kupní cenu 312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.

11. o nabytí části pozemku p.č. 4150 zahrada o výměře cca 45 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek
Místek (K Sedlištím) od manželů Stanislava a Danuše Benešových, oba bytem xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.

12. o nabytí části pozemku p.č. 4133 zahrada o výměře cca 35 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek
Místek  (K Sedlištím) od manželů Emila  a  Irmy Seidlerových,  oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx  za kupní  cenu 
312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.

13. a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 1508/5 lesní pozemek, 
k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Kamenec), spoluvlastníky Petrem Berčíkem, bytem xxxxxxx 
a  René  Berčíkem,  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxx  jako  povinnými,  pro  statutární  město  FrýdekMístek  jako 
oprávněné, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění, užívání a oprav odvodnění komunikace 
a  vyústního  objektu,  a  to  za  úplatu  20  Kč/m2.  Přesný  rozsah  věcného  práva    služebnosti  bude  určen 
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 1508/5 
lesní pozemek, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Kamenec) mezi statutárním městem Frýdek
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Místek jako budoucím oprávněným a spoluvlastníky Petrem Berčíkem, bytem xxxxxxxxxxx a René Berčíkem, 
bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucími  povinnými,  týkající  se  služebnosti,  spočívající  v právu 
umístění, užívání a oprav odvodnění komunikace a vyústního objektu na předmětném pozemku.

14. a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 849/2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Kamenec), vlastníkem Karlem Hlavou, 
bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  povinným,  pro  statutární  město  FrýdekMístek  jako  oprávněné,  a  to 
služebnosti  inženýrské  sítě  spočívající  v právu  umístění,  užívání  a  oprav  odvodnění  komunikace  a  vtokového 
objektu,  a  to  za  úplatu  56,15  Kč/m2.  Přesný  rozsah  věcného  práva    služebnosti  bude  určen  geometrickým 
plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 849/2 
ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace,  k.ú.  Skalice  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (Kamenec)  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím  oprávněným  a  vlastníkem  Karlem  Hlavou,  bytem 
xxxxxxxxxxx  jako budoucím povinným,  týkající  se  služebnosti,  spočívající  v právu umístění,  užívání  a  oprav 
odvodnění komunikace a vtokového objektu na předmětném pozemku.

15. a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 3985/1 orná půda, k.ú. 
Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (Valcířská),  vlastníkem  Stanislavem  Garnacem,  bytem 
xxxxxxxxxxxxx jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a to služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu umístění, užívání a oprav odvodnění komunikace a vtokového objektu, a to za úplatu 20 
Kč/m2. Přesný rozsah věcného práva  služebnosti bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 3985/1 
orná půda, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek  (Valcířská) mezi  statutárním městem Frýdek
Místek jako budoucím oprávněným a vlastníkem Stanislavem Garnacem, bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako 
budoucím  povinným,  týkající  se  služebnosti,  spočívající  v právu  umístění,  užívání  a  oprav  odvodnění 
komunikace a vtokového objektu na předmětném pozemku.

16. a) o prodeji pozemku p. č. 3594/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Křižíkova) formou nabídkového licitačního řízení v souladu 
s dokumentem „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města FrýdekMístek a postup 
statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“, nejnižší nabídková cena 30 000 Kč. Jistina bude stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  vítězem  nabídkového  licitačního  řízení  jako  budoucím  kupujícím  na  pozemek  p.  č.  3594/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2,  jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek (Křižíkova) za kupní cenu dle výsledku nabídkového licitačního řízení. 
Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě budou uvedeny následující podmínky:
Nejvyšší  nabídnutá  kupní  cena  musí  být  zájemcem  s nejvyšší  nabídkou  zaplacena  do  60ti  dnů  ode  dne 
nabídkového  licitačního  řízení.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  právo  na  uzavření  kupní  smlouvy  zaniká  a 
statutární město  FrýdekMístek  je  oprávněno  nemovitost  zcizit  jiným  způsobem,  zejména  nabídkové  licitační 
řízení  opakovat.  V případě  opakovaného  nabídkového  licitačního  řízení  není  osoba,  která  takto  nabídkové 
licitační řízení zmařila, oprávněna být účastníkem nabídkového licitačního řízení. Předložíli zájemce s nejvyšší 
nabídkou  doklad  o  zaplacení  ve  lhůtě  60ti  dnů,  statutární  město  FrýdekMístek  bez  zbytečného  odkladu 
písemnou formou uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní smlouvu.
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 60ti dnů ode dne 
konání  nabídkového  licitačního  řízení,  vzniká  statutárnímu městu FrýdekMístek  nárok  na  smluvní  pokutu  ve 
výši složené jistoty.

17. a) o prodeji pozemku p. č. 3594/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2,  jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Křižíkova) formou nabídkového licitačního řízení v souladu 
s dokumentem „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města FrýdekMístek a postup 
statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“, nejnižší nabídková cena 30 000 Kč. Jistina bude stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  vítězem  nabídkového  licitačního  řízení  jako  budoucím  kupujícím  na  pozemku  p.  č.  3594/4 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2,  jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek (Křižíkova) za kupní cenu dle výsledku nabídkového licitačního řízení. 
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Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě budou uvedeny následující podmínky:
Nejvyšší  nabídnutá  kupní  cena  musí  být  zájemcem  s nejvyšší  nabídkou  zaplacena  do  60ti  dnů  ode  dne 
nabídkového  licitačního  řízení.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  právo  na  uzavření  kupní  smlouvy  zaniká  a 
statutární město  FrýdekMístek  je  oprávněno  nemovitost  zcizit  jiným  způsobem,  zejména  nabídkové  licitační 
řízení  opakovat.  V případě  opakovaného  nabídkového  licitačního  řízení  není  osoba,  která  takto  nabídkové 
licitační řízení zmařila, oprávněna být účastníkem nabídkového licitačního řízení. Předložíli zájemce s nejvyšší 
nabídkou  doklad  o  zaplacení  ve  lhůtě  60ti  dnů,  statutární  město  FrýdekMístek  bez  zbytečného  odkladu 
písemnou formou uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní smlouvu.
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 60ti dnů ode dne 
konání  nabídkového  licitačního  řízení,  vzniká  statutárnímu městu FrýdekMístek  nárok  na  smluvní  pokutu  ve 
výši složené jistoty.

18. a) o prodeji pozemku p. č. 3594/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Křižíkova) formou nabídkového licitačního řízení v souladu 
s dokumentem „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města FrýdekMístek a postup 
statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“, nejnižší nabídková cena 30 000 Kč. Jistina bude stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  vítězem  nabídkového  licitačního  řízení  jako  budoucím  kupujícím  na  pozemku  p.  č.  3594/5 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, jehož součástí  je stavba bez čp/če,  jiná stavba, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek (Křižíkova) za kupní cenu dle výsledku nabídkového licitačního řízení. 
Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě budou uvedeny následující podmínky:
Nejvyšší  nabídnutá  kupní  cena  musí  být  zájemcem  s nejvyšší  nabídkou  zaplacena  do  60ti  dnů  ode  dne 
nabídkového  licitačního  řízení.  Po  marném  uplynutí  této  lhůty  právo  na  uzavření  kupní  smlouvy  zaniká  a 
statutární město  FrýdekMístek  je  oprávněno  nemovitost  zcizit  jiným  způsobem,  zejména  nabídkové  licitační 
řízení  opakovat.  V případě  opakovaného  nabídkového  licitačního  řízení  není  osoba,  která  takto  nabídkové 
licitační řízení zmařila, oprávněna být účastníkem nabídkového licitačního řízení. Předložíli zájemce s nejvyšší 
nabídkou  doklad  o  zaplacení  ve  lhůtě  60ti  dnů,  statutární  město  FrýdekMístek  bez  zbytečného  odkladu 
písemnou formou uzavře se zájemcem s nejvyšší nabídkou kupní smlouvu.
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 60ti dnů ode dne 
konání  nabídkového  licitačního  řízení,  vzniká  statutárnímu městu FrýdekMístek  nárok  na  smluvní  pokutu  ve 
výši složené jistoty.

19. o prodeji části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr   č. 444 o 
výměře cca 600 m2 a části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr  č. 
432  o  výměře  cca  100  m2,  vše  k.ú.  Chlebovice,  obec  FrýdekMístek  vlastníkům  pozemků  vedených  ve 
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr  č. 419/1, 419/2, 419/3,421/4, 421/3, k.ú.Chlebovice 
za kupní cenu 500 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.

20. a) o prodeji části pozemku p.č. 820/11 orná půda o výměře 149 m2, k.ú. Chlebovice, obec FrýdekMístek 
(průmyslová zóna) společnosti Vyncke s.r.o.,  se sídlem Příborská 288, FrýdekMístek,  IČ: 48535478 za kupní 
cenu  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  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím a společností Vyncke s.r.o., se sídlem Příborská 288, FrýdekMístek, IČ: 48535478 jako budoucím 
kupujícím,  na  základě  níž  dojde  k prodeji  části  pozemku  p.č.  820/11  orná  půda  o  výměře  149  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.

21. o prodeji části pozemku p.č.5174/16 ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře 8 m2, k.ú. Místek, obec 
FrýdekMístek  (Beskydská) manželům  Ing. Miroslavu Kolesovi,  bytem    xxxxxxxxxxxxxx  a Aleně Kolesové, 
bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 490 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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22. o prodeji části  pozemku p.č. 2050/57 ostatní plocha  zeleň o výměře cca 850 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek
Místek (Zahradní) vlastníkovi objektu č. p. 752, k.ú. Místek 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.

23. o prodeji pozemků p.č. 890/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 368 m2 a p.č. 889/1 zahrada o výměře 147 m2, 
k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Komenského) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 437 na pozemku p.č. 
890/1 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.

24.  o  prodeji  pozemků p.č.  887/1  zastavěná plocha  a  nádvoří    společný dvůr  o  výměře  260 m2  a  p.č.  888/1 
zahrada o výměře 118 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Fr. Čejky) vlastníkům bytových jednotek v domě 
č.p. 436 na pozemku p.č. 887/2 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.

25.  o  prodeji  pozemků  p.č.  891/2  ostatní  plocha  –  zeleň  o  výměře  381 m2  a  p.č.  892/1  ostatní  plocha  –  jiná 
plocha o výměře 181 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Komenského) vlastníkům bytových jednotek v domě 
č.p. 438 na pozemku p.č. 891/1 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.

26.  o  prodeji  pozemku p.č.  3396/18 ostatní  plocha –  jiná plocha o výměře 30 m2,  k.ú. Frýdek,  obec Frýdek
Místek,  (Mariánské  náměstí)    nově  odměřeného  geometrickým  plánem  č.  5027178/2014  ze  dne  20.01.2015, 
který je tvořen částí pozemku p.č. 3396/18 ostatní plocha – jiná plocha, označené jako díl c o výměře 27 m2 a 
částí pozemku p.č. 3415/2 ostatní plocha – zeleň, označené jako díl b o výměře 2 m2, přičemž rozdíl ve výměře 
nově  odměřeného  pozemku  p.č.  3396/18  +1m2,  jehož  výměra  tedy  nově  činí  30  m2,  vznikl  zaokrouhlením 
výměr  u  dílů  nové  parcely  č.  3396/18  ve  smyslu  bodu  14.7b  přílohy  katastrální  vyhlášky,   manželům RNDr. 
Martinu Polovi a MUDr. Andrei Polové, za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po 
dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

27.  o  stanovení  kupní  ceny pozemku p.č.  5083/1  zast.  plocha  a  nádvoří  o  výměře 115 m2,  k.ú. Frýdek,  obec 
FrýdekMístek (Nová Osada) při prodeji spoluvlastníkům domu (případně společných částí domu) č.p. 1665 na 
pozemku p.č.5083/1 zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Frýdek, (J. Haška) ve výši 595 Kč/m2, přičemž tato výše 
kupní  ceny  je  platná  po  dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem  města.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

28.  o  prodeji  pozemku  p.č.  1182/2  ostatní  plocha  –  neplodná  půda  o  výměře  60 m2,  k.ú.  Skalice  u  Frýdku
Místku, obec FrýdekMístek (nad kostelem) Dagmar Indrstové, DiS., bytem xxxxxxxxxxxxxxx  za kupní cenu 
300 Kč/m2,  přičemž  tato výše kupní  ceny  je  platná po dobu 2  let  od  schválení  zastupitelstvem města. Pokud 
tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu 
daně.

29. o prodeji pozemku p.č. 516/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(Lesní) Danielu Zdržavovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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.

30.  o  prodeji  pozemku  p.č.  1961/22  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  22 m2,  k.ú. Místek,  obec  Frýdek
Místek  (Malý  Koloredov)  manželům  Anně  a Miroslavu  Svobodovým,  oba  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za 
kupní  cenu  800 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.

31.  o  prodeji  pozemku  p.č.  1961/21  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  22 m2,  k.ú. Místek,  obec  Frýdek
Místek (Malý Koloredov) manželům Zdeňce a Emilu Senčíkovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
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cenu 800 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.

32.  o  prodeji  pozemku  p.č.  1961/20  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  19 m2,  k.ú. Místek,  obec  Frýdek
Místek (Malý Koloredov) Dagmar Dostálové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 800 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.

33.  o  prodeji  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti  1889/2900  na  pozemcích  p.č.  5193/40  zastavěná  plocha  a 
nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 5193/41 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 5193/42 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 216 m2, p.č. 5193/43 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek  (Na  Aleji)  vlastníkům  bytových  jednotek  v  bytovém  domě  č.p.  2591,  2592,  2593  a  2594  na 
pozemcích  p.č.  5193/40  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  p.č.  5193/41  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  p.č.  5193/42 
zastavěná plocha a nádvoří, 5193/43 zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, za kupní 
cenu  741  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.

34.  o  prodeji  pozemku  p.č.  St.  309/3  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  158 m2,  k.ú.  Skalice  u  Frýdku
Místku, obec FrýdekMístek (Příčnice) společnosti Beskyd Agro a.s. Palkovice, se sídlem Palkovice č.p. 919, IČ: 
61974765  za  kupní  cenu  600  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.

35. o prodeji pozemku p.č. 1068/1 ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře 3.276 m2, k.ú. Místek, obec 
FrýdekMístek  (Příborská)  společnosti  Beskydské  uzeniny  a.s.,  se  sídlem  FrýdekMístek,  Příborská  520,  IČ: 
26790203  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.

36.  o  prodeji  pozemků  p.č.  1068/14  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  334 m2  a  p.č.  1071/45  zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 9 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Příborská) společnosti Beskydské uzeniny 
a.s., se sídlem FrýdekMístek, Příborská 520, IČ: 26790203 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.

37.  o  prodeji  pozemku  p.č.  3909/8  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  218 m2,  k.ú. Místek,  obec  Frýdek
Místek (BahnoPříkopy) vlastníku stavby č.p. 1600, bydlení, na pozemku p.č. 3909/8, k.ú. Místek, 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.

38. o prodeji  spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku p.č. 5189/227, zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 23 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Lískovecká) manželům Renatě a Miloši Peterkovým, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  800 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.

39. o prodeji pozemků p.č. 120/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, p.č. 120/20 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 728 m2 a p.č. 3047/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek
Místek  (Stará cesta)  společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.,  se sídlem Praha 5 Jinonice, Radlická 520/117, 
IČ: 44012373 za kupní cenu 1.700 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.  

40. o prodeji pozemků p.č. 6059/1 trvalý travní porost o výměře 185 m2, části pozemku p.č. 6057/1 orná půda o 
výměře cca 350 m2 a části pozemku p.č. 6056/2 orná půda a o výměře cca 350 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek (Růžová) manželům Marii a Ludvíku Zemanovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
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900 Kč/m2, přičemž  tato výše kupní  ceny  je platná po dobu 2  let od  schválení  zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah  převáděných  částí  pozemků  bude  určen  geometrickým  plánem.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

41. o nabytí pozemku p. č. 4759 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
tech.  vyb.,  stavba  stojí  na pozemku p.  č.  4759,  k.  ú Lískovec u FrýdkuMístku,  obec FrýdekMístek  (pramen 
studánky  v Hájku)  od  Římskokatolické  farnosti  Frýdek,  Mariánské  náměstí  145,  738  01  FrýdekMístek,  IČ: 
60801930, a to bezúplatně.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 2. nerozhodlo

42. o nabytí pozemků p.č. 1379/8  ostatní plocha – jiná plocha o výměře 333 m2, p.č. 1379/10 ostatní plocha – 
jiná  plocha  o  výměře  12 m2  a  p.č.  1379/12  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  707 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec 
FrýdekMístek (areál AUTOSERVIS Bártek a syn, spol. s r.o.) od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, a to bezúplatně.

43.  o  nabytí    pozemku  p.č.  3777/31  orná  půda  o  výměře  3.935 m2,  k.ú. Místek,  obec  FrýdekMístek  (letiště 
Bahno) od Ing. Pavla Stibora, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 35 Kč/m2. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 3. ruší 

44. a) usnesení č. III/3a/3.1./27. z 20. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 25.08.2014, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku  rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 3396/18 ostatní plocha –  jiná plocha o 
výměře  28  m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (Mariánské  náměstí)  manželům  RNDr.  Martinu  Polovi  a 
MUDr. Aleně Polové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná  po  dobu 2  let  od  schválení  zastupitelstvem města.  Pokud  tento  převod bude  ke  dni  uskutečnění  plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.“

b)  usnesení  č. V/5a/5.2./7.  z  5.zasedání  Zastupitelstva města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  08.06.2015,  které 
zní:
„Zastupitelstvo města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  části  pozemku  p.č.  3415/2  ostatní  plocha  –  zeleň  o 
výměře 2 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Mariánské náměstí) manželům RNDr. Martinu Polovi a MUDr. 
Andrei Polové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 300 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.“

45. usnesení č. V./5a/5.1./6. z 24. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 20.02.2006, které 
zní: 
„Zastupitelstvo  města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  části  pozemku  p.č.  5193/1  ostatní  plocha    zeleň  o 
výměře 48 m2 (dle geometrického plánu č. 301643/2004 se jedná o pozemky p.č. 5193/230 o výměře 24 m2 a 
p.č.  5193/231  o  výměře  24  m2),  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (Na  Aleji)  Markétě  Laníkové,  bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  500,Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  bude  platná  po  dobu  2  let  od 
schválení zastupitelstvem města.“ 

46.  usnesení  č.  V./5a/5.1./20.  z 28.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  18.09.2006, 
které zní: 
„Zastupitelstvo  města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  pozemku  p.č.  379/3  ostatní  plocha  –  ostatní 
komunikace o výměře 110 m2 a pozemku ve  zjednodušené  evidenci  – původ Pozemkový katastr  č.  193,  k.ú. 
Lysůvky,  obec  FrýdekMístek  Janě  a  Jiřímu Doležilovým,  bytem  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  160,
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

47.  usnesení  č.  V./5a/5.1./16.  ze 4.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  16.04.2007, 
které zní: 
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„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji částí pozemků p.č. 1001/1 zahrada o výměře cca 580 
m2 a p.č. 1001/3 zahrada o výměře cca 520 m2, k.ú. Skalice u Frýdku  Místku, obec FrýdekMístek manželům 
Radimovi  a  Markétě  Turečkovým,  oba  bytem    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  400,Kč/m2  – 
zastavěná plocha, 160,Kč/m2 – ostatní, přičemž tyto výše kupních cen budou platné po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby, případně rozestavěné stavby.“

48. usnesení č. V./5a/5.1./26. z 5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 18.06.2007, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 1303/1 ostatní plocha – jiná plocha o 
výměře  40  m2,  k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  (Luční)  Josefovi  a  Terezii  Tichým,  bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  200,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.“

49. usnesení č. XIV./14.1./43. z 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 14.04.2008 a 
15.4.2008, které zní: 
„Zastupitelstvo  města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  části  pozemku  p.č.  6640  ostatní  plocha  ostatní 
komunikace  o  výměře  cca  320 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (u  Intersparu) Martinu Vroblovi,  bytem     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , za kupní cenu 200,Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 
let  od  schválení  zastupitelstvem města.  Přesný  rozsah  převáděných  částí  pozemků  bude  určen  geometrickým 
plánem.“

50. usnesení č. XIV./14.1./48. z 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 14.04.2008 a 
15.04.2008, které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 5189/20  zastavěná plocha  a nádvoří o 
výměře  185  m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (Maxe  Švabinského)  spoluvlastníkům  domu  č.p.  2239  za 
kupní cenu 500, Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem 
města.“

51.  usnesení  č.  V./5/e/5.5./1.  z 12.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  15.09.2008, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 5193/10 zast. plocha a nádvoří o výměře 
168 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad Lipinou) spoluvlastníkům domu č.p. 2308, ul. Nad Lipinou ve 
FrýdkuMístku za kupní cenu 500, Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města.“

52.  usnesení  č.  V./5/e/5.5./7.  z 12.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  15.09.2008, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 5196/36, zahrada o výměře 939 m2, k.ú. 
Frýdek, obec FrýdekMístek  (Nad Lipinou)  spoluvlastníkům   domu č.p. 1725 na pozemku p.č 5206, za kupní 
cenu 300, Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

53.  usnesení  č.  V./5/e/5.5./32.  z 12.  zasedání  Zastupitelstva města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  15.09.2008, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji části pozemků p.č. 1831/249 o výměře cca 596 m2, p.č. 
1831/396 o výměře cca 90 m2, p.č. 1528/2 o výměře cca 460 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (V. Závady) 
vlastníkovi  budoucí  stavby  polyfunkčního  domu  za  kupní  cenu  950,Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je 
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Prodej bude realizován po kolaudaci a geometrickém 
zaměření stavby polyfunkčního domu včetně privátní části parkovací haly a po kolaudaci veřejné části parkovací 
haly a veřejných prostranství. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.“

54.  usnesení  č.  V./5/a/5.1./8.  ze 14.  zasedání  Zastupitelstva města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  03.11.2008, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku  rozhodlo prodeji  části    pozemku p.č. 5038/1 zahrada o výměře 156 m2, 
k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek  (J. Kaluse) Vladimíru Ševčíkovi,  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní  cenu 
250, Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.“

55.  usnesení  č.  V./5a/5.1./20.  z 18.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  20.04.2009, 
které zní: 
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„Zastupitelstvo  města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  pozemku  p.č.  1331/8  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o 
výměře 443 m2, části pozemku p.č. 1330 ostatní plocha –jiná plocha o výměře cca 350 m2 a části pozemku p.č. 
1331/4  ostatní  plocha  –  jiná  plocha  o  výměře  cca  5000  m2,  k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  (Collolouky) 
společnosti Moravský Plynostav,  a.s.,  se  sídlem Rosice  u Brna,  Zástavecká  371,  IČ  46345957  za  kupní  cenu 
950, Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Prodej bude realizován po geometrickém 
zaměření stavby, případně rozestavěné stavby.“

56.  usnesení  č.  V./5a/5.1./23.  z 18.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  20.04.2009, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  části  pozemku p.č.  PK 145  o  výměře  2191 m2,  k.ú. 
Lysůvky, obec FrýdekMístek Ing. Josefu Kalusovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 10, Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města.“

57. usnesení č. V./5a/5.1./3. z 20. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 29.06.2009, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 3572/1 zastavěná plocha a nádvoří 
výměře  cca  590  m2  a  části  pozemku  p.č.  3567  zahrada  o  výměře  cca  600  m2  včetně  všech  součástí  a 
příslušenství, to je objektu na pozemku p.č. 3572 (kůlna), k.ú. Frýdek, obec FrýdekMísek, vlastníkovi  objektu 
č.p. 1346 za kupní cenu 300, Kč/m2 (pozemek) a 57 070, Kč (kůlna), přičemž tato výše kupní ceny bude platná 
po  dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem  města.  Přesný  rozsah  převáděných  částí  pozemků  bude  určen 
geometrickým plánem.“ 

58.  usnesení  č.  V./5a/5.1./13.  z  20.  zasedání  Zastupitelstva města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  29.06.2009, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 5865/8 orná půda o výměře cca 950 
m2  a  části  pozemku p.č.  5872/6  ostatní  plocha    ostatní  komunikace  o  výměře  cca  35 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec 
FrýdekMístek (Nové Dvory  Vršavec) vlastníkům domu č.p. 3462 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 300, Kč/m2, 
přičemž  tato  výše  kupní  ceny  bude  platná  po  dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem města.  Přesný  rozsah 
převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.“

59. usnesení č. V./5a/5.1./9. z 5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 05.09.2011, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 3572/1 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře cca 590 m2 a části pozemku p.č. 3567 zahrada o výměře cca 600 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek 
(Míru)   vlastníkovi objektu č.p. 1346 za kupní cenu  500, Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny bude platná po 
dobu  2  let  od  schválení  zastupitelstvem  města.  Přesný  rozsah  převáděných  částí  pozemků  bude  určen 
geometrickým plánem.“

60.  usnesení  č.  III./3a/3.1./23.  z 20.  zasedání  Zastupitelstva města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  25.08.2014, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo
 a) o prodeji  pozemků p.č. 3367 ostatní plochazeleň  o výměře 193 m2 a  p.č. 3377 zastavěná plocha a nádvoří
zbořeniště  o  výměře  275 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec FrýdekMístek  (Revoluční)  společnosti GEP ARTS  s.r.o.,   se 
sídlem   FrýdekMístek,  Hluboká  76,  IČ:  25830287  za  kupní  cenu  1200  Kč/m2,   na  základě  výsledku 
nabídkového  licitačního  řízení  ze  dne  16.07.2014.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni  uskutečnění  plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
prodávajícím  a  společností  GEP  ARTS  s.r.o.,  se  sídlem  FrýdekMístek,  Hluboká  76,  IČ:  25830287  jako 
budoucím kupujícím na pozemky p.č. 3367 ostatní plochazeleň  o výměře 193 m2 a  p.č. 3377 zastavěná plocha 
a  nádvořízbořeniště  o  výměře  275  m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (Revoluční)  za  kupní  cenu  1.200 
Kč/m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 30.06.2015. Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 4. rozhodlo
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a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 7641/1 vodní plocha,  
k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek, vlastníkem Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 
3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021  jako povinným, pro  statutární 
město  FrýdekMístek  jako  oprávněné,  a  to  služebnosti  inženýrské  sítě  spočívající  v právu  umístění,  užívání  a 
oprav  vyústního  objektu  splaškové  kanalizace,  za  jednorázovou  úplatu  150  Kč/m2,  minimálně  1000  Kč  + 
příslušná sazba DPH. Přesný rozsah věcného práva  služebnosti bude určen geometrickým plánem.

b) o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene    zřízení  služebnosti  a  Smlouvy  o 
právu provést stavbu, uzavřené ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
k  části pozemku  p.č.  7641/1  vodní  plocha,    k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  mezi 
statutárním městem FrýdekMístek  jako budoucím oprávněným a stavebníkem na straně  jedné a Povodí Odry, 
státní  podnik,  se  sídlem  Varenská  3101/49,  Moravská  Ostrava,  702  00  Ostrava,  IČ:  70890021,  DIČ: 
CZ70890021 jako budoucím povinným a vlastníkem na straně druhé, týkající se služebnosti spočívající v právu 
umístění, užívání a oprav a vyústního objektu splaškové kanalizace na předmětném pozemku.



V. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

5a  Zpráva č. 55 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 1. bere na vědomí

Zprávu č. 55 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.



5b  Rozhodnutí o návrhu  na pořízení změny Územního plánu Frýdku
Místku 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 2. rozhodlo 

zařadit   návrh na pořízení změny  územního plánu, podaný Moravskoslezským krajem, do změny  Územního 
plánu FrýdkuMístku  dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na OÚRaSŘ.



5c  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
(přitažlivé město)

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 3. rozhodlo
 



20

o  uzavření  Dodatku  č.  2  ke  Smlouvě  o  realizaci  Integrovaného  plánu  rozvoje  města  mezi  Regionální  radou 
regionu  soudržnosti  Moravskoslezsko,  se  sídlem  Na  Jízdárně  2824/2,  702  00  OstravaMoravská  Ostrava,  IČ 
75082616, zastoupenou předsedou Regionální rady Miroslavem Novákem a statutárním městem FrýdekMístek, 
se  sídlem  Radniční  1148,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  00296643,  zastoupeným  primátorem  Mgr.  Michalem 
Pobuckým,  DiS.  dle  přílohy  č.  1  k usnesení,  uložené  na  OÚRaSŘ.  Předmětem  dodatku  je  změna  jednoho 
monitorovacího indikátoru a navýšení alokace na IPRM.



5d Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 4. rozhodlo

1. o poskytnutí dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000, Kč na financování sportovních, kulturních 
a vzdělávacích aktivit Regionu Beskydy souvisejících s členstvím Regionu Beskydy 
v nadnárodním sdružení Euroregion Beskydy a aktivitami euroregionu, dále na financování propagačních aktivit 
Regionu  Beskydy  v  oblasti  cestovního  ruchu  a  propagace  sdružení,  financování  provozních  výdajů,  včetně 
výdajů  souvisejících  se  zabezpečením a udržováním majetku  sdružení  a na  financování  aktivit  souvisejících  s 
přípravou nového programového období 20142020;

2. o uzavření  smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi  statutárním městem FrýdekMístek,  se  sídlem 
Radniční 1148, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. 
a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí svobody 6, 738 01 FrýdekMístek, IČ 70632073, zastoupeným 
předsedou představenstva sdružení Karlem Deutscherem a místopředsedkyní představenstva sdružení Ing. Danou 
Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.



VI. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

6a Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, kterou se stanoví koeficienty u daně 
z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 1. neschvaluje 

návrh Bc. Jakuba Míčka (ANO 2011) na změnu textu v příloze čl. 4, a to  místní koeficient ve výši 2,0 změnit na 
koeficient u daně z nemovitých věcí ve výši 1,0.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 2. vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí, dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na OSOM.
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VII. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ SMFM

7a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle Frýdek
Místek, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

7. 1. schvaluje 

dodatek  č.  3  ke  zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  Jesle  FrýdekMístek,  příspěvková organizace, 
IČ: 49562461, zastoupena ředitelkou Dagmar Zemanovou, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení, uložené na OSS.



VIII.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 1. vyslechlo 

diskusní vystoupení občanů :
 
 pana Ing. Bohuslava Havlíka k záležitosti stavby obalovny Chlebovice, v lokalitě Zámrklí, občané neznají 
  stávající stav řízení, 
 k programovému Prohlášení RMFM – schází krytá stání MHD,
 ke stavu zeleně ve městě,
 k obsazování bytů v domech se zvláštním určením;

 pana Juraje Hajase    ke snížení investic na opravu silnic a jejich zkvalitnění, 
  nabídka služeb jeho firmy na zalívání prasklin na vozovkách;

 paní Anny Severinové – vyjádřila pochvalu a poděkování
   Ing. Kajzarovi, náměstku primátora za angažování a řešení případu Zavadilka,
   Ing. Zezulovi, vedoucímu OŽPazem. a Ing. Hronovskému, vedoucímu ODaSH za spolupráci;
   Bc. Tichému, řediteli ND za aktivní přístup při pořádání letních akcí ve městě,
    uvedla připomínky k Jednacímu řádu ZMFM.



IX. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

9a Změna „ Pravidel pro udělování Cen statutárního města 
FrýdkuMístku“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 1. schvaluje
„Pravidla pro udělování Cen statutárního města FrýdkuMístku“, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OKP

s účinností od  7. 9. 2015.
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9b Udělení „Ceny statutárního města FrýdkuMístku“ za rok 2014

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 2. rozhodlo udělit 

v souladu  s „Pravidly  pro  udělování Cen  statutárního města FrýdkuMístku“ Cenu  statutárního města Frýdku 
Místku za rok 2014 vč. pamětního listu, uměleckého  díla s motivem města FrýdkuMístku a peněžního daru ve 
výši 20.000, Kč občanům FrýdkuMístku, a to:

 paní MUDr. Evě Gerykové,  občance FrýdkuMístku
      za  dvacetiletou  obětavou  práci  ve  funkci  prezidentky Mezinárodního  folklorního  festivalu  FM  a  rozvoj 

v oblasti kultury v našem městě;

 panu Bohumíru Halešovi,  občanu FrýdkuMístku
        za  přínos  v oblasti  výchovy  a  vzdělávání,  dlouholetou  organizaci  kulturních  akcí  v Chlebovicích,  obnovu 

Fojtství a založení Chlebovického muzea;

 panu Václavu Peterovi,  občanu FrýdkuMístku
    za přínos v oblasti literární a publikační činnosti, fotografie, pohlednice a vydávání kalendářů s motivy FM    
  a Beskyd;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 3. pověřuje 

primátora  statutárního města  FrýdkuMístku  pana Mgr. Michala  Pobuckého, DiS.    předáním Cen  statutárního 
města FrýdkuMístku  dle  bodu  l  tohoto  usnesení  na  slavnostním  aktu,    kterým  je Festival  partnerských měst, 
konaný 11. září 2015 ve FrýdkuMístku.



9c Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům a členům osadních 
výborů a občanům v částech města FrýdkuMístku za jejich činnost 
v 1. pololetí 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 4. schvaluje 

navrhnutou  výši  finančních  darů  předsedům  a  členům  osadních  výborů  a  občanům  v částech  města  Frýdku
Místku za jejich činnost v 1. pololetí 2015, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.



9d Schválení podmínek Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb 
pro rok 2016 a vyhlášení Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb 
pro rok 2016 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 5. schvaluje
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podmínky Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016 dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 6. vyhlašuje

Program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016.



9e Podpora Sdružení hornických odborů při řešení problematiky 
hornických důchodů

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

9. 7. vyjadřuje přímou podporu

Sdružení hornických odborů při řešení problematiky hornických důchodů, a to na základě dopisu 
Ing. Jaromíra Pytlíka, místopředsedy OS PHGN a předsedy Sdružení hornických odborů.



9f  Závazek spolufinancování projektu  „Srdce“

Staženo předkladatelem z programu 6. zasedání ZMFM.



X.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

10a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

10. 1.  bere na vědomí

kontrolu  usnesení,  připomínek a podnětů  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku  za  uplynulé 
období   viz příloha č. l a 2 k usnesení, uložená na OKP.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

10. 2.  konstatuje  

dostatečné  a  úplné  vyřízení  připomínek  a  podnětů  přednesených  na  5.  zasedání  Zastupitelstva města  Frýdku
Místku, konaném dne 8. 6. 2015  viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.
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XI.  ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU ZA 
UPLYNULÉ OBDOBÍ

11a  Zpráva o činnosti Rady města  FrýdkuMístku za uplynulé období

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

11. 1.  bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města FrýdkuMístku od  5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 
8. 6. 2015.



XII. DISKUSE

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

vyslechlo bez přijetí usnesení

sdělení MUDr. Ing. Miroslava Přádky, Ph.D. o vytvoření Realistického klubu (RK) členů ZMFM ve složení
předseda MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D., místopředseda Ing. Eva Richtrová.



Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

vyslechlo bez přijetí usnesení

omluvu Mgr. Michala Pobuckého, DiS., primátora SMFM poslanci PČR panu MUDr. Igoru Nyklovi ve znění:

„Omlouvám se tímto panu poslanci MUDr. Igoru Nyklovi za to, že jsem mu na ZMFM, které se konalo dne 
27. března 2015, jako předsedající odebral slovo v rámci jeho vystoupení“.



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

FrýdekMístek 10. 9. 2015 
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP


