USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 21. 3. 2016
v 8.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města FrýdkuMístku


I. ZAHÁJENÍ
1a/ Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
1. 1. schvaluje
program 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku dle předloženého návrhu včetně doplnění programu
o body 7a2 Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města FrýdkuMístku, 7j Změny ve složení finančního
výboru ZMFM a předřazení bodů č. 4b a 4e.


1b/ Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
1. 2. určuje
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku Ing. Silvii Schäferovou (NMFM) a pana
Jiřího Zaorala (ČSSD).


II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
2a/ 1. změna rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2016
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 – 34
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 1. schvaluje
2.1.1. návrh 1. změny rozpočtu statutárního města FrýdekMístek pro rok 2016 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 1 – 34 dle příloh č. 1 – 10 k usnesení, a to:
 snížení příjmů o
 navýšení výdajů o
 navýšení financování o

7 518,08 tis. Kč na celkovou výši
131 186,18 tis. Kč na celkovou výši
138 704,26 tis. Kč na celkovou výši

941 799,02 tis. Kč
1 170 804,42 tis. Kč
229 005,40 tis. Kč

2.1.2. změnu v časové použitelnosti dotací a příspěvků u následujících subjektů:
 Charita Javorník – Dům pro seniory
1. 1. 2016 – 15. 12. 2016
 Armáda spásy – Centrum sociálních služeb Ostrava
1. 1. 2016 – 30. 11. 2016
 Nemocnice ve FrýdkuMístku, p. o. – neinvestiční transfer na základě
Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Pomáháme Vám se uzdravit“
1. 1. 2016 – 30. 11. 2016
 Nemocnice ve FrýdkuMístku, p. o. – investiční transfer na základě
Smlouvy o spolupráci v rámci projektu „Pomáháme Vám se uzdravit“
1. 1. 2016 – 30. 11. 2016
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 Medela – péče o seniory, o. p. s.  péče o seniory, o. p. s.
1. 1. 2016 – 30. 11. 2016
 Český svaz bojovníků za svobodu – Okresní výbor FrýdekMístek
1. 1. 2016 – 15. 12. 2016
 Český svaz bojovníků za svobodu – Základní organizace FrýdekMístek
1. 1. 2016 – 15. 12.
2016
2. 2. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města FrýdkuMístku č. 1 – 34
pro rok 2016 dle platné rozpočtové skladby.
T – 28. 3. 2016
Z – vedoucí finančního odboru


2b/ Nákup akcií společnosti Frýdecká skládka, a. s.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 3. rozhodlo
1.1. o nabytí 2 ks akcií na jméno v zaknihované podobě společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499, které jsou ve vlastnictví společnosti Nehlsen Třinec,
s.r.o. se sídlem Jablunkovská 392, Třinec  Staré Město, PSČ 739 61, IČ 25355996 zapsané v obchodním
rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9525, které představují 0,21% podíl na
plně splaceném základním kapitálu společnosti za kupní cenu 200 tis. Kč.
1.2. o uzavření Smlouvy o převodu 2 kusů akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499 mezi společností Nehlsen Třinec, s.r.o. se sídlem
Jablunkovská 392, Třinec  Staré Město, PSČ 739 61, IČ 25355996 zapsané v obchodním rejstříku,
vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9525 jako prodávajícím a statutárním městem
FrýdekMístek jako kupujícím za kupní cenu 200 tis. Kč, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO.
1.
2.
2.1. o nabytí 2 ks akcií na jméno v zaknihované podobě společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499, které jsou ve vlastnictví obce Dobrá se sídlem Dobrá
230, PSČ 739 51, IČ 00296589, které představují 0,21% podíl na plně splaceném základním kapitálu
společnosti za kupní cenu 200 tis. Kč.
2.2. o uzavření Smlouvy o převodu 2 kusů akcií obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499 mezi obcí Dobrá se sídlem Dobrá 230, PSČ 739 51
Dobrá, IČ 00296589 jako prodávajícím a statutárním městem FrýdekMístek jako kupujícím za kupní cenu
200 tis. Kč, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na FO.
3.
3.1. o nabytí 1 ks akcie na jméno v zaknihované podobě společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499, která je ve vlastnictví obce Nižní Lhoty se sídlem Nižní
Lhoty 71, PSČ 739 51 Dobrá, IČ 00577065, která představuje 0,10% podíl na plně splaceném základním
kapitálu společnosti za kupní cenu 100 tis. Kč.
3.2. o uzavření Smlouvy o převodu 1 kusu akcie obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným

2

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499 mezi obcí Nižní Lhoty se sídlem Nižní Lhoty 71, PSČ
739 51, IČ 00577065 jako prodávajícím a statutárním městem FrýdekMístek jako kupujícím za kupní cenu
100 tis. Kč, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na FO.
4.
4.1. o nabytí 1 ks akcie na jméno v zaknihované podobě společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499, která je ve vlastnictví obce Metylovice se sídlem
Metylovice 495, PSČ 739 49, IČ 00535991, která představuje 0,10% podíl na plně splaceném základním
kapitálu společnosti za kupní cenu 100 tis. Kč.
4.2. o uzavření Smlouvy o převodu 1 kusu akcie obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem Panské
Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ 47151552 zapsané v obchodním rejstříku, vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 499 mezi obcí Metylovice se sídlem Metylovice 495, PSČ
739 49, IČ 00535991 jako prodávajícím a statutárním městem FrýdekMístek jako kupujícím za kupní cenu
100 tis. Kč, dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na FO.


2c/ Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
dotací z rozpočtu města na rok 2016 – finanční odbor
 Staženo z programu 10. zasedání ZMFM.


2d/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města
FrýdkuMístku pro rok 2016  dotační rezervy primátora
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 4. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok 2016  dotační
rezervy primátora těmto subjektům:
1. AIKIDO AIKIKAI FrýdekMístek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22866582,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou
Tomášem Černockým na úhradu části výdajů na akci Mezinárodní stáž Stará Wies, a to na organizačně
technické zabezpečení – poplatky účastníků, ubytování a stravování, která se uskuteční v předpokládaném
termínu duben – květen 2016 ve výši 15.000, Kč a pro 6. ročník školy AIKIDO AIKIKAI FM, a to na
organizačnětechnické zabezpečení – pronájem tělocvičny, úklid, ubytování lektorů, odměna lektorů a stravné
pro účastníky, který se uskuteční v předpokládaném termínu 4. – 5. 6. 2016 ve výši 10.000, Kč.
2. AIKIDO AIKIKAI FrýdekMístek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22866582,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou
Tomášem Černockým na úhradu části výdajů pro 6. ročník Slavností bojových umění 2016, a to na
organizačnětechnické zabezpečení akce – propagace, občerstvení pro účastníky, speaker, pronájem tělocvičny,
licenční poplatky, japonské divadlo a DPP – zajištění organizace akce, který se uskuteční v předpokládaném
termínu listopad 2016 ve výši 15.000, Kč.
3. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26599198, spolek zapsaný
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,vložka 5619, zastoupený předsedkyní p. Libuší
Štrochovou na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením koncertu v rámci
projektu „Děti dětem – Adventní koncerty“, a to na technické zajištění akce  tj. ozvučení, osvětlení, nájem
aparatury a hudebních nástrojů, pronájem prostor kostela vč. zázemí, honorář učinkujícího interpreta nebo
kapely, který se uskuteční v předpokládaném termínu prosinec 2016 ve výši 30.000, Kč.
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4. „PADASFM z.s.“, se sídlem Lískovecká 1752, 738 01 FrýdekMístek, IČ 27047300, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7306, zastoupený předsedou Danielem Baumrukem na
úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením akce Bunker cup 2016, tj. propagace,
pronájem a timery, která se uskuteční v předpokládaném termínu 15. – 16. 10. 2016 ve výši 20.000, Kč.
5. Školní sportovní klub BESKYDY o.s., se sídlem 28. října 1639, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22733582, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou
Ing. Michalem Provazníkem na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením akce pro
děti a mládež Finálový turnaj extraligy kadetů v sezóně 2015/2016, tj. nájem haly, rozhodčí, zapisovatelé,
podavači, moderátor, ceny, medaile, poháry, diplomy, občerstvení, pitný režim, zdravotní dozor, propagace, tisk,
kancelářské potřeby a videoanalytika/statistika, která se uskuteční v předpokládaném termínu 3. – 6. 3. 2016 ve
výši 30.000, Kč.
6. „Beskydská volejbalová liga amatérů“, se sídlem Vítězslava Nezvala 549, 738 01 FrýdekMístek, IČ
02694409, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12300, zastoupený
předsedou Wernerem Cigánem na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením
finálových kol 7. ročníku „Regionální beskydské volejbalové ligy“, tj. úhrada nájmů, náklady na rozhodčí,
zapisovatele a propagaci, které se uskuteční v předpokládaném termínu 6. 3. a 20. 3. 2016 ve výši 20.000, Kč.
7. „Beskydská volejbalová liga amatérů“, se sídlem Vítězslava Nezvala 549, 738 01 FrýdekMístek, IČ
02694409, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12300, zastoupený
předsedou Wernerem Cigánem na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením
Mezinárodního turnaje žáků a žaček ve volejbalu „Beskydy CUP“, tj. úhrada nájmu, odměny rozhodčích,
zapisovatelů, ceny, občerstvení a propagaci, který se uskuteční v předpokládaném termínu 9. 4. a 20. 4. 2016 ve
výši 15.000, Kč.
8. Okresní sdružení České unie sportu FrýdekMístek, se sídlem 8. pěšího pluku 81, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 00436020, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2566, zastoupený
předsedou Zdeňkem Dudou na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením akce
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu za rok 2015, tj. finanční odměna pro sportovce, sošky, medaile
a pohoštění, která se uskuteční v předpokládaném termínu 19. 4. 2016 ve výši 30.000, Kč.
9. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou na
úhradu části výdajů spojených s účastí na akcích, které pořádá Český svaz Mentálně postižených sportovců, tj.
Mistrovství ČR v plavání – Liberec 2016, a to na pohonné hmoty, odměnu asistenta, trenéra, plavky a župany,
které se uskuteční v předpokládaném termínu 22. – 23. 4. 2016 a Mistrovství ČR v cyklistice – Račice 2016, a
to na nájem automobilu s přívěsem, odměnu asistenta a ubytování, které se uskuteční v předpokládaném termínu
14. – 15. 6. 2016 ve výši 20.000, Kč.
10. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů MístekBahno, se sídlem Čelakovského 1217, 738 01
FrýdekMístek, IČ 64122018, spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na úhradu pronájmu tělocvičny na Základní škole
FrýdekMístek, 1. máje 1700, FM, za 16 vstupů v průběhu 1. – 6. měsíce v roce 2016 ve výši 6.000, Kč.
11. Cyklistický klub Racing Olešná, se sídlem Lesní 734, 738 01 FrýdekMístek, IČ 60783770, spolek zapsaný
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2768, zastoupený jednatelem Ing. Petrem Kacířem
na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením cyklistického závodu  časovky
Velká cena FrýdkuMístku, tj. ceny pro vítěze a pohoštění pro závodníky, který se uskuteční
v předpokládaném termínu 5. 6. 2016 ve výši 10.000, Kč.
12. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42
FrýdekMístek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem na úhradu
části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením akcí s celostátním a mezinárodním rozsahem, tj.
přepravné, výtvarný a propagační materiál, vstupné, naučné programy, tisk materiálů a ubytování, a to na akce 
ROJENÍ 2016, celostátní setkání včel. kroužků  předpokládaný termín 22. – 26. 6. 2016, mezinárodní
workcamp – předpokládaný termín 2. – 18. 7. 2016 a 10. ročník Letní školy včelaříků – předpokládaný
termín 9. – 17. 7. 2016 ve výši 20.000, Kč.
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13. Dětský folklorní soubor Ostravička se sídlem Bezručova 167, 738 01 FrýdekMístek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
Mgr. Radkou Kulichovou na úhradu části nákladů spojených s účastí na mezinárodním folklorním festivalu
v Zielone Goře v Polsku, tj. cestovné, startovné a pojištění, který se uskuteční v předpokládaném termínu
23.  30. 7. 2016 ve výši 80.000, Kč.
14. Tělocvičná jednota SOKOL FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 FrýdekMístek, IČ
00494780, spolek zapsaný ve SR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 28059, zastoupený
starostou Jiřím Zaoralem a místostarostou Gabrielou Ondrouškovou na úhradu výdajů spojených s organizačně
technickým zabezpečením akce Mezinárodní den tance ve FrýdkuMístku, tj. pronájem hudební aparatury
a podia, propagační materiály, občerstvení pro tanečníky a děti a kostýmy pro děti, která se uskuteční
v předpokládaném termínu 29. 4. 2016 ve výši 25.000, Kč.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 5. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města
FrýdkuMístku pro rok 2016  dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodě 2. 4. dle příloh
č. 1  14 k usnesení, uložených na OKP.


2e/ Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
v roce 2016
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 6. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Střelniční 75/8, IČ 22831738, spolek zapsaný ve SR, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8751, zastoupený předsedkyní paní Marcelou Reichelovou na
činnost poradny ve FrýdkuMístku /cestovní náklady, telefonní poplatky, propagaci a info letáky pro
spotřebitele, mzdové náklady zaměstnance poskytujícího činnost v poradně / ve výši Kč 15.000, .
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 7. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 se
subjektem uvedeným v bodě 2. 6. usnesení dle přílohy č. 1, uložené na živnostenském úřadě.


2f/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
a rozvoj sportu ve městě FrýdekMístek v roce 2016“
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 8. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek
Místek v roce 2016“ níže uvedeným subjektům:
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1. AIKIDO AIKIKAI FrýdekMístek, z. s., se sídlem Jiřího Trnky 66, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22866582,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou
Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb a energií ve výši 11.000 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, startovné, registrace, sportovní materiál a vybavení, výstroj a výzbroj,
jízdné, dopravné, pitný režim, občerstvení, materiál ve výši 100.000 Kč,
3. Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z. s., se sídlem Bedřicha Václavka 2783, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 27013791, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6891,
zastoupený prezidentem Ing. Petrem Kozárem na sportovní oblečení a obuv, chrániče, lapy, tréninkové
pomůcky, materiál ve výši 10.000 Kč,
4. FK Chlebovice 1963, se sídlem Chlebovice 219, 739 42 FrýdekMístek , IČ 01530798, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Syřínkem
na energie, údržbu areálu a travnatého hřiště, dopravné, sportovní vybavení ve výši 15.000 Kč,
5. Foosballový sportovní klub, z. s. se sídlem Na Poříčí 595, 738 01 FrýdekMístek, IČ 27030601, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7083, zastoupený předsedou Petrem
Plasgurou na nájmy, elektřinu, vodu, stolní fotbaly, dresy, provoz webových stránek, prodloužení domény,
webhosting ve výši 10.000 Kč,
6. 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 nájmy, energie, sportovní pomůcky, opravy sportovních pomůcek, materiál ve výši 55.000 Kč,
7. JUDO BESKYDY z. s., se sídlem Skalice 292, 738 01 FrýdekMístek, IČ 27025128, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7032, zastoupený předsedou správní rady Luďkem
Kubíčkem na nájmy, dopravné, cestovné, nocležné, startovné, sportovní vybavení, kimona, údržbu základny
ve výši 100.000 Kč,
8. „Lašský sportovní klub FrýdekMístek“, se sídlem Josefa Suka 1840, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22746714,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený předsedou
Bc. Pavlem Gazdou na nájmy sportovišť ve výši 85.000 Kč,
9. Linie radosti o. s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou
na nájmy plavecké dráhy, pohonné hmoty, dresy, nájem automobilu ve výši 5.000 Kč,
10. Mezinárodní šachová škola Interchess, se sídlem Maxe Švabinského 2238, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 22609385, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10379, zastoupený
předsedou Ing. Janou Dvořákovou na nájmy včetně služeb, sportovní šachové potřeby, materiál, literaturu,
cestovné, stravování, ubytování, věcné odměny, materiál ve výši 10.000 Kč,
11. Plavecký oddíl FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22731911, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený předsedkyní Ivetou
Ličmanovou na nájmy, startovné, sportovní vybavení, materiál, věcné ceny, diplomy ve výši 118.000 Kč,
12. SH ČMS  Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 45235678, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30844,
zastoupený starostou Vladimírem Dužíkem na sportovní hasičské vybavení, potřeby a nářadí ve výši 26.000 Kč,
13. SH ČMS  Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, Lískovec, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 64122182, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
35534, zastoupený starostou Tomášem Hruškou na nájmy, hasičské náčiní a vybavení, sportovní náčiní, dresy,
vybavení lékárniček, jízdné, cestovné, startovné ve výši 5.000 Kč,
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14. SH ČMS  Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 64122018, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na hasičské a sportovní vybavení ve výši 15.000 Kč,
15. SH ČMS  Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 738 01FrýdekMístek, IČ 65494776,
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupený
starostou Reném Pardubickým na dresy, nájmy včetně služeb, kancelářské potřeby, hadice, teplákové soupravy,
kopírování ve výši 12.000 Kč,
16. Sportovní klub Město FrýdekMístek – o. s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený
místopředsedou Lubomírem Černým pro oddíl judo na nájmy včetně služeb, ubytování, cestovné, jízdné,
startovné, dopravné ve výši 90.000 Kč,
17. Sportovní klub Město FrýdekMístek – o. s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený
místopředsedou Lubomírem Černým pro oddíl aikido na nájmy, sportovní pomůcky a vybavení ve výši
5.000 Kč,
18. Sportovní klub orientačního běhu FrýdekMístek, se sídlem Nad potokem 2047, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 26532689, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5162, zastoupený
předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou na startovné, registrace, ubytování, materiál, vybavení ve výši 20.000 Kč,
19. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26534851, spolek zapsaný
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5196, zastoupený předsedou Milanem Adámkem
na krmivo, stelivo, veterinární a kovářské služby, materiál, sportovní vybavení ve výši 20.000 Kč,
20. SK zdravotně postižených sportovců FrýdekMístek, se sídlem FrýdekMístek, IČ 14613654, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 628, zastoupený hospodářem Milanem
Kubalou na startovné, cestovné, ubytování ve výši 5.000 Kč,
21. Škola TaeKwonDo I.T.F. – JOOMUK FrýdekMístek, se sídlem Na aleji 2715, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 26523531, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5086, zastoupený
předsedou Jozefem Juhásem na nájmy včetně služeb, sportovní materiál a pomůcky, ubytování, cestovné,
startovné, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, stravování ve výši 65.000 Kč,
22. Škola TaeKwonDo ITF FrýdekMístek, z. s. se sídlem Čs. armády 570, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 66934044, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3857, zastoupený
předsedou výkonného výboru Bc. Filipem Gavlasem, DiS. na nájmy včetně služeb, dopravné, ubytování,
startovné, stravování, sportovní vybavení, věcné odměny, pojištění dětí, vybavení lékárniček, spotřební materiál,
kancelářské potřeby, stravné ve výši 150.000 Kč,
23. Tělocvičná jednota Sokol FrýdekMístek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a místostarostou Gabrielou Ondrouškovou na nájmy, materiál, dopravné,
jízdné, ubytování, stravování, startovné, registrační, licenční a soutěžní poplatky, sportovní vybavení
ve výši 120.000 Kč,
24. TJ Slezská 2. ZŠ FrýdekMístek, se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00576280, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 49, zastoupený předsedou Ing. Petrem
Souralem na nájmy ve výši 15.000 Kč,
25. TJ SOKOL Lískovec, se sídlem Lískovec, IČ 60045833, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl L, vložka 2628, zastoupený předsedou Radomírem Myškou na sportovní vybavení, startovné,
rozhodčí, nájmy včetně služeb, cestovné, jízdné, dopravné, rozhodčí, energie, registrace ve výši 70.000 Kč,
26. TJ Sokol Skalice, se sídlem 739 08 Skalice, IČ 48772712, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem na otop, dresy,
dopravné, materiál, PHM, oleje ve výši 35.000 Kč,
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27. T. J. Sokol Zelinkovice – Lysůvky, se sídlem Zelinkovice 56, 739 42 Zelinkovice, IČ 60341343, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2663, zastoupený předsedou Romanem
Pokludou a hospodářem Romanou Ondráškovou na nájmy ledové plochy, tělocvičen včetně služeb, sportovní
vybavení ve výši 30.000 Kč,
28. Tělovýchovná jednota VP FrýdekMístek, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 00563153, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený
předsedou Ing. Miloslavem Petřkovským a hospodářkou Jarmilou Glembkovou na nájmy včetně služeb,
startovné, dopravné, cestovné, jízdné, materiál, sportovní výzbroj a výstroj, věcné odměny, pitný režim,
občerstvení, ubytování, stravování, reklamu, tisk, diplomy, medaile, foto, rozhodčí, pořadatele, zdravotní dozor
ve výši 15.000 Kč,
29. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže FrýdekMístek, se sídlem Lidická
1694, 738 01 FrýdekMístek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na nájem bazénů ve výši 5.000 Kč,
30. Radioklub FrýdekMístek, se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, IČ 63699257, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3139, zastoupený předsedou Karlem
Kohutem na nájmy včetně služeb a materiál ve výši 5.000 Kč,
31. Handicap centrum Škola života FrýdekMístek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm na Zimní hry pro mentálně
postiženou mládež na ubytování, stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí, poštovné,
kancelářské potřeby, věcné odměny, medaile, diplomy, film, cartrige, materiál ve výši 10.000 Kč,
32. Sokolík FM o. s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22675159, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem
a místopředsedou Ing. Petrem Uherkem na akci Fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2016 na materiál, propagace,
tisk, sportovní potřeby, revize branek, poháry ve výši 5.000 Kč,
33. Sokolík FM o. s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22675159, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený předsedou Ing. Petrem Železníkem
a místopředsedou Ing. Petrem Uherkem na akci Turistický pochod Lískovecká 10 na materiál, kopírování,
mapy, plakáty, tisk, účastnické listy, občerstvení, věcné odměny, propagace, chůdy ve výši 5.000 Kč,
34. TJ Slezan FrýdekMístek, se sídlem Na příkopě 1159, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44 zastoupený předsedou Josefem
Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Kajak Kross Olešná na věcné ceny, zdravotní
služby, PHM, rozhodčí, záchranný člun, sociální zařízení, reklamu ve výši 5.000 Kč,
35. TJ Slezan FrýdekMístek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44 zastoupený předsedou Josefem
Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Pohár FrýdkuMístku na rozhodčí, soc.zařízení,
záchranný člun, zdravotní služby, medaile, putovní poháry, PHM ve výši 5.000 Kč,
36. TJ Slezan FrýdekMístek, se sídlem Na Příkopě 1159, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44 zastoupený předsedou Josefem
Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Kanoistický půlmaratón na věcné ceny, pitný
režim, rozhodčí, zdravotní služby, PHM ve výši 5.000 Kč.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 9. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
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a rozvoj sportu ve městě FrýdekMístek v roce 2016“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 8. usnesení dle
příloh č. 1/OŠKMaT/DPS/2016/Če až č. 36/OŠKMaT/DPS/2016/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.


2g/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě FrýdekMístek v roce
2016“
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 10. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových
aktivit ve městě FrýdekMístek v roce 2016“ níže uvedeným subjektům:
1. ADRA, o.p.s., se sídlem Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O,
vložka 1196, zastoupená ředitelem Radomírem Špinkou na sportovní a hudební vybavení a materiál, výtvarný,
kancelářský a metodický materiál, odměny pro děti, cestovné, propagace, tisk, potisky ve výši 15.000 Kč,
2. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na nájmy, materiál a fotopráce ve výši 30.000 Kč,
3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839,
738 01 FrýdekMístek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou
na občerstvení, pitný režim, sladkosti, výtvarný materiál, cartrige, hry, knihy, věcné odměny, vstupné na bazén
ve výši 7.000 Kč,
4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci FrýdekMístek, se sídlem Palkovická 418,
738 01 FrýdekMístek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, ubytování, jízdné,
sportovní a materiálové vybavení, cestovné, vstupné ve výši 20.000 Kč,
5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem K Fojtství 65, Chlebovice, 739 42 FrýdekMístek,
IČ 70632359, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném 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 20.000 Kč,
6. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, FrýdekMístek,
IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41803,
zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem na nájmy pozemku, včelařské
potřeby, výtvarné potřeby, přepravné, tisk naučných materiálů ve výši 18.000 Kč,
7. Handicap centrum Škola života FrýdekMístek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm na energie, vodné, stočné, pronájem, výtvarný
a kancelářský materiál, cestovné, dopravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, vstupenky
ve výši 30.000 Kč,
8. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského FrýdekMístek, z. s. se sídlem
28. října 781, 738 01 FrýdekMístek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Rostislavem Přidalem na el. energie, vodné,
stočné, sportovní potřeby, drobné vybavení, nářadí a nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky,
kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, čisticí prostředky, cestovné, přepravné, materiál ve výši 52.000 Kč,
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9. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče FrýdekMístek, z. s. se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 61963836, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
38613, zastoupený vedoucím střediska Mgr. Tomášem Stolínem na nájmy, materiál, vstupné, hry, zpěvníky,
vodácké vesty, sportovní a tábornické potřeby ve výši 17.000 Kč,
10. Junák – český skaut, středisko Kruh FrýdekMístek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01
FrýdekMístek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 38571, zastoupený vedoucí střediska Emou Bortlíčkovou na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné,
stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu, cestovné, dopravné ve výši 87.000 Kč,
11. Katolický lidový dům v Místku o. s., se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 16628756, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou
Olkovou a členem výboru Ing. Davidem Markem na propagace, materiál, energie, věcné ceny
ve výši 20.000 Kč,
12. Centrum maminek Broučci, z.s., se sídlem Palackého 129, 738 01 FrýdekMístek, IČ 68334338, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4180, zastoupený předsedkyní Markétou
Bortlovou a členkou výboru Petru Biolkovou na nájmy, odměny pro děti, výtvarné potřeby, knihy, hračky
ve výši 25.000 Kč,
13. Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže FrýdekMístek, se sídlem Lidická
1694, 738 01 FrýdekMístek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm a jednatelem Přemyslem
Minarčíkem na výukové pomůcky a vybavení ve výši 20.000 Kč,
14. Sdružení Klubko, se sídlem Národních mučedníků 2548, 738 01 FrýdekMístek, IČ 70632138, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4832, zastoupený jednatelkou
Bc. Markétou Sysalovou na nájmy, energie, plyn, pronájmy, materiál, vybavení pro zájmovou činnost, nářadí,
poštovné, dopravné ve výši 25.000 Kč,
15. Stars Talento FM, se sídlem 1. máje 1839, 738 01 FrýdekMístek, IČ 04636104, pobočný spolek zapsaný
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14707, zastoupený předsedou Ing. Danuší
Bulkovou na kostýmy včetně šití a materiálu, dopravné, startovné a registrační poplatky ve výši 5.000 Kč,
16. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839,
738 01 FrýdekMístek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou
na Mikulášskou besídku na občerstvení a pohoštění, materiál ve výši 2.000 Kč,
17. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839,
738 01 FrýdekMístek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou a místopředsedkyní Dorotou Lukešovou
na Zábavné sobotní odpoledne na občerstvení a věcné odměny ve výši 2.000 Kč,
18. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Dny vědy FM na materiál na pokusy ve výši 5.000 Kč,
19. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Finále fyzikální ligy na materiál, ceny, poháry, diplomy, medaile
ve výši 5.000 Kč,
20. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice,
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Evropský vědecký den pro mládež na materiál na pokusy, ceny
ve výši 5.000 Kč,
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21. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22826050, spolek zapsaný ve SR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8826, zastoupený statutárním zástupcem sdružení Nelou
Chamrádovou na akci Wolkrův Prostějov na nájem včetně služeb, věcné odměny, občerstvení, kancelářské
potřeby, propagaci, tisk, distribuci, materiál, dopravu, PHM ve výši 10.000 Kč,
22. Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 02 FrýdekMístek, IČ 22826050, spolek zapsaný ve SR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8826, zastoupený statutárním zástupcem sdružení Nelou
Chamrádovou na akci WE FORM=MY TVOŘÍME na propagaci, materiál, výrobu a distribuci, občerstvení
ve výši 2.000 Kč,
23. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
FrýdekMístek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 738 01 FrýdekMístek, IČ 601381,
nezapsaná ve SR, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na anglické divadlo pro děti základních škol
na propagaci, materiál, věcné odměny, nájem včetně služeb, ozvučení, osvětlení, energie, služby, občerstvení
ve výši 10.000 Kč,
24. Face 2 Face – volnočasové centrum z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03326497,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou
Mgr. Kamilem Kavečkou na akci Karneval na nájmy, masky, občerstvení, propagační materiály
ve výši 5.000 Kč,
25. Face 2 Face – volnočasové centrum z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03326497,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou
Mgr. Kamilem Kavečkou na akci Světový den jazyků na propagaci, materiál, věcné odměny ve výši 3.000 Kč,
26. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, FrýdekMístek,
IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41803,
zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem na Včelí vítání jara
na propagaci, výtvarné potřeby, odměny, materiál ve výši 2.000 Kč,
27. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Štětcem proti nudě na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci a tisk, nájem,
energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 3.000 Kč,
28. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Tradiční vánoce v Sokolíku na výtvarné potřeby, propagaci, autorské poplatky ve výši
3.000 Kč,
29. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Šikovné ruce na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci a tisk, nájem,
energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 3.000 Kč,
30. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou
Vaškebovou na akci Keramická pec aneb historie umění v praxi na materiál na stavbu pece, vybavení, materiál,
propagaci ve výši 3.000 Kč,
31. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou
na Odpoledne her a činnosti na propagaci, hry, stavebnice, pomůcky, materiál, občerstvení ve výši 5.000 Kč,
32. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou
na Kreativní odpoledne – vyrobte si své tričko na materiál, propagaci, trička, občerstvení ve výši 2.000 Kč,

11

33. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou
na Kreativní odpoledne – vyrobte si svůj originální předmět z keramiky na materiál, propagaci, občerstvení,
náklady na vypálení v peci ve výši 2.000 Kč,
34. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského FrýdekMístek, z. s. se sídlem
28. října 781, 738 01 FrýdekMístek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Rostislavem Přidalem na akci Skautská účetní
gramotnost na nájmy, materiál, kopírování, občerstvení ve výši 2.000 Kč,
35. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci FrýdekMístek, se sídlem Palkovická 418,
738 01 FrýdekMístek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na závod Českého poháru v turistickém závodě
na nájem, propagaci, materiál, věcné odměny, občerstvení, cestovné ve výši 35.000 Kč.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 11. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě FrýdekMístek v roce 2016“ se subjekty uvedenými
v bodě 2. 10. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DPV/2016/Če až 35/OŠKMaT/DPV/2016/Če k usnesení,
uložených na OŠKMaT.


2h/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 12. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 níže uvedeným subjektům:
1. Sportovní klub Městské policie FrýdekMístek, se sídlem tř. T. G. Masaryka 633, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 01259971, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10626, zastoupený
předsedou Mgr. Davidem Belejem výhradně na náklady sportovních akvitit klubu ve výši 70.000 Kč,
2. GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 25364294, společnost s ručením omezeným zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 15418, zastoupená jednatelkou RNDr. Kamilou Slovákovou výhradně na projekt Seniorská akademie
na výuku a zkoušky, nájem včetně služeb, tvorbu studijních textů, administrativní pracovníky, imatrikulační
listy, osvědčení, složky, indexy, inzerce, letáky, mzdy, tisk ve výši 240.000 Kč,
3. „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 pokrytí vyúčtování energií od Sportplex s. r. o. za rok 2015 na baseballovém hřišti
ve výši 155.564 Kč,
4. BK SNAKES FRÝDEKMÍSTEK, pobočný spolek se sídlem tř. T. G. Masaryka 463, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 04701879, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14735,
zastoupený předsedou Mgr. Dušanem Hrdličkou výhradně pro děti a mládež na nájmy sportovišť, cestovné,
dopravné, ubytování, stravování, sportovní materiál a vybavení, rozhodčí, pitný režim, zdravotní prohlídky,
diplomy, medaile, věcné odměny, časomíru ve výši 68.000 Kč.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
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2. 13. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016
se subjekty uvedenými v bodě 2. 12. usnesení dle příloh č. 14/OŠKMaT/RM/2016/Če k usnesení,
uložených na OŠKMaT.


2i/ Poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční
dotace z rozpočtu města na rok 2016 – odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 14. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 níže uvedeným subjektům:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem Lískovec 305, 739 30 FrýdekMístek, IČ 47861533,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním
zástupcem souboru Radkou Jirsovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, doprava, materiál, poplatky,
propagace, honoráře, doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních nástrojů, letní soustředění – nájem vč.
energií, materiál, stravné, dopravné/ ve výši Kč 85.000,,
2. Dětský folklórní soubor ONDRÁŠEK z.s., se sídlem Nad Potokem 2045, 738 02 FrýdekMístek, IČ
26543460, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334, zastoupený
předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, materiál, honoráře, doprava
na vystoupení, organizace letní školy folkloru – ubytování, doprava, nájem/ ve výši Kč 26.000,,
3. Český svaz včelařů, o. s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 Frýdek
Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem, na úhradu nákladů
spojených s provozem Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích /el. energie, otop/ ve výši Kč 85.000,,
4. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 FrýdekMístek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
souboru Mgr. Radkou Kulichovou, na činnost /materiál, poplatky, opravy a obnova krojových součástí,
hudebních nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý hmotný majetek, víkendové
soustředění – nájem, materiál, doprava, ubytování, náklady spojené s provozem budovy na ul. F. Čejky 405
ve FrýdkuMístku  energie, nájem vč. služeb, údržba vily a přilehlých pozemků, odvoz odpadu, vodné a stočné/
ve výši Kč 310.000,,
5. Společnost pro dechovou hudbu ve FrýdkuMístku, se sídlem ve FrýdkuMístku, IČ 48772143, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2384, zastoupený předsedkyní Dagmar
Marešovou, na činnost /opravy a doplnění hudebních nástrojů a stejnokrojů, kopírování, nájem vč. služeb,
materiál, poštovné, poplatky, cestovné a dopravné na koncerty, honoráře, akce – nájem, propagace, ozvučení,
osvětlení, víkendové soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 50.000,,
6. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve FrýdkuMístku, z.s., se sídlem Jiráskova č. 491, 738 01
FrýdekMístek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 251,
zastoupený předsedkyní Martinou Poláchovou, na činnost /nájem vč. služeb, propagace, dovybavení a opravy
hudebních nástrojů a kostýmů, materiál, honoráře, dopravné na koncerty, poplatky, půjčovné, OON vč. odvodů,
kopírování, digitalizace starších nahrávek SO, poštovné, cestovné hostujících umělců/ ve výši Kč 70.000,,
7. Klub angažovaných muzikantů (KAM), se sídlem Klub Stoun, J. z Poděbrad 3109, FrýdekMístek,
IČ 66740215, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3724, zastoupený
předsedou Kamilem Rudolfem a místopředsedou Martinem Polachem, na koncerty a provoz Klubu Stoun
ve FrýdkuMístku /nájem vč. služeb a energií, materiál, propagace, technické zajištění, honoráře, OON vč.
odvodů, údržba a drobné opravy, poplatky agenturám, kopírování, výlep/ ve výši Kč 500.000,,
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8. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 FrýdekMístek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
souboru Mgr. Radkou Kulichovou, na úhradu části nákladů spojených s akcí „22. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu CIOFF/IOV FrýdekMístek 2016“ /materiál, ubytování, dopravné, stravné a honoráře
účinkujícím, propagace, technické zabezpečení, tisk propagačního materiálu, nájem vč. služeb a energií, OON
vč. odvodů/ ve výši Kč 900.000,,
9. POD SVÍCNEM z.s., se sídlem Farní 16, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26663252, spolek zapsaný ve SR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupené předsedou Bc. Petrem Korčem,
na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest 016“ /pronájem vč. služeb a energií, doprava, přeprava,
instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění, pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba, tisk
a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře, materiál, technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení
a tribuny/ ve výši Kč 300.000,,
10. POD SVÍCNEM z.s., se sídlem Farní 16, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26663252, spolek zapsaný ve SR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupená předsedou Bc. Petrem Korčem,
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „7. ročník Letního kina ve FrýdkuMístku“ (nájem
areálu a toalet, energie, půjčovné, propagace, honoráře, materiál, pojištění, výlep, webová prezentace, přeprava
techniky a zařízení, úklid, OON vč. odvodů, pronájem projekční techniky, stolů, lavic a stanů, pohonné hmoty,
technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení a tribuny) ve výši Kč 80.000,,
11. Svatováclavský hudební festival, o.s., se sídlem Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 26632578,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5991, zastoupený předsedou
Doc. Igorem Františákem, Ph.D., výhradně na koncert ve FrýdkuMístku konaného v rámci akce
„Svatováclavský hudební festival 2016“ /pronájem vč. služeb a energií, tisk a výlep plakátů, poplatky,
propagace, honoráře, organizačni a produkčni služby, technická asistence při koncertu/ ve výši Kč 140.000,,
12. Zdeněk Tofel, se sídlem Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836, nezapsaný v OR,
výhradně na adventní koncert a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
ve FrýdkuMístku konaných v rámci akce „MF Souznění 2016“ /honoráře, propagace/ ve výši Kč 110.000,,
13. Pavla Walková, se sídlem Ke Splavu 2348, 738 01 FrýdekMístek, IČ 44935561, nezapsaná v OR, výhradně
na akci „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem vč. energií a služeb, propagace, poplatky, pronájmy/ ve výši
Kč 100.000,,
14. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, zapsaná
v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou Slaninovou,
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova ve FrýdkuMístku
v roce 2016 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /OON vč. odvodů, ochranné pracovní pomůcky a nářadí
pro brigádníky, materiál k úpravě terénu a opravě náhrobků a kaple, opravy, pohonné hmoty/ ve výši
Kč 50.000,,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 15. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016
se subjekty uvedenými v bodě 2. 14. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2016 až 14/OŠKMaT/R/2016
k usnesení, uložených na odboru ŠKMaT,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 16. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 níže uvedenému subjektu:
15. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, zapsaná
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v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou Slaninovou,
výhradně na úhradu nákladů spojenou s úpravou židovského hřbitova ve FrýdkuMístku u objektu čp. 1982
na ul. Slezské /vybudování nového oplocení ve stávajícím místě včetně úpravy zeleně kolem plotu
a na výroby a realizace varovných cedulí na plot a zdi/ ve výši Kč 80.000,,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 17. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016
se subjektem uvedeným v bodě 2. 16. usnesení dle přílohy č. 15/OŠKMaT/R/2016 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT.


2j/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
a rozvoj kulturních aktivit ve městě FrýdekMístek na rok 2016“
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 18. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit
ve městě FrýdekMístek na rok 2016“ níže uvedeným subjektům:
1. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno  Štandl 1468, FrýdekMístek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou,
na činnost /nájmy, doplnění kostýmů, materiál, licence, organizace letní taneční školy  nájem, doprava/
ve výši Kč 40.000,,
2. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno  Štandl 1468, FrýdekMístek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou,
na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy, materiál/ ve výši Kč 15.000,,
3. “Taneční skupina DANCEPOINT o.s.“, se sídlem Jeronýmova 393, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26577089,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený předsedkyní
Mgr. Markétou Bilasovou, na činnost /nájmy, energie/ ve výši Kč 80.000,,
4. “Taneční skupina DANCEPOINT o.s.“, se sídlem Jeronýmova 393, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26577089,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený předsedkyní
Mgr. Markétou Bilasovou, na akci „Závěrečná taneční show“ /propagace, nájem/ ve výši Kč 10.000,,
5. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku
Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost dramatického souboru Koupelna /materiál, kulisy, kostýmy, propagace,
tisk, nákup mikrofonů, kabeláže a stojanů, nájem vč. energií a služeb, cestovné na vystoupení/ ve výši
Kč 10.000,,
6. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku
Ing. Helenou Vaškebovou, na akce „13. ročník festivalu mladých amatérských hudebních skupin Douši Buši“,
„10. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Čerstvé na prkýnku“ a „10. ročník Sokolíkfestu“ /nájem
vč. energií, honoráře, propagace, ceny, materiál, poplatky, technické zajištění, tisk a výlep plakátů/ ve výši
Kč 25.000,,
7. Spolek přátel FrýdkuMístku o.s., se sídlem Hlavní třída 109, FrýdekMístek, IČ 26528991, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku
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Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost filmového miniklubu FK Sokolík /materiál, poplatky, propagace, tisk,
půjčovné a dopravné filmů, poštovné, nájem vč. energií a služeb, OON včetně odvodů/ ve výši Kč 10.000,,
8. Divadelní spolek FAMUS, se sídlem Novodvorská 3478, FrýdekMístek, IČ 42868238, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 290, zastoupený starostkou sdružení Ludmilou
Deutscherovou, na činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího zařízení, pojištění, drobné opravy,
materiál, propagace, materiál na zhotovení loutek, kulis, rekvizit a kostýmů, OON vč. odvodů, honoráře,
poplatky, účast na přehlídkách  doprava, ubytování a poplatky/ ve výši Kč 150.000,,
9. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03590569,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený předsedou
Janem Štěpánkem, na činnost /nájem, propagace (CD, promoklip, fota), dopravné a cestovné na vystoupení,
údržba nástrojů/ ve výši Kč 40.000,,
10. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01916181, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou Karlem
Jirglem, na činnost /opravy a doplnění nástrojů a stejnokrojů, nájem vč. služeb, materiál, propagace, dopravné
a cestovné na vystoupení, kopírování/ ve výši Kč 40.000,,
11. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01916181, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou Karlem
Jirglem, na akci „Koncert k 20. výročí založení skupiny“ /nájem vč. služeb, materiál, propagace, doprava,
technické zajištění/ ve výši Kč 40.000,,
12. Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů ve FrýdkuMístku, se sídlem ZUŠ, Hlavní č. 11, Frýdek
Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2596,
zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace, honoráře, dopravné na koncerty, nájem,
materiál, poplatky, doplnění oblečení/ ve výši Kč 30.000,,
13. Pěvecký sbor Smetana FrýdekMístek, z.s., se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, FrýdekMístek,
IČ 47999713, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, zastoupený
předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné na koncerty, propagace, materiál, nájem,
poplatky, honoráře, poštovné, dovybavení a opravy hudebních nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění 
ubytování, cestovné/ ve výši Kč 35.000,,
14. Pěvecký sbor CATENA MUSICA FrýdekMístek, se sídlem 11. ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek
Místek, IČ 64120295, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110,
zastoupený předsedou sboru PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /kopírování, honoráře, dopravné na koncerty,
materiál, OON vč. odvodů, nájmy, dovybavení a oprava hudebních nástrojů a kostýmů, propagace, poštovné,
poplatky za web, právní a účetní služby, soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 10.000,,
15. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády 481,
738 01 FrýdekMístek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na činnost /honoráře, cestovné na festivaly
a koncerty, materiál, propagace, kopírování, poplatky za web, softwarové vybavení pro psaní not, víkendové
soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 60.000,,
16. MUSICA TEMPLI, společnost pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády 481,
738 01 FrýdekMístek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na akce „Sborové hudební dílny“ a Dušičkový
koncert Naděje /nájem, propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál, ubytování
a doprava účinkujících/ve výši Kč 60.000,,
17. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01854071,
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka
1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na činnost společenského klubu /nájem, materiál kancelářský
a pro rukodělné práce, poštovné, nákup rekvizit, občerstvení/ ve výši Kč 8.000,,
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18. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01854071,
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka
1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na akci „Akademie k 25. výročí založení stacionáře“ /nájem,
honoráře, ceny, poštovné, materiál, občerstvení, propagace, doprava/ ve výši Kč 8.000,,
19. Handicap centrum Škola života, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01854071,
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka
1199, zastoupená ředitelem Güntherem Kuboněm, na akce „Společenský večírek s kulturním vystoupením
klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, materiál, propagace, tisk,
občerstvení, doprava/ ve výši Kč 10.000,,
20. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – FrýdekMístek, IČ 22890246,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní
Olgou Čaganovou, na činnost /propagace, průvodcovská činnost, materiál/ ve výši Kč 5.000,,
21. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – FrýdekMístek, IČ 22890246,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní
Olgou Čaganovou, na akci “Kulturní odpoledne pro občany Chlebovic“ /honoráře, OON vč. odvodů, materiál,
ceny/ ve výši Kč 10.000,,
22. Vlastivědné sdružení Skaličanů, se sídlem FrýdekMístek, Skalice 14, IČ 64120856, spolek zapsaný ve SR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3289, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem,
na činnost /pronájmy, provoz muzea – nájem vč. služeb, energie, materiál, kopírování, tisk, údržba + materiál,
nákup sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop, propagace/ ve výši Kč 5.000,,
23. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 Frýdek
Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
41803, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem
na činnost /provoz Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích  otop, revize, propagace, opravy, údržba, oprava
a doplnění exponátů, materiál, nájem vč. služeb, poplatky, průvodcovská a úklidová činnost, pojištění, poštovné,
tisk, kopírování, OON vč. odvodů, honoráře, vodné, poplatky za web, přepravné/ ve výši Kč 45.000,,
24. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace FrýdekMístek, se sídlem Chlebovice 1, 739 42 Frýdek
Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem, na akce „Fojtské
vítání jara a Fojtské vánoce“ /propagace, materiál, tisk/ ve výši Kč 5.000,,
25. Matice slezská, Místní odbor FRÝDEKMÍSTEK, se sídlem Hasičská 3038, FrýdekMístek, IČ
45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798,
zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na činnost /nájem, poštovné, honoráře, kopírování, fotopráce,
doprava na exkurze, propagace, materiál, tisk/ ve výši Kč 6.000,,
26. Matice slezská, Místní odbor FRÝDEKMÍSTEK, se sídlem Hasičská 3038, FrýdekMístek, IČ
45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798,
zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na vydání sbírky „Slezské zemi XXVIII“ /materiál, kopírování,
honorář, tisk, vazba, fotopráce/ ve výši Kč 4.000,,
27. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, FrýdekMístek, IČ 65892224,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený předsedkyní
Dajanou Zápalkovou, na činnost /poštovné, materiál, kopírování, tisk almanachu, sborníků a časopisu,
propagace, poplatky za web, honoráře, nájmy, ceny do soutěží, setkání literátů – nájem, ubytování, dopravné/
ve výši Kč 20.000,,
28. Literární klub Petra Bezruče (LKPB), se sídlem K. H. Máchy 816, FrýdekMístek, IČ 65892224,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený předsedkyní
Dajanou Zápalkovou, na akce „Beskydská lavečka“ a „Den poezie“ /tisk sborníků/ ve výši Kč 6.000,,
29. Bezručův kraj, se sídlem J. Opletala 967, FrýdekMístek, IČ 45251631, spolek zapsaný ve SR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1391, zastoupený předsedou Jaromírem Kahánkem, na činnost
/nájem, poplatky, honoráře, tisk almanachu a brožury, materiál, kopírování, knihvazba, provoz Památníku
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na Fojtství v Chlebovicích – nájem, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 10.000,,
30. Fotoklub ART COLLEGIUM FrýdekMístek, se sídlem Palackého 123, FrýdekMístek, IČ 61964131,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený předsedou
Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné a ubytování na fotosoutěžích v ČR, poštovné,
poplatek za web a účetní služby, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace, materiál, nájem/ ve výši
Kč 10.000,,
31. Fotoklub ART COLLEGIUM FrýdekMístek, se sídlem Palackého 123, FrýdekMístek, IČ 61964131,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený předsedou
Miroslavem Žiškou, na akci „18. ročník fotosoutěže pro mladé autory“ /propagace, ceny, materiál, poštovné/
ve výši Kč 3.000,,
32. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve FrýdkuMístku, se sídlem Prokopa Holého 400, Frýdek
Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1758,
zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /tisk, kopírování, nájem, propagace, poštovné,
honoráře, materiál, poplatky za web/ ve výši Kč 9.000,,
33. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve FrýdkuMístku, se sídlem Prokopa Holého 400, Frýdek
Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1758,
zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání grafického souboru Výtvarní přátelé FrýdkuMístku
/tisk, materiál, grafické zpracování, honoráře/ ve výši Kč 13.000,,
34. Katolický lidový dům v Místku, z.s., se sídlem F. Čejky 450, FrýdekMístek, IČ 16628756, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou Olkovou
a jednatelem Bc. Davidem Markem, na činnost /dramatické pořady, hudebně literární večery, výstavy
a přednášky  honoráře, propagace, cestovné lektorů a účinkujících, poštovné, OON vč. odvodů, materiál, nájem
vč. energií a služeb/ ve výši Kč 80.000,,
35. Katolický lidový dům v Místku, z.s., se sídlem F. Čejky 450, FrýdekMístek, IČ 16628756, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou Olkovou
a jednatelem Bc. Davidem Markem, na akci „14. ročník festivalové přehlídky dětských pěveckých sborů“
/propagace, občerstvení účinkujícím, OON vč. odvodů, honoráře, materiál, ceny, poštovné, dopravné sborů,
nájem/ ve výši Kč 30.000,,
36. „Jazz v Beskydech o.s.“, se sídlem Potoční 1228, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22761403, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10074, zastoupený ředitelem sdružení Janem
Bednaříkem, na činnost /koncerty  honoráře účinkujícím/ ve výši Kč 20.000,,
37. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, FrýdekMístek, IČ 60043431, spolek zapsaný ve SR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, na akci „Festival
sv. Jan session“ /propagace, nájmy, honoráře, materiál, poplatky, poštovné, tisk a výlep plakátů, doprava
souborů, technické zajištění/ ve výši Kč 15.000,,
38. Sdružení Filip Neri, se sídlem Sadová 611, FrýdekMístek, IČ 60043431, spolek zapsaný ve SR vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, na akci
„Svatojánská věž“ /kulturní aktivity ve věži kostela sv. Jana Křtitele  propagace, honoráře, materiál, poštovné,
OON vč. odvodů, technické zajištění, nájem vč. energie/ ve výši Kč 15.000,,
39. AGORA FM  o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01524178,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním
zástupcem Michalem Šlehoferem, na akci „Mágův máj“ /nájem prostor a techniky, propagace, tisk, materiál,
honoráře a cestovné účinkujících/ ve výši Kč 10.000,,
40. AGORA FM  o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01524178,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním
zástupcem Michalem Šlehoferem, na akce „Studně nepřevážená“, „Křížová cesta“, „Čtení místa“ a „Beseda
s Fr. Čuňasem Stárkem a V. Brabencem“ /nájem prostor, aparatury a mobilních toalet, propagace, tisk, výtvarný
materiál, honoráře, pronájmy/ ve výši Kč 20.000,,
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41. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, FrýdekMístek, IČ 47197340, nezapsaný v OR, na akci
„Talent 2016 – soutěž kapel a zpěváků“ /propagace, materiál, výroba klipů a nahrávání ve studiu, pronájem/
ve výši Kč 18.000,,
42. TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Sv. Čecha 1498, FrýdekMístek, IČ 66934052, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3860, zastoupený předsedou Ing. Michalem
Smolánem, na akce „Talent 2016“ a „StounTalent 2016“ /propagace, materiál, poštovné, kopírování, nájem vč.
služeb, honoráře, technické zajištění, OON vč. odvodů, tisk a výlep plakátů/ ve výši Kč 120.000,,
43. Dětský folklórní soubor ONDRÁŠEK z.s., se sídlem Nad Potokem 2045, 738 02 FrýdekMístek, IČ
26543460, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334, zastoupený
předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na koncert k 15. výročí založení souboru /nájem, technické zajištění,
nahrávání CD/ ve výši Kč 35.000,,
44. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou,
na akce „Společenský večer Radosti ve sportovním stylu“ a „Diskotéka Linie radosti Hurá! Budou prázdniny“
/nájem, propagace, honoráře, materiál, nákup rekvizit, potravin a nealka/ ve výši Kč 10.000,,
45. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace, se sídlem 17. listopadu 147, FrýdekMístek, IČ 48428884,
pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, zastoupený
předsedou Ing. Daliborem Kališem, na akce „Mezinárodní den seniorů“ a „Přehlídka seniorských souborů
umělecké tvořivosti“ /honoráře a občerstvení účinkujícím, propagace, nájem sálu včetně služeb, ozvučení/
ve výši Kč 20.000,,
46. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve FrýdkuMístku, z.s., se sídlem Jiráskova č. 491, 738 01
FrýdekMístek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 251,
zastoupený předsedkyní Martinou Poláchovou, na akce „Symfonický orchestr a hosté hrají baroko“ a „Jarní
koncert“ /nájem vč. služeb, propagace, materiál, honoráře, poplatky, OON vč. odvodů/ ve výši Kč 50.000,,
47. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, 738 02 FrýdekMístek, IČ 47861673,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním
zástupcem souboru Mgr. Radkou Kulichovou, na koncertní zájezd Uherské Hradiště /doprava/ ve výši
Kč 10.000,,
48. Dětský folklorní soubor Ostravička, se sídlem Bezručova 167, FrýdekMístek, IČ 47861673, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený statutárním zástupcem
souboru Mgr. Radkou Kulichovou, na kulturní akce /nájem vč. služeb a energií, propagace, materiál, ozvučení,
osvětlení, projekce, honoráře/ ve výši Kč 20.000,,
49. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem 739 30 Lískovec 305, IČ 47861533, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním zástupcem souboru
Radkou Jirsovou, na kulturní akce /nájem vč. služeb a energií, materiál, propagace, technické zajištění, honoráře/
ve výši Kč 20.000,,
50. PhDr. Dagmar Čaplyginová, se sídlem Revoluční 310, 738 01 FrýdekMístek, IČ 69236020, nezapsaná
v OR, výhradně na vydání publikace k 5. výročí zpřístupnění Svatojánské věže /tisk, honoráře, grafické práce/
ve výši Kč 50.000,,
51. Junák – český skaut, okres FrýdekMístek, z.s., se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01 FrýdekMístek,
IČ 61963771, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 38527,
zastoupený vedoucím Rostislavem Přidalem, na akci „Po stopách historie skautingu ve Frýdku a Místku“
/pronájem tiskárny, tisk brožury, cestovné, materiál, kopírování, poštovné/ ve výši Kč 25.000,,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 19. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
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a rozvoj kulturních aktivit ve městě FrýdekMístek na rok 2016“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 18.
usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP/2016 až 51/OŠKMaT/DP/2016 k usnesení, uložených na odboru
ŠKMaT.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 20. rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit
ve městě FrýdekMístek na rok 2016“ níže uvedeným subjektům:
52. Daniel Virág, s místem podnikání Kostikovo náměstí 646, FrýdekMístek, IČ 47197340, nezapsaný v OR,
na činnost soukromé hudební školy ve výši Kč 79.796,,
53. AGORA FM  o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01524178,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním
zástupcem Michalem Šlehoferem, na akci „Hudební festival Šomafest“ ve výši Kč 150.000,,
54. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, se sídlem 739 30 Lískovec 305, IČ 47861533, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním zástupcem souboru
Radkou Jirsovou, na letní taneční tábor Malé Ostravice ve výši Kč 35.000,,
55. Linie radosti o.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou,
na akci „Halloween Linie radosti“ ve výši Kč 16.000,,
56. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03590569,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený předsedou
Janem Štěpánkem, na akci „Koncert M. Chodúr & Big Blast! Band ve výši Kč 150.000,,
57. Lumpíkov z.ú. se sídlem T. G. Masaryka 1108, 738 01 FrýdekMístek, IČ 02859343, spolek zapsaný ve SR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou Bc. Petrou Petruškovou,
na akci „Den dětí s Lumpíkovem“ ve výši Kč 53.500,,
58. Face 2 Face – volnočasové centrum, z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03326497,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou
Mgr. Kamilem Kavečkou, na činnost ve výši Kč 76.000,,
59. Face 2 Face – volnočasové centrum, z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03326497,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou
Mgr. Kamilem Kavečkou, na jarní příměstský tábor ve výši Kč 30.000,,
60. Face 2 Face – volnočasové centrum, z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03326497,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou
Mgr. Kamilem Kavečkou, na letní příměstský tábor ve výši Kč 84.000,.


2k/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016“ – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 21. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok
2016“ níže uvedeným subjektům:
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1. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 69 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „Poradna rané péče EUNIKA“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je kontaktní místnost poradny se
sídlem: Kostikovo nám. 646, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0103/2016/OSS, uložené na OSS.
2. Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 FrýdekMístek, IČ 70632031, ústav zapsán
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Mgr. Janou
Feyrerovou, ve výši Kč 255 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu
„Občanská poradna“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu energií, oprav tiskárny, cestovného, telefonních
poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem,
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, pojistného k dohodě o pracovní činnosti, dle přílohy
č. S/0104/2016/OSS, uložené na OSS.
3. ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., se sídlem Voršilská 5, 110 00 Praha 1, IČ 00537675,
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 573, zastoupen
místopředsedkyní organizace Mgr. Drahomírou Venkrbcovou, ve výši Kč 165 000, , a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Odborným sociálním poradenstvím ke zkvalitnění života sociálně
znevýhodněných žen a jejich rodin“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného
majetku (židle, stoly, konferenční stolek), hygienických prostředků, úhradu energií, úklidu, oprav kopírky,
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených
s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů
zařízení příjemce, kterou je Poradna pro ženy a dívky se sídlem: Palackého 131, 738 01 FrýdekMístek, dle
přílohy č. S/0105/2016/OSS, uložené na OSS.
4. Handicap centrum Škola života FrýdekMístek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupena ředitelem Güntherem Kuboněm, ve
výši Kč 200 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením – denní stacionář Škola života“, tj. na úhradu mzdových nákladů
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení, dle přílohy č. S/0106/2016/OSS, uložené na OSS.
5. KAFIRA o. p. s, se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná společnost
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka
1215, zastoupena ředitelem Janem Horákem, ve výši Kč 300 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z FrýdkuMístku
a okolí“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, drobného dlouhodobého hmotného majetku
(skříně, PC, notebook), úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování místností, budov, hmotného
majetku včetně revizí, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených
s nájmem, odvozu tuhého komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného
na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení
příjemce, kterou je KAFIRA o. p. s. se sídlem Na poříčí 595, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy
č. S/0107/2016/OSS, uložené na OSS.
6. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem Krakovská 21,
110 00 Praha 1, IČ 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 7606, zastoupena předsedkyní oblastní odbočky Vlastou Kopuncovou, ve výši Kč 83 000,, a to
výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Odborné sociální poradenství pro osoby se
zrakovým postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního
materiálu, úhradu energií, oprav tiskáren, PC, kompenzačních pomůcek, cestovného, telefonních poplatků,
poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, právních
a ekonomických služeb. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení
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příjemce, kterou je oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky se
sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0108/2016/OSS, uložené na OSS.
7. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem Krakovská 21, 110 00
Praha 1, IČ 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 7606, zastoupena předsedkyní oblastní odbočky Vlastou Kopuncovou, ve výši Kč 52 000,, a to výhradně
na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené
osoby“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního materiálu, úhradu
energií, cestovného, poštovních poplatků, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného
a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb, dopravy autobusu na zájezdy, vstupného na
zámky, hrady, koncerty, muzea, bazén, aj., mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy
č. S/0109/2016/OSS, uložené na OSS.
8. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČ 00499811, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1359, zastoupena ředitelkou Mgr. Janou Fenclovou, ve výši
Kč 22 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Raná péče rodinám dětí
se sluchovým postižením ve FrýdkuMístku“, tj. na nákup pohonných hmot, úhradu telefonních poplatků,
nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn), dle přílohy
č. S/0110/2016/OSS, uložené na OSS.
9. Středisko rané péče SPRP Ostrava, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ 75095017,
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43335, zastoupený
vedoucí střediska Bc. Vladimírou Salvetovou, ve výši Kč 59 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „ Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením“,
tj. na nákup kancelářských potřeb, čisticích a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, drobného
dlouhodobého hmotného majetku (stoly, židle, lupy aj.), pohonných hmot, úhradu energií, oprav a udržování aut,
cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem,
právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, dle přílohy
č. S/0111/2016/OSS, uložené na OSS.
10. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,
702 00 Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem, ve
výši Kč 99 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Poradna pro osoby
se zdravotním postižením FrýdekMístek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu energií, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,
poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace
je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 653, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy
č. S/0112/2016/OSS, uložené na OSS.
11. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 1 000 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké“, tj. na úhradu energií, vodného a stočného.
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Dům
pokojného stáří se sídlem Mariánské náměstí 146, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0113/2016/OSS,
uložené na OSS,
12. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 118 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
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projektu „Denní centrum Maják“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků,
drobného dlouhodobého hmotného majetku (pila, stůl), spotřebního materiálu, podsedáků na židle, úhradu
energií, oprav a udržování výtahu a technického vybavení, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za
připojení k internetu, poštovních poplatků, poplatků televize, rozhlasu, nájemného a služeb spojených s nájmem,
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, revize elektrických předmětů, odvozu tuhého komunálního
odpadu, dle přílohy č. S/0114/2016/OSS, uložené na OSS.
13. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 200 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Klub Nezbeda“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního
materiálu, úhradu energií, oprav technického vybavení, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení
k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, upgrade programu, servisní podpora,
revize elektrických předmětů, odvozu tuhého komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních
nákladů, dle přílohy č. S/0115/2016/OSS, uložené na OSS.
14. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 600 000, , a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „Oáza pokoje pro psychicky nemocné“, tj. na úhradu energií, vodného a stočného. Neinvestiční
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Oáza pokoje se sídlem
K Hájku 2971, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0116/2016/OSS, uložené na OSS.
15. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 250 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Odlehčovací služba“, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, mzdových nákladů (mimo úhradu
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného a sociální zabezpečení. Neinvestiční
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je odlehčovací služba se
sídlem Mariánské náměstí 1287, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0117/2016/OSS, uložené na OSS.
16. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 500 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Charitní pečovatelská služba“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) dle přílohy
č. S/0118/2016/OSS, uložené na OSS.
17. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 191 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Centrum Pramínek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu energií, oprav a udržování technického vybavení, cestovného, telefonních
poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem,
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, revize elektrických předmětů. Neinvestiční dotace je určena
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Centrum Pramínek se sídlem Míru 1344,
738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0119/2016/OSS, uložené na OSS.
18. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 150 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „Terénní služba Rebel“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu energií, oprav a udržování technického vybavení, aut cestovného, telefonních
poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem,
upgrade programů, servisní podpora, revize elektrických předmětů, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je
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Terénní služba Rebel se sídlem Sadová 604, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0120/2016/OSS, uložené
na OSS.
19. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 155 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Terénní služba ZOOM“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu energií, oprav a udržování technického vybavení, cestovného, telefonních
poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem,
revize elektrických předmětů, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Terénní služba ZOOM se sídlem
Sadová 604, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0121/2016/OSS, uložené na OSS.
20. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 120 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Týdenní stacionář“, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, mzdových nákladů (mimo úhradu
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Týdenní stacionář se
sídlem Mariánské náměstí 1287, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0122/2016/OSS, uložené na OSS.
21. Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o., se sídlem Hraniční 21, 739 42 FrýdekMístekLysůvky, IČ 29386063,
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 38065, zastoupena jednatelem Janem Liberdou, ve výši Kč 340 000,, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Poskytování pobytové služby“, tj. na úhradu energií, vodného
a stočného, nájemného a služeb spojených s nájmem, dle přílohy č. S/0123/2016/OSS, uložené na OSS.
22. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 300 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „Sociální asistence FrýdekMístek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot,
hygienických prostředků, literatury, úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,
nájemného a služeb spojených s nájmem, správní režie (náklady spojené se základní činností sociálních služeb
ekonom, vedoucí oblasti aj.), mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu
provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je sociální asistence se sídlem Kostikovo nám. 646,
738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0124/2016/OSS, uložené na OSS.
23. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 252 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „SÁRA FrýdekMístek, Azylový dům pro matky s dětmi“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je
SÁRA FrýdekMístek se sídlem Bruzovská 328, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0125/2016/OSS,
uložené na OSS.
24. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 142 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „SÁRA FrýdekMístek, Azylový dům pro ženy“, tj. na úhradu správní režie (náklady spojené se
základní činností sociální služby – ekonom, vedoucí oblasti, účetní apod.), mzdových nákladů (mimo úhradu
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je SÁRA FrýdekMístek
se sídlem Bruzovská 328, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0126/2016/OSS, uložené na OSS.
25. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
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Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 150 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „SÁRA FrýdekMístek, noclehárna pro ženy“, tj. na nákup čisticích a hygienických prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, správní režie (náklady spojené se základní činností
sociální služby – ekonom, účetní aj.), mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného
na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je SÁRA FrýdekMístek se sídlem Bruzovská 328,
738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0127/2016/OSS, uložené na OSS.
26. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 70 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „SÁRA FrýdekMístek, Sociální rehabilitace“, tj. na úhradu energií, mzdových nákladů (mimo
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je SÁRA
FrýdekMístek se sídlem Bruzovská 328, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0128/2016/OSS, uložené
na OSS.
27. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 129 000,, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je BETHEL FrýdekMístek
se sídlem BahnoPříkopy 1309, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0129/2016/OSS, uložené na OSS.
28. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 100 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „BETHEL FrýdekMístek, noclehárna pro muže“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je BETHEL
FrýdekMístek se sídlem BahnoPříkopy 1309, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0130/2016/OSS, uložené
na OSS.
29. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 100 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „RÚT FrýdekMístek, sociální rehabilitace“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je RÚT FrýdekMístek se
sídlem T. G. Masaryka 1101, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0131/2016/OSS, uložené na OSS.
30. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 140 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „NOE FrýdekMístek, podpora samostatného bydlení“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení,
ostatních osobních nákladů, pojistného k dohodě o pracovní činnosti. Neinvestiční dotace je určena výhradně na
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je NOE FrýdekMístek se sídlem T .G. Masaryka 1101,
738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0132/2016/OSS, uložené na OSS.
31. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 70 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „EFFATHA FrýdekMístek, sociálně terapeutické dílny“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je
EFFATHA FrýdekMístek se sídlem T. G. Masaryka 1101, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy
č. S/0133/2016/OSS, uložené na OSS.
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32. Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ 25380443, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 250 000,, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Kontaktní a poradenské centrum FrýdekMístek“, tj. na nákup
potravin, kancelářských potřeb, čisticích a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, nádobí, zdravotního
materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování aut, drobného dlouhodobého hmotného
majetku, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb
spojených s nájmem, odvozu tuhého komunálního odpadu, úklidu, technické revize, mzdových nákladů (mimo
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je kontaktní
centrum se sídlem Malé náměstí 104, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0134/2016/OSS, uložené na OSS.
33. Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ 25380443, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 60 000,, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Terénní program FrýdeckoMístecko“, tj. na nákup zdravotního
materiálu, čisticích a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného,
nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je kontaktní centrum se sídlem Malé náměstí 104,
738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0135/2016/OSS, uložené na OSS.
34. Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ 26641178, spolek zapsaný
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem
Mgr. Janem Czudkem, ve výši Kč 170 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Poradna Modrého kříže v ČR“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Poradna Modrého kříže ve FrýdkuMístku
se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0136/2016/OSS, uložené na OSS.
35. Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ 26641178, spolek zapsaný
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem
Mgr. Janem Czudkem, ve výši Kč 130 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Následná péče“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního
materiálu, knih, publikací, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování budov, cestovného,
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájem, mzdových
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je
Modrý kříž ve FrýdkuMístku se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy
č. S/0137/2016/OSS, uložené na OSS.
36. BESKYD DZR, o. p. s., se sídlem Hlavní 2326, 738 01 FrýdekMístek, IČ 28618530, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
vložka 285, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Sladkovským, ve výši Kč 420 000,, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Domov BESKYD“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo
úhradu odměn), dle přílohy č. S/0138/2016/OSS, uložené na OSS.
37. O. s. Filadelfie, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26548518, spolek zapsaný ve
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5400, zastoupen předsedou
představenstva Martinem Dubčákem, B.Th., ve výši Kč 220 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Nízkoprahový klub Ukryt“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu
energií, vodného a stočného, údržby a servisu HW, SW, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,
nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0139/2016/OSS, uložené
na OSS.
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38. Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, 738 01 FrýdekMístek, spolek zapsaný ve
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11839, zastoupen ředitelkou
Bc. Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 800 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Pomoc seniorům a lidem s postižením ve statutárním městě FrýdekMístek prostřednictvím osobní
asistence“, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je středisko ve FrýdkuMístku se sídlem Malý
Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0140/2016/OSS, uložené na OSS.
39. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace zapsaná
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 30 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „DORKAS Ostrava, tísňová péče“, tj. na nákup pohonných hmot, úhradu energií, oprav
přístrojů tísňové péče a dispečerského pultu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0141/2016/OSS, uložené
na OSS.
40. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava,
IČ 02407451, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1239, zastoupená ředitelkou Mgr. Anetou Haškovou, ve výši
Kč 27 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Tlumočnická služba“,
tj. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (notebooky, dataprojektor, nahrávací zařízení, pracovní
telefony), úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0142/2016/OSS, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 22. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 21. usnesení dle přílohy č.
S/0103/2016/OSS až S/0142/2016/OSS k usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 23. rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok
2016“ níže uvedeným subjektům:
1. Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 FrýdekMístek, IČ 70632031, ústav zapsán
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Mgr. Janou
Feyrerovou, Kč 226 000,, v rámci projektu „Centrum pro rodinu“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu
energií, oprav tiskárny, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb
spojených s nájmem, školení a kurzů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, pojistného
k dohodě o pracovní činnosti, propagace.
2. Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s., se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 01 Ostrava, IČ
48804517, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2104,
zastoupen předsedou Janem Zajíčkem, Kč 69 700,, v rámci projektu „Projekt VÝZVAslužba OASA osobní
asistence u 2 dětí a mladých lid se zdravotním postižením z FrýdkuMístku“, tj. na úhradu mzdových nákladů
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení.
3. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00
Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem,
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Kč 69 900,, v rámci projektu „Osobní asistence FrýdeckoMístecko“, tj. na nákup hygienických prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
4. Linie radosti o. s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupen ředitelkou
Jaroslavou Lukšovou, Kč 49 600,, v rámci projektu „Radujme se ze života společně bez ohledu na handicap“,
tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů.


2l/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2016“
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 24. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora
navazujících na sociální služby pro rok 2016“ níže uvedeným subjektům:

a rozvoj ostatních aktivit

1. NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, obecně
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Brně,
oddíl O, vložka 443, zastoupena ředitelkou Bc. Barborou Suchou, ve výši Kč 15 000,, a to výhradně na
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Bezbariérový veřejný prostor – konzultační činnost“,
tj. na úhradu ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0143/2016/OSS, uložené na OSS.
2. KAFIRA o. p. s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
vložka 1215, zastoupena ředitelem Janem Horákem, ve výši Kč 80 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Aktivizace a motivace osob se zdravotním postižením prostřednictvím
multismyslové místnosti Snoezelen“, tj. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hvězdné nebe,
baldachýn, zrcadlová koule, space projektor+4 kotouče, relaxační křeslo), spotřebního materiálu (motorek
k zrcadlové kouli, barevný reflektor, aromalampa, stolička/lampa, sada zásuvek na dálkové ovládání, sada UV
pomůcek, magma lampa), úhradu ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu
provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je KAFIRA o. p. s. se sídlem Na poříčí 595, 738 01 Frýdek
Místek, dle přílohy č. S/0144/2016/OSS, uložené na OSS.
3. ADRA, o. p. s., se sídlem Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196,
zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 172 500, , a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Dobrovolnické programy ADRA v roce 2016“, tj. na nákup kancelářských
potřeb, úhradu tisku materiálů, právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace
je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem:
Radniční 1242, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0145/2016/OSS, uložené na OSS.
4. ADRA, o. p. s., se sídlem Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196,
zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 30 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Sociální šatník ADRA v roce 2016“, tj. na nákup spotřebního materiálu,
úhradu telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, právních a ekonomických služeb, ostatních
osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce,
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kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0146/2016/OSS,
uložené na OSS.
5. ADRA, o. p. s., se sídlem Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196,
zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 31 200,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Dobrovolníci ADRA v domácnostech seniorů v roce 2016“, tj. na nákup
kancelářských potřeb, úhradu právních a ekonomických služeb, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je
ADRA o. p. s. se sídlem Radniční 1242, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0147/2016/OSS, uložené
na OSS.
6. Oblastní spolek ČČK FrýdekMístek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00426440, spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632, zastoupen
ředitelkou Janou Stanovskou, ve výši Kč 150 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „Humanitární služby pro osoby bez přístřeší a osoby v nepříznivé sociální situaci“, tj. na nákup
zdravotního materiálu, obvazů, náplastí, dezinfekce, léků, čisticích a hygienických prostředků, úhradu energií,
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, právních
a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0148/2016/OSS, uložené na OSS.
7. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,
702 00 Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem,
ve výši Kč 15 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb,
hygienických a čisticích prostředků, spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za
připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek
Místek, dle přílohy č. S/0149/2016/OSS, uložené na OSS.
8. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 3 200,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Cyklus přednášek pro klienty Oázy pokoje a Domu pokojného stáří“, tj. na úhradu ostatních osobních
nákladů, dle přílohy č. S/0150/2016/OSS, uložené na OSS.
9. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 7 500,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „ Připravujeme se do školyspolečně to zvládneme“, tj. na úhradu ostatních osobních nákladů, dle
přílohy č. S/0151/2016/OSS, uložené na OSS.
10. Cesta bez bariér, spolek, se sídlem Staříč 426, 739 43 Staříč, IČ 04419243, spolek zapsaný ve spolkovém
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14520, zastoupený předsedkyní Bc. Alenou
Matýskovou, ve výši Kč 80 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu
„Podpora alternativní dopravy pro osoby se zdravotním postižením“, tj. na nákup pohonných hmot, úhradu
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0152/2016/OSS, uložené na OSS.
11. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace FrýdekMístek, se sídlem 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek
Místek, IČ 48428884, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 48076, zastoupen předsedou organizace Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 100 000,, a to výhradně na
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů Statutárního
města FrýdekMístek a okolí“, tj. na úhradu cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,
nájemného (prostory Národního domu FrýdekMístek, p. o., tělocvičny SVČ klíč), dopravy autobusem na
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zájezdy, do divadel, pořádání soutěží (nájmy, ostatní režijní náklady), dle přílohy č. S/0153/2016/OSS, uložené
na OSS.
12. Podané ruce, z. s., se sídlem Zborovská 465, 738 01 FrýdekMístek, IČ 70305731, spolek zapsaný ve
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4764, zastoupen místopředsedkyní
Monikou Olbrechtovou, ve výši Kč 80 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Koordinace canisterapie ve FrýdkuMístku a okolí“, tj. na označení CT týmů (mikiny, batohy), úhradu
nájemného a služeb spojených s nájmem, 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 na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým jsou Podané ruce, z. s. se
sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0154/2016/OSS, uložené na OSS.
13. S.T.O.P., se sídlem Trocnovská 773/6, 702 00 Ostrava, IČ 26516594, spolek zapsaný ve spolkovém
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5026, zastoupen ředitelkou Mgr. Ivonou
Šťovíčkovou, ve výši Kč 20 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu
„Doučování dětí v sociálně slabých rodinách 2016“, tj. na nákup kancelářských potřeb, pomůcek pro
dobrovolníky, úhradu cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb
spojených s nájmem, vstupného (divadlo, kino aj.), mzdových nákladů (mimo úhradu odměn), ostatních
osobních nákladů, dle přílohy č. S/0155/2016/OSS, uložené na OSS.
14. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava,
IČ 22831738, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
8751, zastoupen předsedkyní Marcelou Reichelovou, ve výši Kč 15 600,, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Spotřebitelské praktikumcyklus seminářů pro seniory a osoby se
zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu cestovného, telefonních poplatků, ostatních
osobních nákladů, dle přílohy č. S/0156/2016/OSS, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 25. rozhodlo
o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních
aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2016“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 24. usnesení dle
přílohy č. S/0143/2016/OSS až S/0156/2016/OSS k usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 26. rozhodlo
o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících
na sociální služby pro rok 2016“ níže uvedenému subjektu:
Linie radosti o. s., se sídlem Palackého 122, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupen ředitelkou Jaroslavou
Lukšovou, Kč 40 800,, v rámci projektu „Plaveme s radostí za podpory FrýdkuMístku“, tj. na nákup
pohonných hmot, dresů, nájemného a služeb spojených s nájmem, pronájmu plavecké dráhy, členských
příspěvků Lašskému sportovnímu klubu (trenér).


2m/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního Programu na podporu
projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2016 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 27. rozhodlo
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o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví
na rok 2016
a
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního Programu na podporu
projektů v oblasti zdravotnictví na rok 2016 u níže uvedených subjektů:
1. ROSKA FrýdekMístek, pobočný spolek Unie Roska v ČR, se sídlem: Novodvorská 3052, 738 01
FrýdekMístek, IČ: 64120252, zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
v oddílu L, vložce 3530, zastoupena předsedkyní Helenou Novákovou, ve výši Kč 42 000,, a to výhradně
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční rehabilitační pobyt v nestátním
zdravotnickém zařízení Odra na Ostravici“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
2. Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., se sídlem: Gurťjevova 459/11, 700 30 OstravaZábřeh, IČ: 26850176,
zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu O,
vložce číslo 194, zastoupen ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou, DiS., ve výši Kč 5 000,, a to výhradně
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová péče o občany FrýdkuMístku“,
tj. na zdravotnický materiál, dle přílohy č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
3. Lenka Kovalová – škola jógy KARAKAL, se sídlem: Raškovice 241, 739 04 Pražmo, IČ: 18984754,
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddílu A, vložce 12025,
zastoupena Lenkou Kovalovou, ve výši Kč 25 000,, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci
realizace projektu „Světlý horizont 2016“, tj. na zakoupení botníků, šatních věšáků a šatní skříně, dle přílohy
č. 3/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
4. Nemocnice ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem: E. Krásnohorské 321, 738 18 FrýdekMístek,
IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka
938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 45 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
nákladů v rámci realizace projektu „Obnova a zkvalitnění vybavení na Oddělení následné péče“, tj. na zakoupení
invalidních vozíků s antidekubitním sedákem v kombinaci s paměťovou pěnou, dle přílohy č. 4/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
5. Nemocnice ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem: E. Krásnohorské 321, 738 18 FrýdekMístek,
IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka
938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 60 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
nákladů v rámci realizace projektu „Kognitivní rehabilitace, léčba frailty“, tj. na zakoupení cvičebních pomůcek,
pomůcek pro muzikoterapii, aktivizačních her, pedálového trenažeru, steperů, balančních pomůcek, činek
a závaží, pomůcek pro zlepšení rovnováhy a židlí, dle přílohy č. 5/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
6. Nemocnice ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem: E. Krásnohorské 321, 738 18 FrýdekMístek,
IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka
938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 45 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
nákladů v rámci realizace projektu „Zkvalitnění a podpora ošetřovatelské péče na interním oddělení Nemocnice
ve FrýdkuMístku, p. o.“, tj. na zakoupení sady polohovacích antidekubitních pomůcek, dle přílohy č. 6/OSS
k tomuto usnesení, uložené na OSS.
7. Plavecký oddíl FrýdekMístek, zapsaný spolek, se sídlem: Novodvorská 3067, 738 01 FrýdekMístek,
IČ: 22731911, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu L, vložce
číslo 8092, zastoupen předsedkyní Bc. Ivetou Ličmanovou, ve výši Kč 21 000,, a to výhradně na částečnou
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Plavání pro každého“, tj. na pronájem bazénu, dle přílohy č. 7/OSS
k tomuto usnesení, uložené na OSS.
8. Oblastní spolek ČČK FrýdekMístek, pobočný spolek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK FrýdekMístek, ve výši Kč 26 500,, a to výhradně na částečnou
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Humanitární jednotka“, tj. na nájemné humanitárního skladu, páteřní
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desku s pásy a fixací hlavy, nerezové várnice a elektrocentrály, dle přílohy č. 8/OSS k tomuto usnesení, uložené
na OSS.
9. Oblastní spolek ČČK FrýdekMístek, pobočný spolek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK FrýdekMístek, ve výši Kč 60 000,, a to výhradně na částečnou
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní ošetřovací jednotka“, tj. na zakoupení prstového oxymetru,
ošacení, zdravotní a hygienický materiál, elektřina, telefony, nájemné, právní a ekonomické služby a ostatní
osobní náklady na dohody o provedení práce, dle přílohy č. 9/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
10. Oblastní spolek ČČK FrýdekMístek, pobočný spolek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK FrýdekMístek, ve výši Kč 34 300,, a to výhradně na částečnou
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Oceňování, evidence a propagace bezpříspěvkového dárcovství
krve“, tj. na kancelářské potřeby, upomínkové dárky, telefony a nájemné,, dle přílohy č. 10/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
11. Charita FrýdekMístek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 25 000,, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace
projektu „Mobilní hospicová péče v Charitě FrýdekMístek“, tj. na ostatní osobní náklady na dohody
o provedení práce, dle přílohy č. 11/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
12. Charita FrýdekMístek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 13 000,, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace
projektu „Rekondiční plavání pro klienty Oázy pokoje a Denního centra Maják v roce 2016“, tj. na dopravu
klientů na bazén, vstupné a pronájem bazénu, dle přílohy č. 12/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
13. Charita FrýdekMístek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 55 000,, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace
projektu „Ozdravný pobyt klientů Oázy pokoje pro psychicky nemocné 2016“, tj. na pohonné hmoty, pobyt,
dopravu a vstupné, dle přílohy č. 13/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
14. Svaz důchodců ČR, městská organizace FrýdekMístek, pobočný spolek, se sídlem: 17. listopadu 147,
738 01 FrýdekMístek, IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 48076, zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 30 000,,
a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt seniorů“,
tj. na nájemné a dopravu autobusem, dle přílohy č. 14/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
15. Svaz důchodců ČR, městská organizace FrýdekMístek, pobočný spolek, se sídlem: 17. listopadu 147,
738 01 FrýdekMístek, IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 48076, zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 15 000,,
a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Kondiční plavání seniorů v bazénu“,
tj. na pronájem bazénu, dle přílohy č. 15/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
16. RENARKON, o. p. s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ: 25380443, zapsán
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 17,
zastoupen ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 100 000,, a to výhradně na částečnou úhradu
nákladů v rámci realizace projektu „Kontaktní a poradenské centrum FrýdekMístek“, tj. na zdravotní materiál
pro klienty v rámci programu HARM REDUCTION, dle přílohy č. 16/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
17. BESKYD DZR, o. p. s., se sídlem: Hlavní třída 2326, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 28618530, zapsán
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 285,
zastoupen ředitelem Ing. Liborem Sladkovským, ve výši Kč 67 400,, a to výhradně na částečnou úhradu
nákladů v rámci realizace projektu „Lůžka“, tj. na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek včetně
příslušenství, dle přílohy č. 17/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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2n/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města FrýdekMístek na rok
2016 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 28. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku na rok 2016 ve výši Kč 130 800,
MUDr. Ivaně Röschlové, provozovateli endokrinologické ambulance a ambulance praktického lékaře pro děti a
dorost, se sídlem Stará cesta 83, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 75126044, na částečnou úhradu nákladů v rámci
realizace projektu „Beskydský pediatrický den 2016“, tj. na pronájem a technické zabezpečení konferenčních
prostor, ubytování a občerstvení účastníků, zajištění, tisk a distribuce tiskových materiálů (program a sborník).
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 29. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku
na rok 2016 ve výši Kč 130 800, MUDr. Ivaně Röschlové, provozovateli endokrinologické ambulance a
ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, se sídlem Stará cesta 83, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 75126044,
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Beskydský pediatrický den 2016“, tj. na pronájem a
technické zabezpečení konferenčních prostor, ubytování a občerstvení účastníků, zajištění, tisk a distribuce
tiskových materiálů (program a sborník), dle smlouvy S/0189/2016/OSS, která je přílohou č. 1/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.


2o/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 pro
Nemocnici ve FrýdkuMístku, p. o. – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 30. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016:
Nemocnici ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00534188,
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupené ředitelem, Ing. Tomášem
Stejskalem, ve výši Kč 200.000,, na odbornou akci „VII. Beskydské ortopedické dny“, a to na technické
zabezpečení akce, ubytování účastníků a výrobu tiskovin, dle přílohy č. S/0208/2016/OSS k tomuto usnesení,
uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 31. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016
s Nemocnicí ve FrýdkuMístku, p. o., dle přílohy č. S/0208/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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2p/ Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
z rozpočtu města na rok 2016 pro Nemocnici ve FrýdkuMístku, p. o. 
odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 32. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016:
Nemocnici ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00534188,
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupené ředitelem, Ing. Tomášem
Stejskalem, ve výši Kč 720.000,, a to na zakoupení zdravotnických pomůcek k dovybavení nově otevřeného
lůžkového oddělení dlouhodobé následné péče, dle přílohy č. S/0162/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na
OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 33. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016:
Nemocnici ve FrýdkuMístku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 00534188,
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupené ředitelem, Ing. Tomášem
Stejskalem, ve výši Kč 280.000,, a to na zakoupení přístrojů zdravotnické techniky k dovybavení nově
otevřeného oddělení dlouhodobé následné péče, dle přílohy č. S/0163/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na
OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 34. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a investiční dotace z rozpočtu města na
rok 2016 s Nemocnicí ve FrýdkuMístku, p. o., dle příloh č. S/0162/2016/OSS, S/0163/2016/OSS k usnesení,
uložených na OSS.


2r/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 35. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 těmto subjektům:
l. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411,
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupená ředitelem Armády spásy,
Centra sociálních služeb v Ostravě, Hendrikem van Hattem, ve výši Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, spotřeby materiálu (léky, drogerie).
Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda spásy, Centrum
sociálních služeb v Ostravě, se sídlem: U Nových válcoven, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. S/0159/2016/OSS
k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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2. Medelapéče o seniory o.p.s., se sídlem: Ostravice 855, 739 14 Ostravice, IČ: 02141531, zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1210, zastoupená
ředitelkou, paní Kateřinou Valovou, ve výši Kč 100.000,, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na
úhradu elektrické energie a nájemného, dle přílohy č. S/0160/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 36. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 se
subjekty uvedenými v bodě 2. 35. usnesení, dle příloh č. S/0159/2016/OSS a č. S/0160/2016/OSS k tomuto
usnesení, uložených na OSS.


2s/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 37. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 níže uvedenému subjektu:
Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 FrýdekMístek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 100 000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Dobrovolnické centrum Charity FrýdekMístek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného
dlouhodobého hmotného majetku (police), na úhradu cestovného, telefonních poplatků, mzdových nákladů
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení, dle přílohy č. S/0210/2016/OSS, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 38. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města rok 2016“ se subjektem uvedeným
v bodě 2. 37. usnesení dle přílohy č. S/0210/2016/OSS k usnesení, uložené na OSS.


2t/ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 39. rozhodlo
o poskytnutí dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000, Kč na financování propagace sdružení Region
Beskydy, na financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit Regionu Beskydy souvisejících
s členstvím Regionu Beskydy v nadnárodním sdružení Euroregion Beskydy, dále na financování provozních
výdajů, včetně výdajů souvisejících se zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování aktivit
souvisejících s přípravou projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG VA Česká republika
– Polsko a INTERREG VA Slovenská republika – Česká republika.
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 40. rozhodlo
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.


2u/ Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města
FrýdekMístek pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor
FrýdekMístek
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 41. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, se
sídlem Výškovická 40, Ostrava  Zábřeh, IČ 70884561 ve výši 600 000, Kč, na vypracování projektové
dokumentace a provedení částečné instalace technických zařízení sloužících k zajištění provozu a bezpečnosti
bezobslužné hasičské stanice a areálu na ul. Pavlíkova ve FrýdkuMístku.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 42. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem Radniční
1148, FrýdekMístek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. 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.


2v/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu prevence kriminality na rok
2016
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 43. neschvaluje
návrh Ing. Adély Řehové (ANO 2011), Občanské sdružení  SCHÄFER SCHOOL – 0, Kč.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 44. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu prevence kriminality pro rok 2016 těmto subjektům:
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1. Renarkon, o.p.s., kontaktní a poradenské centrum FrýdekMístek, se sídlem Mariánskohorská 1328/29,
700 02 Ostrava, IČ: 25380443, zastoupen Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem společnosti, a to výhradně na
realizaci projektu: „Nový život“ ve výši 48.400, Kč.
2. Charita FrýdekMístek, se sídlem F. Čejky 450, 738 02 FrýdekMístek, IČ: 45235201, zastoupena
Mgr. Martinem Hořínkem, ředitelem, a to výhradně na realizaci projektů:
a) „Barevností k jednotě“ ve výši 3.000, Kč
b) „Nezbedníci vyráží vstříc novým zážitkům“ ve výši 53.000, Kč
c) „Cestujeme za poznáním“ ve výši 11.100, Kč
d) „Jak nenaletět podvodníkům aneb bráníme se šmejdům“ ve výši 43.000, Kč
e) “Mám problém – pomůže mi Rebel“ ve výši 25.000, Kč
f) „Rebel Active Day“ ve výši 19.000, Kč
g) „Věda hrou“ ve výši 2.700, Kč.
3. Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 70632031, zastoupeno
Mgr. Janou Feyrerovou, ředitelkou, a to výhradně na realizaci projektu „Společnou komunikací proti
kriminalitě“ ve výši 37.600, Kč.
4. Občanské sdružení – SCHÄFER SCHOOL, se sídlem Zámecké náměstí 1255, 738 01 FrýdekMístek, IČ:
26562278, zastoupeno Ing. Silvií Schäferovou, předsedkyní spolku, a to výhradně na realizaci projektu „Dětský
den s Schäfer school“ ve výši 35.000, Kč.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
2. 45. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 277.800, Kč z
Programu prevence kriminality pro rok 2016 se subjekty uvedenými v bodě 2. 44. usnesení dle příloh
č. 1.  4. k usnesení, uložených u Městské policie FrýdekMístek.


III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKUMÍSTKU
3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování
nemovitostí
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
3. 1. ruší
1. níže uvedená usnesení:
usnesení č. III/3a/3.1./21. z 16. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 09.12.2013, které
zní:
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o nabytí částí pozemků p.č. 3090/3 ostatní plocha – zeleň o
výměře 30 m2, p.č. 3090/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 53 m2 a p.č. 3090/7 ostatní plocha –
zeleň o výměře 362 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí) od ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.“
usnesení č. III/3a/3.1./1. z 2. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 15.12.2014, které zní:
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o nabytí části pozemku p.č. 3090/9 o výměře cca 14 m2, k.ú.
Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí) od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude určen geometrickým plánem.“
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usnesení č. V/5a/5.2./29. z 5. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 08.06.2015, které
zní:
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo o nabytí části pozemku p.č. 3090/9 (nově p. č. 3090/22 dle GP č.
502449/2014) o výměře 13 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí) od ČR Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
V darovací smlouvě bude uvedeno následující:
Obdarovaný dále prohlašuje, že předmětnou nemovitost potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. § 35 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že darované nemovitosti bude využívat výlučně ve
veřejném zájmu a zavazuje se, že touto smlouvou nabyté nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům on sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat, s výjimkou nakládání dle ust. § 25
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani jinak nezcizí po
dobu deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva.
V souvislosti s výše uvedeným ujednáním má dárce právo provádět kontrolu, kdykoliv v průběhu deseti let ode
dne zapsání vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání a obdarovaný
je povinen tuto kontrolu strpět.
Pro případ, že by obdarovaný něco z toho, k čemu se zde zavázal, nedodržel, dohodly se smluvní strany na tom,
že obdarovaný převede na účet dárce částku ve výši 100% ceny majetku obvyklé v době porušení závazku,
stanovené znaleckým posudkem, nejméně však částku ve výši 100% ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů ke
dni jeho převodu majetku na povinného ze závazku a to ve lhůtě do 60 dnů ode dne vyrozumění obdarovaného o
zjištěném porušení shora uvedeného závazku.
Smluvní strany se dohodly, že uvedená sankce ve výši 100 % ceny zjištěné dle oceňovacích předpisů bude
uplatněna při porušení kteréhokoliv z dojednaných závazků.“
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
3. 2. rozhodlo
2. a) o nabytí části pozemku p.č. 3090/9 ostatní plocha, ostatní komunikace (nově p. č. 3090/22 dle GP č. 5024
49/2014) o výměře 13 m2, části pozemku p. č. 3090/3 ostatní plocha, zeleň (nově p. č. 3090/24 dle GP č. 5181
5/2015) o výměře 74 m2 a části pozemku p. č. 3090/7 ostatní plocha, zeleň (nově p. č. 3090/25 dle GP č. 5181
5/2015) o výměře 109 m2, vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí) od ČR Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
b) o uzavření Darovací smlouvy č. DSFM29215Vym mezi statutárním městem FrýdekMístek jako
obdarovaným a ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390
jako dárcem, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu části pozemku p.č. 3090/9 ostatní plocha, ostatní
komunikace (nově p. č. 3090/22 dle GP č. 502449/2014) o výměře 13 m2, části pozemku p. č. 3090/3 ostatní
plocha, zeleň (nově p. č. 3090/24 dle GP č. 51815/2015) o výměře 74 m2 a části pozemku p. č. 3090/7 ostatní
plocha, zeleň (nově p. č. 3090/25 dle GP č. 51815/2015) o výměře 109 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek (Na Poříčí), dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na odboru správy obecního majetku.
3. o stanovení kupní ceny pozemku p.č. 5193/78 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec
FrýdekMístek (Nad Lipinou) při prodeji spoluvlastníkům budovy bez čp/če (garáže) na pozemku p.č. 5193/78
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek ve výši 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.
4. o prodeji pozemku p.č. 1961/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek
(Malý Koloredov) vlastníku stavby bez čp/če (garáže) na pozemku p.č. 1961/20 zastavěná plocha a nádvoří v
k.ú. Místek 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.
5. o prodeji části pozemku p.č. 1400/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 68 m2, k.ú. Skalice u
FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Za humny) manželům Mgr. Michalu Tvrdému, bytem **********, a Haně
Tvrdé, bytem ***********, za kupní cenu 350 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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6. a) o nabytí pozemku p. č. 2940/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 931 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek
(Komenského park) od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ:
65993390, a to bezúplatně.
b) o uzavření Darovací smlouvy č. DSFM31015Vym mezi statutárním městem FrýdekMístek jako
obdarovaným a ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390
jako dárcem, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 2940/1 ostatní plocha, zeleň o
výměře 1 931 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Komenského park), dle přílohy č. 2 k usnesení uložené na
odboru správy obecního majetku.
7. o nabytí pozemku p. č. 7610/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.070 m2, k.ú. Frýdek, obec
FrýdekMístek (Bruzovská) od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
IČ: 65993390, a to bezúplatně.
8. o prodeji pozemku p.č. 528/65 ost. plocha – jiná plocha o výměře 454 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek
(B. Martinů a Nerudova ulice) Ludmile Lee Mazurové, bytem *************, *************** 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.
9. o prodeji části pozemku p.č. 5090/25 zahrada o výměře cca 35 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek
(Jaroslava Haška) Bohdanu Kocurkovi, bytem *************, ******************** 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.
10. o prodeji pozemku p.č. 5112/8 zahrada o výměře 370 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Petra Cingra)
Petře Syřínkové, bytem *************, ***************** za kupní cenu 550 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. a) o nabytí pozemku p.č. 849/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 87 m2, k.ú. Skalice u Frýdku
Místku, obec FrýdekMístek (Kamenec) od Karla Hlavy, bytem ***********, ************* za kupní cenu
156 Kč/m2.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím
kupujícím a Karlem Hlavou, bytem ***********, ************* jako budoucím prodávajícím na pozemek
p.č. 849/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 87 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec Frýdek
Místek (Kamenec) za kupní cenu 156 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby na
předmětném pozemku v rámci investiční akce „Vybudování odvodnění místní komunikace Skalice – Kamenec.
12. a) o nabytí pozemku p.č. 580/30 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 367 m2 a části pozemku p.č.
1452/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 500 m2, vše k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec
FrýdekMístek (Baščica) od Vladimíra Kavky, bytem ***************, ************* za kupní cenu 250
Kč/m2. Přesný rozsah nabývané části pozemku p.č. 1452/1 bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím
kupujícím a Vladimírem Kavkou, bytem ***************, ************* jako budoucím prodávajícím na
pozemek p.č. 580/30 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 367 m2 a část pozemku p.č. 1452/1 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře cca 500 m2, vše k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek
(Baščica) za kupní cenu 250 Kč/m2.
13. a) o nabytí pozemku p.č. 580/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 452 m2, k.ú. Skalice u
FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Baščica) od Marie Machálkové, bytem ********************, *******
za kupní cenu 250 Kč/m2.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím
kupujícím a Marií Machálkovou, bytem ********************, ******* jako budoucí prodávající na
pozemek p.č. 580/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 452 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec
FrýdekMístek (Baščica) za kupní cenu 250 Kč/m2.
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14. a) o nabytí části pozemku p.č. 565/4 lesní pozemek o výměře cca 70 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec
FrýdekMístek (Baščica) od Soni Raškové, bytem ****************, ************* a Miluše Šichmanové,
bytem ******************************, ******* 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 Soňou Raškovou, bytem ****************, ************* a Miluší Šichmanovou, bytem
**********************************, ******* jako budoucími prodávajícími na část pozemku p.č. 565/4
lesní pozemek o výměře cca 70 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Baščica) za kupní cenu
250 Kč/m2.
15. a) o nabytí pozemku p.č. 577/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 194 m2 a části pozemku p.č.
577/1 o výměře cca 550 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Baščica) od Ing. Pavla
Valeriána, Ph.D., bytem ************, ******* za kupní cenu 250 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané části
pozemku p.č. 577/1 bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím
kupujícím a Ing. Pavlem Valeriánem, Ph.D., bytem ************, ******* jako budoucím prodávajícím na
pozemek p.č. 577/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 194 m2 a část pozemku p.č. 577/1 o výměře
cca 550 m2, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Baščica), za kupní cenu 250 Kč/m2.
16. o darování pozemků p.č. 96/3 ostatní plocha – silnice o výměře 264 m2, k.ú. Frýdek (Revoluční), p.č. 7613/2
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 5.704 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku (Valcířská), vše obec
FrýdekMístek Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692  Správě silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711.
17. a) o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k částem pozemků p.č. 7649/1 vodní
plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené a p.č. 7647/2 vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, a k částem pozemků p.č. 5228/1 vodní plocha –
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p.č. 5229/2 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, p.č. 2517/1 ostatní plocha – neplodná půda a p.č. 2411 ostatní plocha – neplodná půda, vše k.ú.
Sviadnov, obec Sviadnov vlastníkem Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a to
služebnosti spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat lávku pro pěší, pro obec FrýdekMístek za
jednorázovou úplatu 30 Kč/m2 + příslušná sazba DPH a pro obec Sviadnov za jednorázovou úplatu 15 Kč/m2 +
příslušná sazba DPH, minimálně 1.000 Kč + příslušná sazba DPH. Přesný rozsah věcného práva  služebnosti
bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřené ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů k částem pozemků p.č. 7649/1
vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené a p.č. 7647/2 vodní plocha – koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, a k částem pozemků p.č. 5228/1 vodní plocha –
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p.č. 5229/2 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, p.č. 2517/1 ostatní plocha – neplodná půda a p.č. 2411 ostatní plocha – neplodná půda, vše k.ú.
Sviadnov, obec Sviadnov mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím oprávněným a stavebníkem na
straně jedné a Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 70890021, jako budoucím povinným a vlastníkem na straně druhé, týkající se služebnosti
spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat lávku pro pěší na předmětných pozemcích.
18. o nabytí částí pozemku p.č. 4208 zahrada o výměře cca 10 m2 a cca 60 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku,
obec FrýdekMístek (K Sedlištím) od Moniky Valigurové, bytem ************, ********, ************ za
kupní cenu 312 Kč/m2. Přesný rozsah nabývaných nemovitostí bude určen geometrickým plánem.
19. o prodeji části pozemku p.č. 671/3 ostatní plocha  ostatní komunikace o výměře cca 200 m2, k.ú. Místek,
obec FrýdekMístek (J. Jabůrkové) spoluvlastníkům pozemku p.č. 672/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č.p. 558 – bydlení, k.ú. Místek za kupní cenu 680 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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20. o prodeji části pozemku p.č. 3151/36 ost. plocha – ost. komunikace o výměře cca 90 m2, k.ú. Frýdek, obec
FrýdekMístek (Na Poříčí) MUDr. Vratislavu Vyležíkovi, bytem *******, ******************* za kupní
cenu 700 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.
21. a) o nabytí pozemku p. č. 3228/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 498 m2 a části pozemku p. č.
3228/4 ostatní plocha, ostatní komunikace (nově p. č. 3228/5 dle GP č. 519257/2015) o výměře 11 m2, k.ú.
Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí) od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
b) o uzavření Darovací smlouvy č. DSFM5916Vym mezi statutárním městem FrýdekMístek jako
obdarovaným a ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390
jako dárcem, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 3228/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 498 m2 a části pozemku p. č. 3228/4 ostatní plocha, ostatní komunikace (nově p. č.
3228/5 dle GP č. 519257/2015) o výměře 11 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Poříčí), dle přílohy č. 3
k usnesení uložené na odboru správy obecního majetku.
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
3. 3. nerozhodlo
22. a) o prodeji části pozemku p.č. 3940/17 orná půda o výměře cca 2000 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek
(lokalita Hliník) společnosti Centrum Paraplíčko FM s.r.o., se sídlem Vyšní Lhoty 158, IČ: 04341694 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.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím
prodávajícím a společností Centrum Paraplíčko FM s.r.o., se sídlem Vyšní Lhoty 158, IČ: 04341694 jako
budoucím kupujícím, na základě níž dojde k prodeji části pozemku p. č. 3940/17 orná půda o výměře cca 2000
m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (lokalita Hliník) za kupní cenu 1.000 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní
smlouvu bude stanoven na dobu do 20.03.2018. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
23. 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
*********, ***** a René Berčíkem, bytem *****************, ************* 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 20.000 Kč. 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
Místek jako budoucím oprávněným a spoluvlastníky Petrem Berčíkem, bytem *********, ***** a René
Berčíkem, bytem ****************, ************* jako budoucími povinnými, týkající se služebnosti,
spočívající v právu umístění, užívání a oprav odvodnění komunikace a vyústního objektu na předmětném
pozemku. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti bude uzavřena po kolaudaci stavby na předmětném
pozemku v rámci investiční akce „Vybudování odvodnění místní komunikace Skalice – Kamenec“.
24. o nabytí části pozemku p.č. 5715/1 orná půda o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (ul.
Nové Dvory – Vršavec a ul. Pod Vodojemem) od manželů Ing. Leo Fluksy a Ing. Gabriely Fluksové, oba bytem
***********************, *************, za kupní cenu 800 Kč/m2. Případné poplatky a daně, související
s uzavřením kupní smlouvy, uhradí statutární město FrýdekMístek. Přesný rozsah nabývané nemovitosti bude
určen geometrickým plánem.
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3b/ Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku
statutárního města FrýdekMístek v roce 2015
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
3. 4. bere na vědomí
„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města FrýdekMístek v roce
2015“ dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOM.


IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
4a/ Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu
FrýdkuMístku
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 1. rozhodlo
a) zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 4, 5 a 6 do změny Územního plánu FrýdkuMístku
(dle přílohy č. 1 k usnesení), uložené na OÚRaSŘ.
b) nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 2, 3 a 7 do změny Územního plánu Frýdku
Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení), uložené na OÚRaSŘ.


4b/ Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 2. schvaluje
Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014–2020 dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.


4c/ Smlouva o zápůjčce a smlouva o spolupráci – Místní akční plán
FrýdekMístek
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 3. rozhodlo
o uzavření smlouvy o zápůjčce ve výši 500.000, Kč mezi statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem
Radniční 1148, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS.
a MAS Pobeskydí, z. s., se sídlem Třanovice čp. 1, 739 53 Třanovice, IČ 71212612, zastoupenou předsedkyní
Ing. Danou Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ, a to výhradně na předfinancování
výdajů projektu „Místní akční plán FrýdekMístek“.
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 4. rozhodlo
o uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem FrýdekMístek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
FrýdekMístek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., MAS Pobeskydí, z. s.,
se sídlem Třanovice čp. 1, 739 53 Třanovice, IČ 71212612, zastoupenou předsedkyní Ing. Danou Novákovou
a MAS Slezská brána, z. s., se sídlem Mírová 178, 739 32 Řepiště, IČ 01141422, zastoupeným Rostislavem
Kožušníkem, předsedou programového výboru dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.


4d/ Zpráva č. 57 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 5. bere na vědomí
Zprávu č. 57 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 6. ukládá
radě města
1. jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky o nabytí projektových dokumentací stavebních objektů,
které byly z úsporných důvodů ze stavby obchvatu města vypuštěny,
2. jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky o nabytí projektových dokumentací stavebních objektů,
které byly dotčeny realizací úsporných opatření,
3. jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky o převodu práv a povinností k výše uvedeným stavebním
objektům (např. územní rozhodnutí, stavební povolení),
4. činit kroky k případné realizaci výše uvedených stavebních objektů a k zajištění způsobu jejich financování.


4e/ Multikriteriální analýza provozování městské hromadné dopravy
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
4. 7. bere na vědomí
Multikriteriální analýzu možností provozování městské dopravy,
4. 8. ukládá
1.

radě města prověřit splnění podmínek nutných pro založení městského dopravního podniku a to zejména:
 nabytí potřebných pozemků
 možnost přestavby stávajícího autobusového nádraží
 souhlas Moravskoslezského kraje s provozováním městské hromadné dopravy mimo území města i
po roce 2018
 a další

2.

radě města předkládat pravidelně zprávu o plnění úkolu, prověřit splnění podmínek pro založení městského
dopravního podniku ve smyslu výše uvedeného usnesení.

T  úkol trvalý
Z  rada města
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V. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKUMÍSTKU
5a/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
5. 1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku
ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OSOM.


VI. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
6. 1. vyslechlo
diskusní vystoupení občanů k situaci v Základní organizaci FrýdekMístek Českého svazu bojovníků za svobodu
a v Okresním výboru FrýdekMístek Českého svazu bojovníků za svobodu:
 paní Jaroslavy Kapsové
 paní Bronislavy Brixové Matuškové
 paní Evy Černohousové
 pana Milana Rusiny.


VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a/ Změny ve složení osadního výboru Lískovec
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
7. 1. bere na vědomí
rezignaci členky osadního výboru Lískovec
paní Naděždy Labzové, bytem ************, ************* ke dni 21. 3. 2016,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 2. vyjadřuje poděkování
za práci v osadním výboru Lískovec odstupující člence osadního výboru paní Naděždě Labzové,
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 3. volí
do funkce člena osadního výboru Lískovec
pana Josefa Labzu, bytem ************, ************* s účinností od 22. 3. 2016.


7a2/ Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města FrýdkuMístku
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 4. vydává
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města FrýdkuMístku, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
OKP, a to s okamžitou účinností.


7b/ Plán kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku
na rok 2016
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 5. pověřuje
kontrolní výbor Zastupitelstva města FrýdkuMístku
podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
provedením kontrolních akcí zařazených do „Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku
Místku na rok 2016“, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OKP a předsedy KV.
T  u všech akcí do: 30. 11. 2016
Z  Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM


7c/ Program prevence kriminality na rok 2016
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 6. schvaluje
Plán prevence kriminality na léta 2016 – 2020, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené u Městské policie Frýdek
Místek,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 7. schvaluje
dílčí projekty v žádosti Programu prevence kriminality na rok 2016, a to:
1.
2.
3.
4.

Asistent prevence kriminality, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené u Městské policie FrýdekMístek
Vzdělávací kurz pro MP a PČR, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené u Městské policie FrýdekMístek
Vzdělávání pro prevenci – práce s rizikovou mládeží, dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené u Městské
policie FrýdekMístek
Senioři a jejich bezpečnost, dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené u Městské policie FrýdekMístek
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5.
6.

Rodičovská abeceda, dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené u Městské policie FrýdekMístek
KOMPAS – komunikace, partnerství a spolupráce, dle přílohy č. 7 k usnesení, uložené u Městské
policie FrýdekMístek,

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 8. schvaluje
finanční spoluúčast Statutárního města FrýdkuMístku na realizaci dílčích projektů Programu prevence
kriminality na rok 2016 ve výši 17,22 % z nákladů projektů, tj. 119.900, Kč. Výše minimální spoluúčasti
města i požadované dotace pro jednotlivé projekty jsou uvedeny v přílohách č. 2  7 k usnesení, uložených
na MP.


7d/ Smlouvy o poskytnutí zápůjčky finančních prostředků ze sociálního
fondu Statutárního města FrýdekMístek
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 9. rozhodlo
1. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi Statutárním městem
FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek, IČ: 00296643 a zaměstnancem Statutárního města
FrýdekMístek Janou Skurkou, trvale bytem *************, ********************, ve výši 30 000, Kč
za účelem stavebních úprav domácnosti a 25 000, Kč za účelem vybavení domácnosti.
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi Statutárním městem
FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek, IČ: 00296643 a zaměstnancem Statutárního města
FrýdekMístek Ing. Lucií Dužíkovou, trvale bytem ****************, ********************, ve výši
50 000, Kč za účelem rekonstrukce bytového jádra.
3. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi Statutárním městem
FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek, IČ: 00296643 a zaměstnancem Statutárního města
FrýdekMístek Magdalenou Wiednerovou, trvale bytem *************, ********************, ve výši
45 000, Kč za účelem renovace dveří a zárubní rodinného domu.
4. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi Statutárním městem
FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek, IČ: 00296643 a zaměstnancem Statutárního města
FrýdekMístek Milanem Smužem, trvale bytem ***********, ***************, ve výši 40 000, Kč, za
účelem rekonstrukce bytu.
5. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi Statutárním městem
FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek, IČ: 00296643 a zaměstnancem Statutárního města
FrýdekMístek Yvettou Královou, trvale bytem ************, ********************, ve výši 20 000,
Kč, za účelem stavebních úprav rodinného domu.
6. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi Statutárním městem
FrýdekMístek, Radniční 1148, 738 22 FrýdekMístek, IČ: 00296643 a zaměstnancem Statutárního města
FrýdekMístek Zuzanou Špokovou, trvale bytem *********, ************, ve výši 30 000, Kč, za
účelem výroby a montáže pojezdové brány k rodinnému domu.
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7e/ Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města,
kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2016
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 10. schvaluje
paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 200, Kč za 1 hodinu pro rok
2016.


7f/ Stanovení výše finančních darů předsedům a členům osadních výborů
a občanům v částech města FrýdkuMístku za jejich činnost ve 2. pololetí
2015
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 11. schvaluje
navrhnutou výši finančních darů předsedům a členům osadních výborů a občanům v částech města Frýdku
Místku za jejich činnost ve 2. pololetí 2015, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.


7g/ Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“
za rok 2015
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 12. bere na vědomí
Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2015, se sídlem Na Drahách 119,
739 25 Sviadnov, IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.


7h/ Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku
Místku za rok 2015
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 13. bere na vědomí
Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku za rok 2015 dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na FO.


7i/ Výroční zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města FrýdekMístek
za rok 2015
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 14. bere na vědomí
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výroční zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města FrýdkuMístku za rok 2015 dle přílohy č. 1 k usnesení,
uložené na OBRaPK.


7j/ Změny ve složení finančního výboru Zastupitelstva města
FrýdkuMístku
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
7. 15. odvolává
z funkce členky finančního výboru ZMFM Ing. Adélu Řehovou,
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
7. 16. volí
členem finančního výboru ZMFM Ing. Petra Adamuse, bytem *************, *************.


VIII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU
8a/ Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
8. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku za uplynulé období,
dle příloh č. l a 2 k usnesení, uložených na OKP,
8. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku
Místku, konaném dne 7. 12. 2015 a na 9. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaném dne 22. 1.
2016, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.


IX. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKUMÍSTKU ZA
UPLYNULÉ OBDOBÍ
9a/ Zpráva o činnosti Rady města FrýdkuMístku za uplynulé období
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
9. 1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města FrýdkuMístku od 8. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne
7. 12. 2015.
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X. DISKUSE
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
10. 1. neschvaluje
návrh na usnesení přednesený JUDr. Miroslavem Dokoupilem (KSČM) ve znění:
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
1. schvaluje záměr statutárního města FrýdkuMístku nabýt nemovitost, a to pozemek parcelní číslo 3130/2
zastavěná plocha a nádvoří, včetně jeho součásti, jíž je stavba č.p. 494 občanská vybavenost, k.ú. Frýdek, obec
FrýdekMístek (Hotel Centrum),
2. ukládá Magistrátu města FrýdekMístek učinit kroky vedoucí k nabytí nemovitosti uvedené v bodě 1 usnesení
do vlastnictví SMFM.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
10. 2. schvaluje
návrh na usnesení přednesený primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. ve znění:
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku
10. 3. ukládá
radě města
1. vytvořit pracovní skupinu k nabytí Hotelu Centrum,
2. předložit na příští řádné jednání zastupitelstva města veškeré podklady, které budou v té době dostupné
k nabytí Hotelu Centrum.


Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jiří Kajzar
náměstek primátora

FrýdekMístek 23. 3. 2016
Za správnost: Jana Adamcová,
odbor kancelář primátora
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