
1

USNESENÍ

z 8.  zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného  dne 7. 12.  2015 v 8.00 
hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města FrýdkuMístku
                                                                                     
                                                                                                                      

I. ZAHÁJENÍ

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 1. neschvaluje

doplnění programu o návrh člena zastupitelstva Bc. Jakuba Míčka (Hnutí Ano 2011) o bod 
3aa) Předložení závěrečných zpráv a protokolů o kontrolách a auditech provedených v roce 2014 a 2015.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 2. schvaluje

program 8. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku dle předloženého návrhu .



II. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 1.  určuje

ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku  pana Petra Skotnicu (ČSSD) a slečnu 
Ing. Silvii Schäferovou  (NMFM).



III. FINANCE  STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

3a  5.  změna  rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2015 
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 99 – 137

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 1. schvaluje

návrh  5.  změny  rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2015  prováděné  zastupitelstvem  města 
formou rozpočtových opatření č. 99 – 137 dle příloh č. 1 – 3 k usnesení, a to:

 navýšení příjmů o 82 858,67 tis. Kč na celkovou výši  1 113 819,05 tis. Kč 
 snížení výdajů o 74 674,42 tis. Kč na celkovou výši  1 255 229,52 tis. Kč 
 snížení financování o  157 533,09 tis. Kč na celkovou výši  141 410,47 tis. Kč
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 2. ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města FrýdkuMístku č. 99 – 137 
pro rok 2015 dle platné rozpočtové skladby.

T – 14. 12. 2015
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru


3b  Uzavření  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  
Společně, o. p. s., Brno – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 3. rozhodlo  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 22.06.2015 mezi statutárním 
městem FrýdekMístek a Společně, o. p. s., se sídlem: Mendlovo náměstí 1a, 738 603 00 Brno, IČ: 26976307, 
zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 266, 
zastoupenou  ředitelem  Ing.  Jakubem Cardou,  jehož  předmětem  je  navýšení  poskytnuté  dotace  o  Kč  50.000,
na částku Kč  200.000,  a  rozšíření  účelového  určení  této  dotace,  dle  přílohy  č.  1/OSS  k usnesení,  uložené  na 
OSS.

3c Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  města  pro  rok  2015  –  odbor 
sociálních služeb 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 4. rozhodlo  

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2015 společnosti GOODWILL – vyšší odborná 
škola, s. r. o., se sídlem: Prokopa Holého 400, 738 01 FrýdekMístek, zapsanou v OR vedeném Krajským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418, IČ: 25364294, zastoupenou ředitelkou školy  RNDr. Kamilou 
Slovákovou, Ph.D., ve výši Kč 60.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů na vzdělávání účastníků 
projektu Seniorská akademie, tj. na úhradu nájemného, nákladů vzniklých při pořízení imatrikulačních listů a 
indexů pro účastníky, ostatních osobních nákladů (vyučujících a organizačních pracovníků);

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 5. rozhodlo  
            
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2015 
se společností GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., se sídlem: Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek
Místek, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupenou ředitelkou 
Mgr. Kamilou Slovákovou, Ph.D., dle přílohy S/0648/2015/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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3d  Poskytnutí  neinvestiční  dotace  a  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace z dotační rezervy primátora na rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 6. 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 akce AEROBIC CUP/STREET CUP/GROUPS CUP 2015, tj. pronájmem prostorů tělocvičen 
na 7. ZŠ ve FrýdkuMístku, zakoupením cen pro děti, ozvučením, organizace akce – porota a lektoři aj., která se 
uskutečnila 22. listopadu 2015 ve výši 20.000, Kč.



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

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
 
3. 7. rozhodlo

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

1. Tělocvičná jednota SOKOL FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 FrýdekMístek, 
IČ  00494780,  spolek  zapsaný  ve  spolkovém  rejstříku,  vedeném Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka 
28059, zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou výhradně 
na dofinancování provozních nákladů extraligového oddílu volejbalistek ve výši 200.000 Kč dle přílohy 
č. 1/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

2.  Sportovní  klub policie FrýdekMístek,  se  sídlem Beskydská  2061,  738  19 FrýdekMístek,  IČ  00534986, 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 
předsedou  Ing.  Lubomírem  Kavkou  výhradně  na  dofinancování  nákladů  mužského  družstva  házenkářů 
spojených  s účastí  v základní  části  extraligy ČR ve  výši  200.000 Kč  dle  přílohy    č.  2/OŠKMaT/RM/2015/Če 
k usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Školní sportovní klub BESKYDY o.s., se sídlem 28. října 1639, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22733582, spolek 
zapsaný  ve  spolkovém  rejstříku,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  8078,  zastoupený 
předsedou  Ing.  Michalem  Provazníkem  výhradně  pro  děti  a  mládež  na  dofinancování  provozu  sportovního 
volejbalového klubu ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2015/Če k usnesení, uložené 
na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 8. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 
na rok 2015 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1  3/OŠKMaT/RM/2015/Če 
k usnesení, uložených na OŠKMaT.
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3f  Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (MP)

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 9. rozhodlo

o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  v rámci  Programu  prevence  kriminality  pro  rok  2015  Pedagogicko
psychologické poradně ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem Palackého 130, FrýdekMístek 738 01, 
IČ  60045922,  zastoupené  ředitelkou  Mgr.  Miroslavou  Šigutovou,  a  to  výhradně  na  realizaci  projektu 
„Rodičovská abeceda“, ve výši 6.000, Kč

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 10. 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. a Pedagogickopsychologickou poradnou ve FrýdkuMístku, p. o., 
se sídlem Palackého 130, FrýdekMístek 738 01, IČ 60045922, zastoupenou ředitelkou 
Mgr. Miroslavou Šigutovou, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na MP.


3g  Rozpočet statutárního města FrýdekMístek pro rok 2016

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 11. schvaluje

1.1. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložený 
návrh rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok 2016 a závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy č. 1 
a 1a) k usnesení včetně doplňujících příloh č. 1 – 12, tj.:

 příjmy ve výši  946 263,10 tis. Kč
 výdaje ve výši   1 036 922,74 tis. Kč
 financování ve výši  90 659,64 tis. Kč

1.1.  použití  dočasně  volných  finančních  prostředků  fondu  pomoci  občanům dotčeným výstavbou  komunikace 
R/48 (dále jen „fond“) k překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků na běžných účtech města v roce 
2016, a to i opakovaně. O převodu finančních prostředků rozhodne Rada města FrýdkuMístku. Neprodleně po 
zániku důvodu použití fondu budou finanční prostředky převedeny zpět na speciální účet fondu 
č. 1688116339/0800, nejpozději však do doby úhrady výdajů hrazených z fondu, popřípadě do 31. 12. 2016. 

1.2. pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2016, a to:

Rada města FrýdkuMístku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření:

a) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů 
na  základě  přijatých  účelových  dotací,  transferů  a  příspěvků  ze  státního  rozpočtu,  státních  fondů,  z programů 
Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných 
celků, svazků obcí, regionálních rad včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené a založené organizace a cizí 
subjekty;
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b) spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci 
škod;

c)  spočívající  v přesunu  rozpočtových prostředků,  při  němž  se výdaje navzájem ovlivňují,  aniž  by  se  změnila 
výše  výdajů  dle  jednotlivých  ORJ,  výše  příspěvků  a  transferů  právnickým  osobám  zřízeným  a  založeným 
statutárním městem FrýdekMístek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města dalším osobám;

d) spočívající v rozpuštění plánované rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů na 
ORJ 03Finanční odbor (plánovaná rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které 
proběhne čerpání výdajů na odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou;

e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů;

f) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2015 ve výši nevyčerpaných transferů 
přijatých v roce 2015 ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a současném zvýšení výdajů na par. 6402Finanční vypořádání minulých let;

g) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2015 ve výši vrácených příspěvků na 
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek zdravotně postiženým občanům z viny občana a současném zvýšení 
výdajů  na  odvod  těchto  finančních  prostředků  zpět  do  státního  rozpočtu  na  ORJ  04Odbor  správy  obecního 
majetku;

h)  spočívající  v rozpuštění  rezervy na  spolufinancování  dotací,  tj.  snížení  výdajů na ORJ 13Odbor územního 
rozvoje  a  stavebního  řádu  (rezerva  na  projekty,  u  kterých  je  záměr  požádat  o  účelovou  dotaci,  transfer  nebo 
příspěvek ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. 
EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků, svazků obcí a regionálních rad a současném 
zvýšení  výdajů  na  příslušné  ORJ,  v rámci  které  proběhne  čerpání  výdajů  v souvislosti  s realizací  projektu 
spolufinancovaného z výše vyjmenovaných zdrojů);

i)  spočívající  v rozpuštění  rezervy  na  úhradu  odvodů  a  sankcí  na  základě  výsledků  kontrol  provedených 
kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů na ORJ 03Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů 
a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu 
a sankce;

j)  spočívající  ve  zvýšení  příjmů  za  prodej  vícetisků  projektové  dokumentace  a  současném  zvýšení  výdajů  za 
nákup vícetisků projektové dokumentace; 

k)  spočívající  ve  zvýšení  příjmů  a  současném  zvýšení  splátek  revolvingového  úvěru  na  základě  přijatých 
účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie, rozpočtu Moravskoslezského 
kraje a rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko;

l) spočívající ve zvýšení financovánípříjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami), 
a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami;

m) spočívající v rozpuštění rezerv na požadavky osadních výborů, tj. snížení výdajů na ORJ 03Finanční odbor 
(rezervy na požadavky  jednotlivých osadních výborů)  a  současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci 
které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací požadavku příslušného osadního výboru.

1.2.  pravomoci  vedoucích  odborů Magistrátu města  FrýdkuMístku  a  ředitele Městské  policie  FrýdekMístek 
k provádění úprav rozpisu rozpočtu v roce 2016, a to:

Vedoucí odborů Magistrátu města FrýdkuMístku a ředitel Městské policie FrýdekMístek provádějí 
úpravy rozpisu rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů: 

a)  spočívající  v přesunu  rozpočtových  prostředků mezi  paragrafy,  položkami,  organizačními  čísly,  účelovými 
znaky, nástroji a zdroji rozpočtové skladby mimo výdajů na akce zahrnuté v zásobnících investic a oprav 
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a údržby  jednotlivých odborů,  aniž by  se  změnila výše výdajů dle oddílů  rozpočtové  skladby na  jednotlivých 
ORJ;

b)  spočívající  v přesunu  rozpočtových  prostředků mezi  paragrafy,  položkami,  organizačními  čísly,  účelovými 
znaky, nástroji a zdroji rozpočtové skladby u jmenovitých akcí zahrnutých v zásobnících investic a oprav 
a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou akci; 

c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby, 
aniž by se změnila celková výše výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané ORJ;

d)  spočívající  v přesunu  rozpočtových  prostředků  z rezervy  „Projektová  příprava  investičních  akcí“  na  danou 
konkrétní akci, pro kterou je projektová dokumentace zajišťována;

e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12Investiční odbor z rezervy „Provozní výdaje 
a služby související s přípravou a realizací investičních akcí“ na konkrétní provozní výdaj související s přípravou 
a realizací investiční akce;

f)  spočívající  v přesunu  rozpočtových  prostředků  na  ORJ  12Investiční  odbor  z rezervy  „Výdaje  spojené  se 
zadáváním  veřejných  zakázek“  na  konkrétní  výdaj  související  s procesními  úkony  při  zadávání  jednotlivých 
veřejných zakázek;

g)  spočívající  v přesunu  rozpočtových  prostředků  na  ORJ  13Odbor  územního  rozvoje  a  stavebního  řádu 
z rezervy  „Vratky dotací  neoprávněně  čerpaných  v minulých  letech“ na konkrétní  výdaje  související  s vratkou 
dotace neoprávněně čerpanou v minulých letech.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 12. ukládá

2.1  radě města  schválit  zásobníky  investic  a  oprav  a  údržby  jednotlivých  odborů  pro  rok  2016  včetně  pořadí 
priorit jmenovitých akcí zařazených do zásobníků
T – 15. 12. 2015
Z – primátor 

2.2 vedoucí  finančního odboru provést  rozpis  schváleného  rozpočtu  statutárního města FrýdekMístek pro  rok 
2016 v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2016
T – 22. 12. 2015
Z – vedoucí finančního odboru

2.3  vedoucí  finančního  odboru  zaslat  správcům ORJ  rozpis  schváleného  rozpočtu  statutárního města  Frýdek
Místek pro rok 2016 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit
T – 31. 12. 2015
Z – vedoucí finančního odboru

2.1  správcům ORJ  zaslat  písemnou  formou  řízeným organizacím  –  právnickým osobám,  jejichž  zřizovatelem 
nebo zakladatelem je statutární město FrýdekMístek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů 
a příspěvků z rozpočtu statutárního města FrýdekMístek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města 
FrýdekMístek pro rok 2016, kterými jsou povinni se řídit
T – 15. 1. 2016
Z – vedoucí odborů 


3h  Poskytnutí   neinvestiční  dotace  a  uzavření  veřejnoprávní   smlouvy 
o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  města  pro  rok  2016  –  odbor 
sociálních služeb
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 13. rozhodlo 

o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  města  na  rok  2016  Armádě  spásy  v České  republice,  z.  s., 
se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5  Stodůlky, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 297, IČ: 40613411, zastoupenou majorem Teunisem Scholtensem, národním velitelem Armády 
spásy  v ČR,  na  základě  plné  moci  zastoupenou  Mgr.  Pavlou  Vopelákovou,  ve  výši  Kč  1.660.000,–,  a  to 
výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů,  tj. na úhradu energií, vodného a stočného,     materiálových     
nákladů      (nákup  potravin,  kancelářských    potřeb,    drobného  dlouhodobého  hmotného  majetku,  čistících  a 
hygienických  prostředků,  povlečení,  materiálu  na  údržbu  budovy  a inventáře,  ochranných  pomůcek), 
cestovného,  telefonních  poplatků,  poplatků  za  připojení  internetu,  školení  a  kurzy,  úhradu mzdových  nákladů 
zaměstnanců (mimo úhradu odměn), úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení.  Neinvestiční  dotace  je  určena  výhradně  k použití  zařízením  příjemce,  kterým  je  Domov  Přístav 
FrýdekMístek, se sídlem: ul. Míru 1313, 738 01 FrýdekMístek,

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 14. rozhodlo 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 s Armádou 
spásy  v České  republice,  z.  s.,  se  sídlem:  Petržílkova  2565/23,  158  00  Praha  5    Stodůlky,  zapsanou  v OR 
vedeném  Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka  297,  zastoupenou  majorem  Teunisem  Scholtensem, 
národním  velitelem  Armády  spásy  v České  republice,  na  základě  plné  moci  zastoupenou  Mgr.  Pavlou 
Vopelákovou, dle přílohy S/0642/2015/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.



3i  Uzavření  Smlouvy o neinvestiční dotaci na vyrovnávací  platbu za 
poskytování  služeb obecného hospodářského  zájmu  pro  rok  2016 
– finanční odbor

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 15. rozhodlo

o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2016  společnosti 
Sportplex FrýdekMístek, s.r.o., se sídlem Nad Přehradou 2290, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26829495, zapsané 
v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26914

ve výši 10 500 000 Kč 

v souladu se Smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku 
vyrovnávací  platby  za  závazek  veřejné  služby  udělené  podniku  pověřenému  poskytováním  služeb  obecného 
hospodářského  zájmu  –  pověření  k poskytování  služeb  obecného  hospodářského  zájmu  ze  dne  4.  12.  2012, 
ve znění  dodatku  č.  1,  prostřednictvím  sportovních  areálů,  které  poskytují  služby  obecného  hospodářského 
zájmu a jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je společnost Sportplex FrýdekMístek, s.r.o.,  

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 16. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Sportplex FrýdekMístek, s.r.o., se sídlem 
Nad  Přehradou  2290,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  26829495,  zapsanou  v OR,  vedeném  Krajským  soudem 
v Ostravě oddíl C, vložka 26914 dle přílohy č. 1/k usnesení, uloženo na FO.
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3j  Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  do  oblasti  sportu  z rozpočtu  města  na 
rok 2016

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
 
3. 17. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu na rok 2016 subjektům:

1.  HC  FrýdekMístek  2015  s.  r.  o.,  se  sídlem  Nad  Přehradou  2290,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  04125878, 
zapsaná v OR v oddílu C, vložka 62433 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zastoupená členem Rady jednatelů 
Martinem Kurajským výhradně na náklady družstva dospělých hokejistů ve výši 6.000.000 Kč dle přílohy 
č. 1/OŠKMaT/RM/2016/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. Městský fotbalový klub FrýdekMístek z. s., se sídlem Horní 3276, 738 01 FrýdekMístek, 
IČ  26674351,  spolek  zapsaný  v SR,  vedeném Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl L,  vložka  6420,  zastoupený 
předsedou Radomírem Myškou výhradně na provoz stadionu ve výši 5.600.000 Kč dle přílohy 
č. 2/OŠKMaT/RM/2016/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

3.  MFK  FrýdekMístek,  a.  s.,  se  sídlem  Horní  3276,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  03059707,  zapsaná 
v Obchodním  rejstříku,  vedeném Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  B,  vložka  10578,  zastoupená  předsedou 
představenstva  Bc.  Radimem  Mamulou  výhradně  na  provoz  a  činnost  fotbalového  družstva  mužů  ve  výši 
2.700.000 Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2016/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

4.  Sportovní  klub policie FrýdekMístek,  se  sídlem Beskydská  2061,  738  19 FrýdekMístek,  IČ  00534986, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený předsedou 
Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provoz a činnost družstva mužů ve výši 2.000.000 Kč dle přílohy 
č. 4/OŠKMaT/RM/2016/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

5. Tělocvičná jednota SOKOL FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 FrýdekMístek, 
IČ  00494780,  spolek  zapsaný  v SR,  vedeném Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka  28059,  zastoupená 
starostou  Jiřím  Zaoralem  a místostarostkou  Gabrielou  Ondrouškovou  výhradně  na  provoz  a  činnost  družstva 
volejbalu žen ve výši 2.000.000 Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2016/Če k tomuto usnesení, uložené 
na OŠKMaT,

6.  Beskydská  šachová  škola  z.  s.,  se  sídlem  17.  listopadu  71,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  49562517,  spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou Ing. Petrem 
Zárubou a členem rady Ing. Pavlem Benčem výhradně na provoz a činnost družstva dospělých šachistů ve výši 
800.000 Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

7.  Beskydská  šachová  škola  z.  s.,  se  sídlem  17.  listopadu  71,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  49562517,  spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou Ing. Petrem 
Zárubou  a  členem  rady  Ing.  Pavlem  Benčem  výhradně  na  náklady  Turnaje  šachových  nadějí  2016  ve  výši 
300.000 Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

8. Tělovýchovná jednota Slezan FrýdekMístek, se sídlem Na Příkopě 1159,  738 01 FrýdekMístek, 
IČ  00495824,  spolek  zapsaný  v SR,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  44,  zastoupená 
předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady spojené s akcí 
31.  ročník   Hornické  desítky  ve  výši  500.000 Kč  dle  přílohy  č.  8/OŠKMaT/RM/2016/Če  k tomuto  usnesení, 
uložené na OŠKMaT,

9. Handicap centrum Škola života FrýdekMístek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 FrýdekMístek, 
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 
21. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež 2016 na materiál, ubytování, stravování, nájmy 
včetně služeb, OON technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání filmů 



9

a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné odměny, diskotéku, ozvučení, mažoretky, cestovné, 
dopravné, svoz materiálu, olympijský oheň ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/RM/2016/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,

10. „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 výhradně na nájmy včetně služeb nového baseballového hřiště ve výši 1.200.000 Kč dle přílohy 
č. 10/OŠKMaT/RM/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
 
3. 18. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 
se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1  10/OŠKMaT/RM/2016/Če  k usnesení, uložené 
na OŠKMaT.


3k  Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  do  oblasti  mládežnického  sportu 
z rozpočtu města na rok 2016    

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
 
3. 19. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2016 
subjektům:

1. Hokejový  club FrýdekMístek,  se  sídlem Na Příkopě  3162,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  66740002,  spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený prezidentem Lukášem 
Víchem a manažerem Martinem Kurajským výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy 
sportovních  zařízení  včetně  služeb  spojených  s jejich  užíváním,  b)  odměny  trenérů,  rozhodčích,  pořadatelů 
včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní 
dozor,  regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační  poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné, 
stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 5.200.000 Kč dle přílohy 
č.1/OŠKMaT/CS/2016/Če  k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. Městský  fotbalový klub FrýdekMístek z.s.,  se  sídlem Horní 3276, 738 01 FrýdekMístek,  IČ 26674351, 
spolek  zapsaný  v SR,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  6420,  zastoupený  předsedou 
Radomírem Myškou výhradně pro děti  a mládež na:  a) provoz, využití,  vstupné a nájmy sportovních zařízení 
včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, 
c)  sportovní  výzbroj,  výstroj  a  jejich  opravy  i  údržbu,  d)  sportovní  lékařské  prohlídky,  zdravotní  dozor, 
regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační  poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné,  stravné, 
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 3.500.000 Kč dle přílohy 
č. 2/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

3.  Sportovní  klub policie FrýdekMístek,  se  sídlem Beskydská  2061,  738  01 FrýdekMístek,  IČ  00534986, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený předsedou 
Ing.  Lubomírem Kavkou  výhradně  pro  děti  a mládež  oddílu  házené  na:  a)  provoz,  využití,  vstupné  a  nájmy 
sportovních  zařízení  včetně  služeb  spojených  s jejich  užíváním,  b)  odměny  trenérů,  rozhodčích,  pořadatelů 
včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní 
dozor,  regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační  poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné, 
stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.700.000 Kč dle přílohy 
č. 3/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

4. Tělocvičná jednota SOKOL FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 FrýdekMístek, 
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IČ  00494780,  spolek  zapsaný  v SR,  vedeném Městským  soudem  v Praze,  oddíl  L,  vložka  28059,  zastoupená 
starostou  Jiřím  Zaoralem  a  místostarostkou  Gabrielou  Ondrouškovou  výhradně  pro  děti  a  mládež  oddílu 
volejbalu na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, 
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, 
d)  sportovní  lékařské  prohlídky,  zdravotní  dozor,  regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační 
poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné,  stravné,  nocležné,  g)  diplomy  včetně  tisku,  věcné  odměny, materiál, 
časomíru ve výši 1.900.000 Kč dle přílohy č. 4/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

5. BK FrýdekMístek, (basketbalový klub) se sídlem Komenského 438, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26592550, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5534, zastoupený předsedou 
Ing.  Ivo  Částkem  a  místopředsedou  Ing.  Ladislavem Kocourkem  výhradně  pro  děti  a  mládež  na:  a)  provoz, 
využití,  vstupné  a  nájmy  sportovních  zařízení  včetně  služeb  spojených  s jejich  užíváním,  b)  odměny  trenérů, 
rozhodčích,  pořadatelů  včetně  odvodů,  c)  sportovní  výzbroj,  výstroj  a  jejich  opravy  i  údržbu,  d)  sportovní 
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, 
f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru 
ve výši 1.200.000 Kč  dle přílohy č. 5/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

6. Tělovýchovná jednota Slezan FrýdekMístek, se sídlem Na Příkopě 1159,  738 01 FrýdekMístek, 
IČ  00495824,  spolek  zapsaný  v SR,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  44,  zastoupená 
předsedou  Josefem  Nejezchlebou  a  místopředsedou  Jaroslavem  Kašným  výhradně  pro  děti  a  mládež  oddílu 
atletiky na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, 
b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, 
d)  sportovní  lékařské  prohlídky,  zdravotní  dozor,  regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační 
poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné,  stravné,  nocležné,  g)  diplomy  včetně  tisku,  věcné  odměny, materiál, 
časomíru ve výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

7.  Beskydská  šachová  škola  z.s.,  se  sídlem  17.  listopadu  71,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  49562517,  spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou Ing. Petrem 
Zárubou a členem rady Ing. Pavlem Benčem výhradně pro děti a mládež  na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy 
sportovních  zařízení  včetně  služeb  spojených  s jejich  užíváním,  b)  odměny  trenérů,  rozhodčích,  pořadatelů 
včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní 
dozor,  regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační  poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné, 
stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 900.000 Kč dle přílohy 
č. 7/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

8. Školní sportovní klub BESKYDY o.s., se sídlem 28. října 1639, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22733582, spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou 
Ing. Michalem Provazníkem výhradně  pro  děti  a mládež  na:  a)  provoz,  využití,  vstupné  a  nájmy  sportovních 
zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, 
c)  sportovní  výzbroj,  výstroj  a  jejich  opravy  i  údržbu,  d)  sportovní  lékařské  prohlídky,  zdravotní  dozor, 
regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační  poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné,  stravné, 
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 1.500.000 Kč dle přílohy 
č. 8/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

9. Tenisový klub TENNISPOINT ve FrýdkuMístku, se sídlem Hutní 36, 738 01 FrýdekMístek, 
IČ  26606721,  spolek  zapsaný  v SR,  vedeném Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl L,  vložka  5716,  zastoupený 
prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy 
sportovních  zařízení  včetně  služeb  spojených  s jejich  užíváním,  b)  odměny  trenérů,  rozhodčích,  pořadatelů 
včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní 
dozor,  regenerace,  pitný  režim,  e)  startovné,  licenční  a  registrační  poplatky,  f)  cestovné,  dopravné,  jízdné, 
stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, materiál, časomíru ve výši 300.000 Kč dle přílohy 
č. 9/OŠKMaT/CS/2016/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

10. FbC FrýdekMístek, (florbalový klub) se sídlem Slezská 2891, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26640406, spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6068, zastoupený předsedou Petrem Řehou 
výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených 
s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj 
a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné, 
licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné 
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odměny,  materiál,  časomíru  ve  výši  700.000  Kč  dle  přílohy  č.  10/OŠKMaT/CS/2016/Če  k tomuto  usnesení, 
uložené na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
 
3. 20. rozhodlo

o  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  města  do  oblasti 
mládežnického sportu na rok 2016 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh 
č. 1 – 10/OŠKMaT/CS/2016/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.


3l Schválení žádosti o zařazení do dotačního programu Podpora terénní 
práce 2016 a schválení finanční spoluúčasti statutárního města Frýdek
Místek na tomto programu

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 21. schvaluje

1.  žádost  statutárního města  FrýdekMístek  o  zařazení  do  dotačního  programu Podpora  terénní  práce  pro  rok 
2016;

2.  finanční  spoluúčast  statutárního města FrýdekMístek na dotačním programu Podpora  terénní práce pro  rok 
2016 ve výši Kč 539 100,.


3m  Aktualizace rozpočtového výhledu statutárního města FrýdekMístek 
na léta 2017 – 2018

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 22. schvaluje

aktualizaci rozpočtového výhledu statutárního města FrýdekMístek na léta 20172018 dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na FO.



IV. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKUMÍSTKU

4a  Hospodaření  s majetkem  statutárního  města  –  prodej  a  nabytí 
nemovitostí, uzavření dohody o zrušení věcného břemene
      
                                                    
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 1. ruší 
 

1. usnesení č. III./3a/3.1./13. ze 9. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 03.09.2012, které 
zní:
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„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o nabytí pozemků p.č. 6107/208 ostatní plocha –  jiná plocha o 
výměře 185 m2, p.č. 6107/209 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 196 m2 a p.č. 6107/180 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 78 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Pod Zámečkem) od společnosti Luxreal, stavby a 
nemovitosti s.r.o., se sídlem FrýdekMístek, Jiráskova 457, IČ: 64612244 za kupní cenu 150 Kč/m2. Podmínkou 
pro uzavření kupní  smlouvy  je vybudování  finálního povrchu na komunikacích na pozemcích p.č. 6107/208 a 
p.č. 6107/209 současným vlastníkem“.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 2. rozhodlo

2. o uzavření dohody o zrušení věcného břemene podle § 1299 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
na  pozemku  p.č.  3482/69  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  (Bezručova)  mezi 
statutárním městem FrýdekMístek jako oprávněným z věcného břemene a Pavlem Riedlem, bytem xxxxxxxxx 
jako  povinným  z věcného  břemene,  týkající  se  bezúplatného  zrušení  věcného  břemene,  které  bylo  zřízeno 
k nemovitosti povinného  stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3482/69 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek 
bezúplatnou  smlouvou  o  zřízení  věcného  břemene  ze  dne  24.04.2012,  právní  účinky  vkladu  práva  ke  dni 
24.04.2012,  a  to  za  účelem  zřízení  práva  užívání  stávajících  rozvodů  veřejného  osvětlení  ve  vlastnictví 
oprávněného.

3. o prodeji části pozemku p.č. 2050/29 ostatní plocha  zeleň o výměře cca 80 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek
Místek  (Anenská)  společnosti DISTEP  a.s.,  se  sídlem  FrýdekMístek, Ostravská  961,  IČ: 65138091  za  kupní 
cenu 1.000 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  pozemků  p.č.  815/2  orná  půda  o  výměře  1493 m2,  p.  č.  816/4  ostatní  plocha  –  jiná  plocha  o 
výměře 162 m2, p. č. 816/5 ostatní plocha –  jiná plocha o výměře 723 m2 a p. č. 816/6 ostatní plocha –  jiná 
plocha  o  výměře  234 m2,  vše  k.ú.  Chlebovice,  obec  FrýdekMístek  (průmyslová  zóna)   společnosti  Hanwha 
Advanced Materials  Europe,  s.r.o.,  se  sídlem  Příborská  280,  Chlebovice,  FrýdekMístek,  IČ:  281  98  638  za 
kupní cenu 45 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  společností Hanwha Advanced Materials  Europe,  s.r.o.,  se  sídlem Příborská  280, Chlebovice, 
FrýdekMístek, IČ: 281 98 638 jako budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji pozemků p.č. 815/2 
orná  půda  o  výměře  1493 m2,  p.  č.  816/4  ostatní  plocha  –  jiná  plocha  o  výměře  162 m2,  p.  č.  816/5  ostatní 
plocha –  jiná plocha o výměře 723 m2 a p.  č.  816/6 ostatní  plocha –  jiná plocha o výměře 234 m2,  vše k.ú. 
Chlebovice, obec FrýdekMístek (průmyslová zóna), IČ: 281 98 638  za kupní cenu 45 Kč/m2. Závazek uzavřít 
kupní  smlouvu  bude  stanoven  na  dobu  do  06.12.2017.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni  uskutečnění  plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

5. o prodeji pozemku p.č. 816/7 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 156 m2 a části pozemků  p.č. 815/4 orná 
půda  o  výměře  cca  340 m2,  p.č.  815/5  ostatní  plocha  –  jiná  plocha  o  výměře  cca  110 m2,  p.č.  816/1  ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře cca 1890 m2, p.č. 816/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 690 m2,  p.č. 
816/13 ostatní  plocha –  jiná plocha o výměře  cca 110 m2 a p.č.  820/11 orná půda o výměře  cca 40 m2, k.ú. 
Chlebovice,  obec  FrýdekMístek  (průmyslová  zóna)  společnosti  Vyncke  s.r.o.,  se  sídlem    Příborská  288,   
FrýdekMístek, IČ: 48535478 za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 u pozemků p.č. 815/4, p. č. 815/5, p. č. 816/1 a 
p.č. 816/7 a 45 Kč/m2 u pozemků p.č. 816/3,   p. č. 816/13 a p. č. 820/11, přičemž  tyto výše kupní ceny  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.

6. o nabytí pozemku p. č. 3066 ostatní plocha, sportoviště a  rekreační plocha o výměře 1580 m2, k.ú Frýdek, 
obec FrýdekMístek (areál TJ Slezan) od Milana Moravce, xxxxxxxxxx za kupní cenu v celkové výši 518.761 
Kč.

7.  o  prodeji  části  pozemku  p.č.  3376/2  ostatní  plocha,  zeleň  o  výměře  19 m2  (dle GP  č.  512521/2015  nově 
označen  jako  p.  č.  3376/10),  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (Revoluční) Mgr.  Jaroslavu Kocincovi  LL.M, 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.200 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.

8. o prodeji pozemku p.č. 889/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(Komenského) Janu Mikendovi RSDr., xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 840 Kč/m2, přičemž tato výše kupní 
ceny je platná po dobu 1roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

9. o prodeji části pozemku p.č. 3364/3 ostatní plocha  jiná plocha o výměře  cca 160 m2 a části pozemku p.č. 
3380/10 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 90 m2, oba k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Stará Riviéra) 
manželům  Ing.  Jiřímu  Volnému,    xxxxxxxxxxxxxxx  a  Ing.  Janě  Volné,  xxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  500 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděných  částí  pozemků  bude  určen  geometrickým  plánem.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni  uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

10.  o  prodeji  pozemku  p.č.  3604/8  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  379 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  Frýdek
Místek (Křižíkova) vlastníku budovy č.p. 2366 na pozemku p.č. 3604/8 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Místek 
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.

11. o prodeji spoluvlastnického podílu 246/1000 na pozemku p.č. 4313/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
284  m2,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (Vratimovská)  vlastníkům  bytových  jednotek 
193/4 a 193/8 v bytovém domě č.p. 193 na pozemku p.č. 4313/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lískovec u 
FrýdkuMístku 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.  

12.  o  prodeji  spoluvlastnického  podílu  10518/14623  na  pozemku  p.č.  1460/69  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o 
výměře 225 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek Místek (Kolaříkova) vlastníkům jednotek 653/2, 653/3, 653/5, 653/6, 
653/7,  653/9,  653/11,  653/12,  653/13,  653/14,  653/15,  653/16,  653/19  a  653/20 v  bytovém domě  č.p.  653 na 
pozemku p.č. 1460/69 zastavěná plocha a nádvoří v 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.

13. o prodeji spoluvlastnického podílu 54/1001 na pozemku p.č. 1460/70 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
229 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek  (Kolaříkova) vlastníku bytové  jednotky 654/8 v bytovém domě č.p. 
654 na pozemku p.č. 1460/70 zastavěná plocha a nádvoří v 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. 

14. o prodeji spoluvlastnického podílu 1/6 na pozemku p.č. 1460/17 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 
m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Vrchlického) vlastníku bytové jednotky 1681/5 v bytovém domě č.p. 1681 
na pozemku p.č. 1460/17 v 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. 

15. o prodeji spoluvlastnického podílu 130/1994 na pozemku p.č. 482/54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
228 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Tolstého) vlastníkům bytových jednotek 268/12 a 268/13 v bytovém 
domě  č.p.  268  na  pozemku  p.č.  482/54  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. Pokud  tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

16. o prodeji spoluvlastnického podílu 56/1000 na pozemku p.č. 5319/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
215 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec FrýdekMístek  (K Hájku)  vlastníku  bytové  jednotky  2960/3  v  bytovém domě  č.p. 
2960 na pozemku p.č. 5319/11 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. 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 spoluvlastnického podílu 6693/7363 na pozemku p.č. 712/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
207 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Střelniční) vlastníkům bytových jednotek 342/1, 342/2, 342/3, 342/5, 
342/6, 342/7, 342/8 a 342/9 v bytovém domě č.p. 342 na pozemku p.č. 712/2 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. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

18. o prodeji spoluvlastnického podílu 79/2710 na pozemcích p.č. 5196/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
192 m2, p.č. 5196/50 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 193 m2, p.č. 5196/51 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře  191 m2  a  p.č.  5196/52  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  výměře  194 m2,  vše  k.ú.  Frýdek,  obec Frýdek
Místek (Lískovecká) vlastníku bytové jednotky 2508/7 v bytových domech č.p. 2507, č.p. 2508, č.p. 2509 a č.p. 
2510  na  pozemcích  p.č.  5196/49  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  p.č.  5196/50  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  p.č. 
5196/51 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5196/52 zastavěná plocha a nádvoří, vše 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.

19. o prodeji spoluvlastnického podílu 2806/52875 na pozemku p.č. 1082/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
345 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Jiráskova) vlastníkům bytových jednotek 487/4 a 487/10 v bytovém 
domě  č.p.  487  na  pozemku  p.č.  1082/1  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. Pokud  tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

20. o prodeji spoluvlastnického podílu 89/1000 na pozemku p.č. 705/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 210 
m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Bruzovská) spoluvlastníku bytového domu s podílem 89/1000 na stavbě 
č.p.  337,  bytový  dům,  na  pozemku  p.č.  705/2  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. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

21. o prodeji spoluvlastnického podílu 1/6 na pozemku p.č. 1397/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, 
k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Národních mučedníků) vlastníku bytové jednotky 2099/6 v bytovém domě č.p. 
2099 na pozemku p.č. 1397/9 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. Pokud  tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.   

22.  o  prodeji  spoluvlastnického  podílu  289/1757  na  pozemcích  p.č.  5196/26  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o 
výměře 175 m2  , p.č. 5196/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2, p.č. 5196/28 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 170 m2 a p.č. 5196/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2, vše k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek (Lískovecká) vlastníkům bytových jednotek 2503/6, 2505/1, 2505/2 a 2506/2 v bytových domech 
č.p.  2503,  2504,  2505  a  2506 na  pozemcích  p.č.  5196/26  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  p.č.  5196/27  zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 5196/28 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5196/29 zastavěná plocha a nádvoří, vše 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. 

23. o prodeji  spoluvlastnického podílu 510/1000 na pozemku p.č. 700/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
223 m2,  k.ú.  Frýdek,  obec  FrýdekMístek  (Třanovského)  vlastníkům  bytových  jednotek  332/1,  332/2,  332/6, 
332/7, 332/9 a 332/10 v bytovém domě č.p. 332 na pozemku p.č. 700/2 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.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni  uskutečnění  plnění  zdanitelným  plněním,  pak  bude  cena  zvýšena  o 
příslušnou sazbu daně. 

24. o prodeji pozemků p.č. 1071/23 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 322 m2, p.č. 1071/24 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 125 m2 a části pozemku p.č. 1162 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 2100 
m2,  vše  k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  (Květná)  společnosti  Beskydské  uzeniny,  a.s.,  se  sídlem  Frýdek
Místek, Příborská 520, IČ 267 90 203, 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 p.  č.  1162 ostatní  plocha  – 
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ostatní  komunikace,  k.ú. Místek,  obec FrýdekMístek,  bude určen geometrickým plánem. Pokud  tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

25. a) o prodeji části pozemku p.č. 5062/8 zahrada o výměře cca 300 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (S. K. 
Neumanna)   manželům Veronice a Jakubovi Janečkovým,   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 550 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  manžely  Veronikou  a  Jakubem  Janečkovými,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucími 
kupujícími,  na  jejímž  základě  dojde  k prodeji  části  pozemku  p.č.  5062/8  zahrada  o  výměře  cca  300 m2,  k.ú. 
Frýdek, obec FrýdekMístek za kupní cenu 550 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu 
do 06.12.2017. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zdanitelným plněním, pak bude 
cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

26. a) o prodeji části pozemku p.č. 5062/8 zahrada o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (S. K. 
Neumanna)  manželům Dagmar a Janu Bílkovým,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 550 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 manžely Dagmar a Janem Bílkovými,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími kupujícími, 
na  jejímž základě dojde k prodeji části pozemku p.č. 5062/8 zahrada o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek za kupní cenu 550 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 06.12.2017. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně.

27. o prodeji části pozemku p.č. 5062/8 zahrada o výměře cca 220 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (S. K. 
Neumanna)   spoluvlastníkům bytového domu č.p. 1644 (S. K. Neumanna) za kupní cenu 550 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. 

28. a) o nabytí části pozemku p.č. 3993 trvalý travní porost o výměře cca 52 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, 
obec FrýdekMístek  (v blízkosti  ul. Valcířská) od Šárky Brtusové,    xxxxxxxxxxxxxxxxx a Tomáše Čapčucha,   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  za  kupní  cenu  250  Kč/m2.  Přesný  rozsah  nabývané  nemovitosti  bude  určen 
geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím  a  Šárkou  Brtusovou,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,    a  Tomášem Čapčuchem,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
jako budoucími prodávajícími na část pozemku p.č. 3993 trvalý travní porost o výměře cca 52 m2, k.ú. Lískovec 
u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek, za kupní cenu 250 Kč/m2 (v blízkosti ul. Valcířská).

29. 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,  xxxxxxxxxxx 
jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a to služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v právu umístění,  užívání  a  oprav vodovodu,  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,    xxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucím 
povinným,  týkající  se  služebnosti  inženýrské  sítě  spočívající  v právu  umístění,  užívání  a  oprav  vodovodu  na 
předmětném pozemku.

30. a) o nabytí části pozemku p.č. 7603/2 ostatní plocha – silnice o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek  (Slezská) od Moravskoslezského kraje,  se  sídlem 28.  října 117, Ostrava,  IČ: 70890692   Správy silnic 
Moravskoslezského  kraje,  p.o.,  se  sídlem Úprkova  1,  Ostrava,  IČ:  00095711,  a  to  bezúplatně.  Přesný  rozsah 
nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  darovací  smlouvě mezi  statutárním městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
obdarovaným  a Moravskoslezským  krajem,  se  sídlem  28.  října  117,  Ostrava,  IČ:  70890692    Správou  silnic 
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Moravskoslezského  kraje,  p.o.,  se  sídlem  Úprkova  1,  Ostrava,  IČ:  00095711  jako  budoucím  dárcem  na  část 
pozemku p.č. 7603/2 ostatní plocha – silnice o výměře cca 208 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Slezská). 

31.    o  nabytí  pozemku p.č.  360/52  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  107 m2,  k.ú. Místek,  obec 
FrýdekMístek (Bezručova) od vlastníků nemovitosti, za kupní cenu 312 Kč/m2.

32.  o  nabytí  pozemku  p.č.  360/53  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  60  m2,  k.ú.  Místek,  obec 
FrýdekMístek (Bezručova) od Mgr. Ireny Eliášové, xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 312 Kč/m2.

33. o nabytí části pozemku p.č. 5715/1 orná půda o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nové 
Dvory – Vršavec a Pod Vodojemem) od manželů Ing. Leo Fluksy a Ing. Gabriely Fluksové, xxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 374 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.

34.  a)  o  nabytí  části  pozemku  p.č.  3663/2    ostatní  plocha  – manipulační  plocha  o  výměře  cca  325 m2,  k.ú. 
Místek,  obec  FrýdekMístek  (Bahno    Příkopy)  od  ČR  –  Státního  pozemkového  úřadu,  se  sídlem Husinecká 
1024/11a, Žižkov, Praha, IČ: 1312774, a to bezúplatně.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  darovací  smlouvě mezi  statutárním městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
obdarovaným a ČR – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, IČ: 1312774 
jako budoucím dárcem na část pozemku p.č. 3663/2  ostatní plocha – manipulační plocha o výměře cca 325 m2, 
k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Bahno  Příkopy).

35. a) o nabytí části pozemku p.č. 4129/4 orná půda o výměře cca 21 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec 
FrýdekMístek (K Sedlištím) od manželů Ing. Ladislava Bednáře a Jaroslavy Bednářové, zxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu 312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a manželi Ing. Ladislavem Bednářem a Jaroslavou Bednářovou,   xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucími 
prodávajícími na část pozemku p.č. 4129/4 orná půda o výměře cca 21 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec 
FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím).

36. a) o nabytí části pozemku p.č. 4129/5 orná půda o výměře cca 22 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec 
FrýdekMístek  (K  Sedlištím)  od  Jiřího  Procházky,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a  Ivy  Šugárkové, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým 
plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Jiřím Procházkou,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ivou Šugárkovou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako 
budoucími prodávajícími na část pozemku p.č. 4129/5 orná půda o výměře cca 22 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku
Místku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím).

37. a) o nabytí části pozemku p.č. 4129/6 orná půda o výměře cca 1 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec 
FrýdekMístek  (K  Sedlištím)  od  Jiřího  Schäfera,  bytem  K  Sedlištím  275,  Lískovec,  FrýdekMístek,  Mgr. 
Gabriely Schäferové, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a manželů Josefa a Jarušky Šubových xxxxxxxxxxxxxxxx Frýdek
Místek, za kupní cenu 312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Jiřím Schäferem,  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mgr. Gabrielou Schäferovou, xxxxxxxxxxxxxxx a manželi 
Josefem  a  Jaruškou  Šubovými,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucími  prodávajícími  na  část  pozemku  p.č. 
4129/6 orná půda o výměře cca 1 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 
Kč/m2 (K Sedlištím).

38. a) o nabytí pozemku p.č. 4124/4 zahrada o výměře 21 m2 nebo jeho části, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, 
obec FrýdekMístek (K Sedlištím) od Anny Skotnicové,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 312 Kč/m2. 
V případě, že předmětem převodu bude pouze část pozemku, bude přesný  rozsah nabývané nemovitosti určen 
geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Annou Skotnicovou,  xxxxxxxxxxxxxxx jako budoucí prodávající na pozemek p.č. 4124/4 zahrada o 
výměře 21 m2  nebo jeho část, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K 
Sedlištím).

39. a) o nabytí pozemku p.č. 4124/8 zahrada o výměře 5 m2  nebo jeho části a části pozemku p.č. 4120/2 ostatní 
plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  cca  1  m2,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (K 
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Sedlištím)  od  Paed.Dr.  Drahomíra  Šebesty,    xxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  312  Kč/m2.  V  případě,  že 
předmětem převodu bude pouze část pozemku, bude přesný rozsah nabývané nemovitosti určen geometrickým 
plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Paed.Dr. Drahomírem Šebestou,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím na pozemek 
p.č.  4124/8  zahrada  o  výměře  5 m2    nebo  jeho  část  a  na  část  pozemku  p.č.  4120/2  ostatní  plocha  –  ostatní 
komunikace o výměře cca 1 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 
(K Sedlištím).

40. a) o nabytí částí pozemků p.č. 4116 orná půda o výměře cca 5 m2, p.č. 4118 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře cca 1 m2 a p.č. 4119 zahrada o výměře cca 25 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek 
(K  Sedlištím)  od  Andrey  Pánkové,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  k,  za  kupní  cenu  312  Kč/m2.  Přesný  rozsah 
nabývaných nemovitostí bude určen geometrickým plánem.
b)    o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím  a Andreou  Pánkovou,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucí  prodávající  na  části  pozemků 
p.č. 4116 orná půda o výměře cca 5 m2, p.č. 4118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2 a p.č. 4119 
zahrada o výměře cca 25 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K 
Sedlištím).

41. a) o nabytí částí pozemků p.č. 4112 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 a p.č. 4113 zahrada o 
výměře  cca  1  m2,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (K  Sedlištím)  od  manželů  Karla  a 
Dagmar Martinkových,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  312 Kč/m2.  Přesný  rozsah  nabývaných 
nemovitostí bude určen geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím  a  manželi  Karlem  a  Dagmar  Martinkovými,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjako  budoucími 
prodávajícími na části pozemků p.č. 4112 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 a p.č. 4113 zahrada o 
výměře cca 1 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím).

42. a) o nabytí částí pozemků p.č. 4110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2 a p.č. 4111 zahrada o 
výměře  cca  11 m2,  k.ú. Lískovec  u FrýdkuMístku,  obec FrýdekMístek  (K Sedlištím)  od manželů Daniela  a 
Barbory  Imrichových xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 312 Kč/m2. Přesný  rozsah nabývaných 
nemovitostí bude určen geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím  a  manželi  Danielem  a  Barborou  Imrichovými  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako  budoucími 
prodávajícími na části pozemků p.č. 4110 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2 a p.č. 4111 zahrada o 
výměře cca 11 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím) 
.

43. a)  o nabytí částí pozemků p.č. 4104 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2 a p.č. 4105 zahrada o 
výměře  cca  5  m2,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek    (K  Sedlištím)  od  Šárky  Černé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  312  Kč/m2.  Přesný  rozsah  nabývaných  nemovitostí  bude  určen 
geometrickým plánem.
b)    o    uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Šárkou Černou,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucí prodávající na části pozemků p.č. 4104 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1 m2 a p.č. 4105 zahrada o výměře cca 5 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku
Místku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím).

44. a) o nabytí částí pozemků p.č. 4102 zahrada o výměře cca 32 m2 a p.č. 4103 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře  cca  6 m2,  k.ú.  Lískovec  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (K  Sedlištím)  od Richarda Burkacki,   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  312  Kč/m2.  Přesný  rozsah  nabývaných  nemovitostí  bude  určen 
geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Richardem Burkacki,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím prodávajícím na část pozemků p.č. 
4102 zahrada o výměře cca 32 m2 a p.č. 4103 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 6 m2, k.ú. Lískovec u 
FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím).

45. a) o nabytí částí pozemků p.č. 4098/1 zahrada o výměře cca 61 m2 a p.č. 4099 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře cca 9 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek  (K Sedlištím) od Danuše Červenkové,   
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  312  Kč/m2.  Přesný  rozsah  nemovitostí  bude  určen  geometrickým 
plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a Danuší Červenkovou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucí prodávající na části pozemků p.č. 
4098/1 zahrada o výměře cca 61 m2 a p.č. 4099 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2, k.ú. Lískovec u 
FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K Sedlištím).

46. a) o nabytí části pozemku p.č. 4098/2 zahrada o výměře cca 40 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec 
FrýdekMístek  (K  Sedlištím)  od  Ing.  Lenky  Šigutové,    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  za  kupní  cenu  312  Kč/m2. 
Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.
b)  o  uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím 
kupujícím a  Ing. Lenkou Šigutovou,   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  jako budoucí prodávající na pozemek p.č. 4098/2 
zahrada o výměře cca 40 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek za kupní cenu 312 Kč/m2 (K 
Sedlištím).

47. o nabytí pozemků p.č. 6107/208 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 185 m2, p.č. 6107/209 ostatní plocha 
– jiná plocha o výměře 196 m2 a p.č. 6107/180 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 78 m2, k.ú. Frýdek, obec 
FrýdekMístek (Pod Zámečkem) od společnosti Luxreal,  stavby a nemovitosti s.r.o.,  se sídlem FrýdekMístek, 
Jiráskova 457, IČ: 64612244 za kupní cenu 150 Kč/m2 vč. DPH.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 3. nerozhodlo 

48. o nabytí pozemku p.č. 3862/5 zahrada o výměře 554 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 na pozemku 
p.č.  3862/2  zahrada o výměře 269 m2, k.ú. Místek,  obec FrýdekMístek  (lokalita Bahno) od manželů  Igora  a 
Petronily Maierových,   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 250 Kč/m2 za pozemek p.č. 3862/5 a za kupní 
cenu 280 Kč/m2 za pozemek p.č. 3862/2.

49. o nabytí pozemků p.č. 1379/195 ostatní plocha – zeleň o výměře 178 m2, p.č. 1820/10 ostatní plocha – zeleň 
o výměře 465 m2,  p.č.  1820/62 ostatní  plocha –  zeleň o výměře 38 m2,  p.č.  1980/1 ostatní  plocha –  zeleň o 
výměře 3.752 m2, vše k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (V. Nezvala, Pionýrů, K. H. Máchy) od ČR  Úřadu pro 
zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  se  sídlem  Rašínovo  nábřeží  390/42,  Nové  Město,  Praha,  IČ: 
69797111, a to bezúplatně.

50. o nabytí pozemku p.č. 1820/69 ostatní plocha – zeleň o výměře 465 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (K. 
H. Máchy) od ČR  Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových,  se  sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, Praha, IČ: 69797111, a to bezúplatně.


4b  Změna  Statutu  Fondu  pomoci  občanům  statutárního  města  Frýdku
Místku dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku nacházejícím se na 
katastrálních územích statutárního města

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 4. rozhodlo

o  změně Statutu Fondu pomoci  občanům  statutárního města FrýdkuMístku dotčeným výstavbou komunikace 
R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích statutárního města, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené 
na OSOM.

4c  Poskytnutí  příspěvků  z Fondu  pomoci  občanům  statutárního  města 
FrýdkuMístku  dotčeným  výstavbou  komunikace  R/48  v úseku 
nacházejícím se na katastrálních územích statutárního města 
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 5. rozhodlo

o  poskytnutí  finančních  příspěvků  z Fondu  pomoci  občanům  statutárního  města  FrýdkuMístku  dotčeným 
výstavbou komunikace   R/48 v úseku nacházejícím se na katastrálních územích statutárního města vlastníkům 
nemovitých věcí dotčených stavbou dle projektu „Sanace lokality Skatulův Hliník“, dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uložené na OSOM, a to za podmínek čl. 14 Statutu tohoto fondu.


V.  ÚZEMNÍ  ROZVOJ  A  INVESTIČNÍ  AKCE  STATUTÁRNÍHO  
MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU

5a  Vyhlášení  dotačního  programu  „Program  regenerace  objektů 
s historickou nebo historizující fasádou na území města FrýdkuMístku 
na rok 2016“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

5. 1. schvaluje

podmínky Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města FrýdkuMístku 
na rok 2016 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

5. 2. vyhlašuje

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města FrýdkuMístku na rok 2016.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

5. 3. zmocňuje

Radu města FrýdkuMístku ke schvalování dotačních podmínek a k vyhlašování dotačního programu v rozsahu 
dle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  v  platném  znění,  na  podporu 
projektů v oblasti obnovy objektů s architektonicky cennými fasádami.


5b  Akční plán rozvoje statutárního města FrýdkuMístku 2015–2016

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 4. schvaluje

„Akční  plán  rozvoje  statutárního  města  FrýdkuMístku  20152016“  dle  přílohy  č.  1  k usnesení,  uložené  na 
OÚRaSŘ.


5c  Rozhodnutí o návrzích  na pořízení změny Územního plánu Frýdku
Místku
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 5. rozhodlo 

nezařadit  návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 2 a 3 do změny Územního plánu FrýdkuMístku (dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ).


5d  Územní energetická koncepce statutárního města FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 6. schválilo

Územní energetickou koncepci statutárního města FrýdkuMístku ve variantě V1 dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uloženou na OÚRaSŘ.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 7. vyslechlo

prezentaci  Ing. Henelové, zástupkyně  společnosti ENVIROS s.r.o.k územní energetická koncepci statutárního 
města FrýdkuMístku.



5e  Dar Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 8. rozhodlo

o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek
Místek,  IČ  00296643,  zastoupeným  primátorem  Mgr.  Michalem  Pobuckým,  DiS.  a  Sdružením  pro  rozvoj 
Moravskoslezského  kraje  z.s.  se  sídlem  Ostrava,  Výstavní  2224/8,  Mariánské  Hory,  709  00,  IČ  00576310, 
zastoupeném ředitelem sdružení Ing. Radúzem Máchou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.


5f  Zpráva č. 56 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

5. 9. bere na vědomí

Zprávu č. 56 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.



VI.  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY SMFM
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6a  Obecně  závazná  vyhláška  č.5/2015,  o  místním  poplatku  za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , dle přílohy č. 1 k usnesení, uloženou na OSOM.


6b  Obecně  závazná  vyhláška  č.6/2015,  o  místním  poplatku  za  užívání 
veřejného prostranství

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 2. vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle přílohy č. 1 
k usnesení, uloženou na OSOM. 



VII.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

7. 1. vyslechlo 

diskusní vystoupení občanů :
 paní Woznicové Olgy k problematice stavebního povolení;
 pana Havlíka Bohuslava, zástupce petičního výboru ,  k problematice životního prostředí na území města;
 pana Vašíka Stanislava k problematice osadního výboru Skalice;
 paní Severinové Anny k problematice židovského hřbitova aj.



VIII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

8a  1. „Harmonogram zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku  na 
rok  2016“ 
2. „ Harmonogram schůzí Rady města FrýdkuMístku  na rok 2016“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 1.  bere na vědomí
„Harmonogram zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku na rok 2016“  viz příloha č. 1 k usnesení, uložená 
na OKP;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
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8. 2. bere na vědomí   

„Harmonogram schůzí Rady města FrýdkuMístku na rok 2016“  viz příloha č. 2 k usnesení, uložená na OKP.


8b 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 FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 3. schvaluje 
 
„Zásady pro odměňování  za výkon  funkcí v Zastupitelstvu města FrýdkuMístku, Radě města FrýdkuMístku, 
v komisích  Rady města  a  výborech  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku  pro  neuvolněné  členy  Zastupitelstva 
města FrýdkuMístku a občany města FrýdkuMístku“ dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OVV  s účinnosti 
od 1. 1. 2016.


8c Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší – ukončení smlouvy 
o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 4. rozhodlo

o uzavření dohody o ukončení Smlouvy o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a 
přijetí závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb 
obecného  hospodářského  zájmu  –  pověření  k  poskytování  služeb  obecného  hospodářského  zájmu  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek,  se  sídlem  Radniční  1148,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  00296643, 
zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Armádou spásy v ČR, z. s., se sídlem Petržílkova 
2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, zastoupenou majorem Teunisem T. Scholtensem, národním velitelem, IČ 
40613411, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSS.


8d  Zpráva o činnosti kontrolního výboru a výsledcích provedených kontrol 
kontrolního výboru  Zastupitelstva města FrýdkuMístku  v roce 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

8. 5. bere na vědomí 

Zprávu o činnosti kontrolního výboru a výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města 
FrýdkuMístku v roce 2015 – viz příloha č. l k usnesení, uložená u předsedy KV.


9.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU

9a  Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období   
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 1.  bere na vědomí

kontrolu  usnesení,  připomínek a podnětu  ze  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku  za  uplynulé 
období, dle přílohy č. l a 2 k usnesení, uložené na OKP;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

9. 2.  konstatuje  

dostatečné  a  úplné  vyřízení  připomínek  a  podnětu  přednesených  na  6.  zasedání  Zastupitelstva města  Frýdku
Místku,  konaném dne  7.  9.  2015  a  na  7.  zasedání  Zastupitelstva města  FrýdkuMístku,  konaném dne  20.  10. 
2015, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.

  

10.  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  RADY  MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU  ZA 
UPLYNULÉ  OBDOBÍ

10a  Zpráva o činnosti Rady města FrýdkuMístku za uplynulé období

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

10. 1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města FrýdkuMístku od  6. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 
7. 9. 2015.



11.  Změna ve vedení klubu členů zastupitelstva Hnutí ANO 2011

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

11. 1. vyslechlo

informaci pana Bc. Jakuba Míčka, že se předsedou klubu zastupitelů za Hnutí ANO 2011 stal PaedDr. Jaromír 
Horký a místopředsedou pan Ing. Radim Vrbata.


 

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

FrýdekMístek 10. 12. 2015 
Za správnost: Zdeňka Václavíková, vedoucí OKP


