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USNESENÍ

z 11. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 6. 6. 2016 
v 8.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města FrýdkuMístku

                                                                                     
                                                                                                                      

I. ZAHÁJENÍ

1a/ Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 1. schvaluje

program 11. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku dle předloženého návrhu včetně doplnění programu 
o dodatky k materiálům č. 2c, 2e, 3a, doplnění mat. č. 6a a včetně vyjmutí bodu č. 4b. 

                                                                                                                      

1b/ Určení ověřovatelů zápisu  

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

1. 2. určuje

ověřovatele  zápisu  z  11.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku  Ing. Kamilu Šponerovou  (NMFM) 
a PhDr. Tomáše Benedikta Zbranka (ČSSD).



II. FINANCE  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU

2a/  Schválení  účetní  závěrky  včetně  výsledku  hospodaření  statutárního 
města FrýdekMístek za účetní období roku 2015 sestavené k rozvahovému 
dni 31. 12. 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 1.  schvaluje

2.1.1. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města FrýdekMístek za účetní období roku 
2015 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;

2.1.2. převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2015 statutárního města FrýdekMístek na výsledek  
hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na FO;

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 2.  pověřuje primátora statutárního města FrýdekMístek

k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky statutárního města FrýdekMístek za rok 2015 dle přílohy č. 3 
k usnesení, uložené na FO;
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 3.  ukládá

vedoucí  finančního  odboru  zajistit  odeslání  informace  o  schválení  účetní  závěrky  statutárního města  Frýdek
Místek  za  rok  2015  do  centrálního  systému  účetních  informací  státu  podle  technické  vyhlášky  o  účetních 
záznamech.

T – 31. 7. 2016
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 

                                                                                                                      

2b/ Závěrečný účet statutárního města FrýdekMístek za rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 4. schvaluje 

1. závěrečný účet statutárního města FrýdekMístek za rok 2015 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;

2. celoroční hospodaření statutárního města FrýdekMístek za rok 2015, a to bez výhrad.

                                                                                                                      

2c/  2.  změna  rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2016 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření 
č. 35 – 59     

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 5.  schvaluje

2.5.1.  2.  změnu  rozpočtu  statutárního  města  FrýdekMístek  pro  rok  2016  prováděnou  zastupitelstvem  města 
formou rozpočtových opatření č. 35 – 59 dle příloh č. 1  5 a 1a) k usnesení, a to:

 navýšení příjmů o  49 184,88 tis. Kč na celkovou výši  1 018 445,24 tis. Kč  
 navýšení výdajů o  49 184,88 tis. Kč na celkovou výši  1 247 450,64 tis. Kč

2.5.2. rozšíření  pravomocí  rady   města  k  provádění  rozpočtových  opatření  v  roce  2016   schválených   na 
8. zasedání zastupitelstva města dne 7. 12. 2015 (usnesení č. 3g/3. 11. / 1. 3) o bod n) ve znění:

n)  spočívající  v rozpuštění  rezerv  na  zvýšení  bezpečnosti  zabezpečení  budov  ZŠ,  MŠ,  ZUŠ  a  SVČ  Klíč  a 
navýšení  neinvestičních  příspěvků,  popř.  investičních  transferů  jednotlivým  zřízeným  příspěvkovým 
organizacím;  
 
2. 6.  ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města FrýdkuMístku č. 35 – 59 
pro rok 2016 dle platné rozpočtové skladby.

T – 13. 6. 2016
Z – vedoucí finančního odboru
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2d/ Informace  Český svaz bojovníků za svobodu, o. s.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 7.  bere na vědomí 

1. Informaci Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, že Okresní organizace FrýdekMístek 
byla  zrušena  rozhodnutím  Ústředního  výboru  Českého  svazu  bojovníků  za  svobodu  ze  dne  22.  3.  2016 
v souladu s usnesením stanov ČSBS Hlava VII. Bod 2. písm f)   dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. Informaci,  že  dne  22.  3.  2016  byla  zřízena  rozhodnutím Ústředního  výboru Českého  svazu  bojovníků  za 
svobodu  Oblastní  organizace  Českého  svazu  bojovníků  za  svobodu  „Beskydsko“  –  dle  přílohy  č.  2 
k usnesení a na ustavující konferenci dne 26. 4. 2016 byl zvolen výbor Oblastní organizace Českého svazu 
bojovníků  za  svobodu  „Beskydsko“,  jehož  předsedou  byl  zvolen  Stanislav  Vašík  –  dle  přílohy  č.  3 
k usnesení.

3. Informaci,  že nová Oblastní organizace Českého  svazu bojovníků za  svobodu „Beskydsko“ není právním 
nástupcem Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.

4. Skutečnost, že podaným žádostem Českého svazu bojovníků za svobodu, o. s. o dotaci z rozpočtu města na 
rok 2016 ze dne 8. 10. 2015, 15. 10. 2015 a 15. 3. 2016 nelze vzhledem ke zrušení těchto subjektů vyhovět.

                                                                                                                      

2e/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
FrýdkuMístku pro rok 2016  dotační rezerva primátora 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 8.  ruší

usnesení č. II./2.4./13. a část usnesení č. II./2.5., týkající se uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy 
č. 13 z 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 21. 3. 2016, na základě kterého bylo 
rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro subjekt 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 měl uskutečnit v předpokládaném termínu 23.  30. 7. 2016 
ve výši 80.000, Kč.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 9.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok 2016   dotační 
rezerva primátora těmto subjektům:

1.  SK  K2  o.s.    se  sídlem  Palkovice  č.p.  158,  PSČ  739  41,  IČ  22691600,  spolek  zapsán  ve  SR,  vedeném 
Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  7787,  zastoupený  předsedou  panem Liborem Uhrem  na  úhradu 
části  výdajů  spojených  s organizačnětechnickým  zabezpečením  akce  IN  LINE  24  –  Olešná  2016,  která  se 
uskuteční v předpokládaném termínu 1. 6. – 30. 6. 2016, tj. měření závodu, stavba nadchodu, pronájem oplocení, 
informační systém, ozvučení, osvětlení a moderátorská služba ve výši 75.000, Kč.  

2.  ZO ČSOP NOVÝ  JIČÍN  70/02,  se  sídlem Bartošovice  146,  PSČ  742  54,  IČ  47657901,  pobočný  spolek 
zapsaný  ve  SR,  vedeném Městským  soudem  v Praze  oddíl  L,  vložka  49155,  zastoupený  předsedou    Petrem 
Orlem  na  úhradu  nákladů  spojených  se  záchranou  zraněných  či  jinak  handicapovaných  volně  žijících 
živočichů ze  správního území  statutárního města FrýdkuMístku,  t.j.  komplexní péče    ošetřování,  léčení, 
rehabilitace,  doprava  zvířat  do  stanice,  vypouštění  do  volné  přírody,  udržování  zoohygieny  chovatelských 
zařízení, pro rok 2016 ve výši 30.000, Kč.  



4

3. Český svaz chovatelů Základní organizace Místek 1, se sídlem Pavlíkova 90, PSČ 738 01 FrýdekMístek, 
IČ  66934061,  pobočný  spolek  zapsaný  ve  SR,  vedeném  městským  soudem  v Praze  oddíl  L,  vložka  4701, 
zastoupený předsedou Miroslavem Mojžíškem na organizačnětechnické zabezpečení – úhrada posuzovatelů 
a pořízení cen pro nejúspěšnější chovatele, a to u příležitosti konání Výstavy okrasných a užitkových holubů, 
která se uskuteční u příležitosti výročí 80 let od založení ZO Místek 1, a to v předpokládaném termínu 
12.   13. 11. 2016 ve výši 5.000, Kč. 

4.  Dětský  folklorní  soubor  Ostravička  z.s.,  se  sídlem  Maxima  Gorkého  405,  738  01  FrýdekMístek,  IČ 
47861673,  spolek  zapsaný  ve SR,  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  2047,  zastoupený 
předsedkyní Mgr. Radkou Kulichovou na úhradu části nákladů spojených s účastí na mezinárodním folklorním 
festivalu  CountyWandering  Festival  v  Maďarsku,  tj.  cestovné,  startovné  a  pojištění,  který  se  uskuteční 
v předpokládaném termínu 13.7.  18. 7. 2016   ve výši 80.000, Kč.

5.  Sdružení  na  pomoc  zdravotně  postiženým  občanům KATO,  z.s.  se  sídlem Mitušova  1072/65,  700  30 
Ostrava,  IČ  66933102,  spolek  zapsaný  ve SR,  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  3640, 
zastoupený předsedkyní Ing. Evou Suknarovskou  na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým 
zabezpečením III. ročníku benefičního závodu na inline bruslích „100proADRU“, tj. časomíra, reklama 
a občerstvení, který se uskuteční v předpokládaném termínu 10. 9. 2016 ve výši 15.000, Kč.

6. Sportovní klub policie FrýdekMístek z.s., se sídlem Střelniční 2812, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00534986, 
spolek zapsaný ve SR, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený předsedou 
Ing. Lubomírem Kavkou na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením výměnného 
pobytu mladých Čechů a Němců V. a VI.  2015/2016, 2. Etapa: Pobyt mladých Němců v ČR  ve Frýdku
Místku,  tj.  ubytování  a  stravování  Němců  ve  FM,  upomínkové  předměty  (trička  s potiskem),  občerstvení, 
vstupné, pronájmy a doprava, který se uskuteční v předpokládaném termínu 6. 8. – 13. 8. 2016 ve výši 40.000, 
Kč.

7. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 738 01 FrýdekMístek, IČ 65494776, 
spolek zapsaný ve SR, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupený předsedou René 
Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením akce Hasičská soutěž 
Skalický kopec, tj. poháry, skákací hrad a hudba, která se uskuteční v předpokládaném termínu 13. 8. 2016 ve 
výši 15.000, Kč.

8. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku  Slezského FrýdekMístek, z.s., se  sídlem  28. října 781, 
738 01 FrýdekMístek, IČ 47999853, spolek zapsaný ve SR, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
38550,  zastoupený  vedoucím  střediska  Rostislavem  Přidalem  na  úhradu  části  výdajů  spojených  s obnovením 
stanové základny, tj. pořízení stavebního materiálu na výrobu podlah ke stanům, jako jsou dřevěné hranoly, 
prkna a spojovací materiál ve výši 10.000, Kč.

9. BABYLONIE,  se  sídlem  Jungmannova  355,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  22905022,  spolek  zapsaný  ve SR, 
vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9562, zastoupený předsedkyní Mgr. Martou Michalákovou 
na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením mezinárodního setkání mládeže z 8 
států  Evropy  –  ČR,  Německo,  Itálie,  Švédsko,  Španělsko,  Rusko,  Belgie, Portugalsko,  tj.  ubytování 
a stravování účastníků, které se uskuteční v předpokládaném termínu 18. 7. – 27. 7. 2016 ve výši 25.000, Kč.

10. Tělovýchovná  jednota  Sokol  Skalice,  z.s.,  se  sídlem Skalice  414,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  48772712, 
spolek  zapsaný  ve SR,  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  14108,  zastoupený  předsedou 
Miroslavem Melichaříkem  na  úhradu  části  výdajů  spojených  se  zakoupením  stolů  do  klubovny  a  šatny TJ 
v průběhu roku 2016 ve výši 15.000, Kč.

11.  GB  Draculino,  se  sídlem  K Hájku  2967,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  22814248,  spolek  zapsaný  ve SR, 
vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem na 
úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením Mezinárodního turnaje v brazilském 
jiujitsu:  „NoEXCUSE!  bjj  submission  only  2016“,  tj.  nájem,  zápasiště,  rozhodčí,  ceny,  diplomy, medaile, 
dokumentace  (foto+video),  občerstvení,  který  se  uskuteční  v předpokládaném  termínu  8.  10.  2016  ve  výši 
20.000, Kč.

12. Městský fotbalový klub FrýdekMístek z.s., se sídlem Horní 3276, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26674351, 
spolek  zapsaný  ve SR,  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  6420,  zastoupený  předsedou 
Jaroslavem Ježem na úhradu části výdajů spojených se zabezpečením fotbalového turnaje přípravek 2007, 
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O  pohár  primátora  FrýdkuMístku,  tj.  jídlo  a  pitný  režim  po  celou  dobu  turnaje,  který  se  uskutečnil 
v předpokládaném termínu 4. 6. 2016 ve výši 7.000, Kč.

13.  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 místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou na úhradu  části výdajů spojených s účastí 
taneční  skupiny FUNKY BEAT na Mistrovství Evropy v Karlových Varech HIP HOP UNITE 2016,  tj. 
doprava,  ubytování  a  startovné,  které  se  uskutečnilo  v předpokládaném  termínu  26.  5.  –  28.  5.  2016  ve  výši 
20.000, Kč.

14.  Tenisový  klub  TENNISPOINT  ve  FrýdkuMístku,  se  sídlem  Hutní  36,  738  01  FrýdekMístek,  IČ 
26606721,  spolek  zapsaný  ve  SR,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  5716,  zastoupený 
prezidentem Ing. Jiřím Vykoukalem na úhradu  části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením 
akce  TENISOVÝ  TURNAJ  KATERGORIE  „A“  STARŠÍ  ŽÁCI  –  ŠTÍT MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU 
2016, tj. tenisové míče, skleněné trofeje, ceny, rozhodčí, technická četa – údržba dvorců, která se  uskutečnila ve 
dnech 23. 5. – 27. 5. 2016 ve výši 20.000, Kč. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 10.  rozhodlo

o  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  statutárního  města 
FrýdkuMístku pro  rok  2016   dotační  rezerva  primátora  se subjekty uvedenými v bodě 2. 9. dle příloh 
č. 1   14 k usnesení, uložených na OKP.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 11.  rozhodlo

o  neposkytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  statutárního  města  FrýdkuMístku  pro  rok  2016  –   
dotační rezerva primátora těmto subjektům:

15. Sportovní klub Město FrýdekMístek – o.s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 FrýdekMístek, 
IČ    22853529,  spolek  zapsaný ve SR, vedený Krajským soudem v Ostravě,  oddíl L,  vložka 9317,  zastoupený 
předsedou Františkem Blehou na úhradu ubytování a dopravu na akci: 46. ročník Veľkej ceny města Michalovce 
v judo, která se uskuteční v předpokládaném termínu 25. – 27. 6. 2016 ve výši 20.000, Kč.

16.  FbC  FrýdekMístek  z.s.,  se  sídlem  Slezská  2891,  738  01  FrýdekMístek,  IČ  26640406,  spolek  zapsaný 
ve SR,  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  6068,  zastoupený  předsedou  Petrem  Řehou  na 
úhradu výdajů spojených s reprezentací statutárního města FrýdekMístek na mezinárodním florbalovém turnaji 
pro mládež Prague Games 2016 v Praze, který se bude konat v předpokládaném termínu 5. 7. – 9. 7. 2016, a to 
startovné,  individuální  poplatky,  cestovné,  ubytování,  stravné,  pitný  režim  a  reprezentační  trička  ve  výši 
100.000, Kč.

17. Tenisový klub TENNISPOINT ve FrýdkuMístku, se sídlem Hutní 36, 738 01 FrýdekMístek, IČ 26606721, 
spolek  zapsaný  ve  SR,  vedeném Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl  L,  vložka  5716,  zastoupený  prezidentem 
Ing. Jiřím Vykoukalem na dofinancování provozních nákladů klubu v roce 2016 ve výši 50.000, Kč.
                                                                                                                      

2f/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu města  na  rok  2016  –  odbor 
ŠKMaT     

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 12.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok  2016 subjektům:
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1.  Školící  a  Výcvikové Centrum Asklépios  z.s.,  se  sídlem  739  85  Bukovec  č.p.  234,  IČ  22606904,  spolek 
zapsaný v SR, vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10414, zastoupený předsedou výboru 
Bc.  Lukášem  Zatloukalem    výhradně  k  dofinancování  schváleného  projektu  MŠMT  „ZRIVI  –  Zvládání 
rizikových  a  emočně  náročných  situací  ve  školním  prostředí“  na  tisk  propagačních  materiálů,  kancelářský 
materiál, výukový materiál ve výši 10.000 Kč,

2.  TTV  Sport  Group  s.  r.  o.,  se  sídlem  Heinemannova  2695/6,  Dejvice,  160  00  Praha  6,  IČ  02429802, 
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka  219385,  zastoupená  prokuristou  Jaroslavem  Vašíčkem  výhradně  k dofinancování  startu  první  etapy 
časovky týmů cyklistického závodu Czech Cycling Tour 2016 na ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení, 
technické zabezpečení tratí, materiál, nájmy, rozhodčí, věcné ceny, tisk, reklamu ve výši 400.000 Kč.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

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 přílohy č. 12/OŠKMaT/RM/2016/Če k usnesení, uložené na 
OŠKMaT.
                                                                                                                      

2g/  Uzavření  dodatku  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční 
dotace z  rozpočtu města na rok 2016 – odbor ŠKMaT

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 14.  rozhodlo

o  uzavření  dodatku k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu města  na  rok 
2016  se  subjektem  níže  uvedeným  dle  přílohy  č.  1/OŠKMaT/R/2016  k usnesení,  uložené  na  odboru 
ŠKMaT

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 uzavřené dne 
11. dubna 2016 mezi statutárním městem FrýdekMístek a Zdeňkem Toflem, se sídlem Sušilova 919/1, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836, nezapsaný v OR, která byla poskytnuta výhradně na adventní  koncert 
a prezentaci adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel ve FrýdkuMístku konaných v rámci akce 
„MF  Souznění  2016“.  Předmětem  dodatku  je  rozšíření  účelového  určení  z původně  uvedeného  použití 
neinvestiční  dotace  /honoráře,  propagace/  na  novou  možnost  použití,  a  to  na  honoráře,  propagace,  nájem, 
pronájem, produkci, dekoraci, výzdobu, dopravné, cestovné, ubytování a stravování účinkujících. 
                                                                                                                      

2h/  Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 
– odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 15.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 těmto subjektům: 

l. Charita  Javorník, se sídlem:  Lidická  89,  790  70  Javorník,  IČ:  60339241,  zapsaná  v rejstříku  evidovaných 
právnických osob Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou Mgr. Helenou Paschkeovou, ve 
výši Kč 15.000,–,  a  to  výhradně  na částečnou  úhradu  provozních  nákladů,  tj.  na  úhradu  energií. Neinvestiční 
dotace  je  určena  výhradně  k použití zařízením příjemce, kterým  je  Domov  pokojného  stáří  sv.  Františka 
Javorník, se sídlem: Lidická 89, 790 70 Javorník, dle přílohy č. S/0161/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na 
OSS. 
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2. Společně,  o.p.s.,  se  sídlem:  Mendlovo  nám.  1a,  602  00  Brno,  IČ:  26976307,  zapsané  v rejstříku  obecně 
prospěšných  společností,  vedeném  Krajským  soudem  v Brně,  oddíl  O,  vložka  266,  zastoupené  ředitelem 
Ing. Jakubem Cardou, ve výši Kč 200.000,, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů spojených 
s realizací  projektu  Senior  Point  ve  městě  FrýdkuMístku,  tj.  na  úhradu  mzdových  nákladů  (mimo  úhradu 
odměn),  odvodů  pojistného  na  všeobecné  zdravotní  pojištění  a  pojistného  na  sociální  zabezpečení,  služby 
spojené  s užíváním  nebytových  prostor,  kancelářské  potřeby,  telefonní  poplatky,  připojení  k internetu. 
Neinvestiční  dotace  je  určena  výhradně  na  úhradu  provozních  nákladů  spojených  s realizací  projektu  Senior 
Point  v Kontaktním  centru  prevence  Městské  policie  FrýdekMístek  (křížový  podchod),  dle  přílohy 
č. S/0158/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3.  Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem: Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 OstravaHulváky, IČ: 26863901, zapsaná 
v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  O,  vložka  201, 
zastoupena ředitelkou Mgr. Markétou Grecmanovou, ve výši Kč 341.300,, a to na částečnou úhradu provozních 
nákladů  v rámci  projektu  „Dům  na  půl  cesty  FrýdekMístek  2016“,  tj.  na  nákup  drobného  dlouhodobého 
hmotného majetku  (lednička,  pračka),  čisticích  a  hygienických  potřeb,  spotřebního materiálu,  úhradu  energií, 
cestovného, nájemného a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb, desinsekce, mzdových 
nákladů  (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a pojistného na  sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití pobočkou příjemce FrýdekMístek, kterou je Bílý 
nosorožec,  o.p.s.,  se  sídlem: Antonínovo  náměstí  92,  738  01 FrýdekMístek,  dle  přílohy  č.  S/0355/2016/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4. Renarkon  o.p.s.,  se  sídlem: Mariánskohorská  1328/29,  702  00 Ostrava,  IČ:  25380443,  zapsaná  v rejstříku 
obecně  prospěšných  společností,  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  O,  vložka  17,  zastoupena 
ředitelem Mgr.  Martinem  Chovancem,  ve  výši  Kč  200.000,,  a  to  na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů 
v rámci projektu „Kontaktní a poradenské centrum FrýdekMístek“,  tj. na úhradu odvozu  tuhého komunálního 
odpadu,  elektro  revize,  servis  a údržba kopírovacího  stroje,  technické  revize,  údržba  a  servis  software,  služeb 
odborného koordinátora, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění  a  pojistného  na  sociální  zabezpečení.  Neinvestiční  dotace  je  určena  výhradně  k použití  pobočkou 
příjemce FrýdekMístek, kterou je kontaktní centrum se sídlem: Malé náměstí 104, 738 01 FrýdekMístek, dle 
přílohy č. S/0356/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 16.  rozhodlo 
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 se subjekty 
uvedenými  v bodě  2.  15.  usnesení,  dle  příloh  č.  S/0161/2016/OSS,  č.  S/0158/2016/OSS,  č.  S/0355/2016/OSS                             
a č. S/0356/2016/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS.
                                                                                                                      

2i/  Uzavření  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  Programu 
regenerace města FrýdekMístek pro rok 2016

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 17.  rozhodlo

o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z Programu  regenerace  města  FrýdekMístek  pro  rok  2016  subjektům 
uvedeným v odstavci 2.18. pod body 1 až 5

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 18.  rozhodlo

o  uzavření  veřejnoprávních  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  mezi  statutárním  městem  Frýdek
Místek a následujícími subjekty:
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1.       Naděžda Valentová,  trvale  bytem *******************,  *****************  a  Ing.  Ilja Mazur,  trvale 
bytem  ********************,  ********************  zastoupen Naděždou Valentovou,  trvale  bytem 
******************,  ********************,  ve  výši  210.000  Kč  na  výdaje  spojené  s obnovou 
městského  domu  č.  p.  1250,  Zámecké  náměstí,  FrýdekMístek  (oprava  střechy  včetně  okapového 
systému, sanace krovu a výměna poškozených částí, oprava komínových  těles, oprava poškozených částí 
fasády, nový nátěr a související práce) dle přílohy č. S/0373/2016/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na 
OÚRaSŘ.

2.    Aleš Grossmann, trvale bytem **************, *******************, zastoupen Kemalem Rušitovičem, 
trvale  bytem  **************,  *****************,  ve  výši  66.000  Kč  na  výdaje  spojené  s obnovou 
měšťanského domu č. p. 43, J. V. Sládka, FrýdekMístek, (výměna výplní otvorů – okna, vstupní dveře, 
obnova vstupu do objektu z ulice J. V. Sládka, oprava omítek, oprava nátěru fasády a související práce) dle 
přílohy č. S/0376/2016/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

3.    Jana  Šturcová,  trvale  bytem  ******************,  **************  a  Jiří  Bědroň,  trvale  bytem 
*********************,  **********,  **************  a  JUDr.  Ladislav  Bědroň,  trvale  bytem 
*****************, *************, svěřenští správci Svěřenského fondu Victoria mea deus na podporu 
mé  rodiny,  zastoupeni  Janou  Šturcovou,  ve  výši  63.000 Kč  na  výdaje  spojené  s obnovou měšťanského 
domu  č.  p.  16,  náměstí  Svobody,  FrýdekMístek,  (výměna  střešního  pláště,  oprava  a  sanace  krovu, 
oprava zdiva a dozdění v podkroví, oprava souvisejících vnitřních omítek a související práce) dle přílohy č. 
S/0377/2016/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

4.       HK ŠROT,  s.r.o.,  IČ: 25907247, náměstí Svobody 3, 738 01,  zastoupen  Ivanou Černou,  jednatelkou, ve   
výši 300.000 Kč na výdaje spojené s obnovou městského domu č. p. 20, Tržní, FrýdekMístek, (obnova 
fasád, obnova omítek včetně štukové výzdoby – římsy, šambrány, výměna oken, nátěr a obnova výkladců, 
výměna  střešního  pláště  a  související  práce)  dle  přílohy  č.  S/0372/2016/OÚRaSŘ  k tomuto  usnesení, 
uložené na OÚRaSŘ.

5.      Petra Hečková, IČ: 70256918,  Palkovice 833, 739 41, ve výši 151.000  Kč na výdaje spojené s obnovou 
domu č. p. 1146, T. G. Masaryka, FrýdekMístek, (oprava poškozené fasády, výměna zastaralých oken) 
dle přílohy č. S/0370/2016/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

                                                                                                                      

2j/  Uzavření  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  Programu 
regenerace  objektů  s  historickou  nebo  historizující  fasádou  ve  Frýdku
Místku na rok 2016

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 19.  rozhodlo

o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z Programu  regenerace  objektů  s historickou  nebo  historizující  fasádou  na 
území města FrýdkuMístku na rok 2016 subjektům uvedeným v odstavci 2. 20. pod body 1 až 3

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

2. 20.  rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních  smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi  statutárním městem FrýdekMístek 
a následujícími subjekty:

1.      SLEZAN  FrýdekMístek  a.s.,  IČ:45193371,  Na  příkopě  1221,  738  01  FrýdekMístek,  zastoupen  Jiřím 
Karáskem, prokuristou, ve výši 294.100 Kč na výdaje spojené s obnovou třípodlažní budovy č. p. 2292, 
Těšínská, FrýdekMístek (odstranění nevyhovujících a dodatečně osazených prvků a konstrukcí, zazdění 
dodatečných  průrazů  zdi,  oprava  fasády  části  budovy)  dle  přílohy  č.  S/0365/2016/OÚRaSŘ  k tomuto 
usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
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2.      SLEZAN  FrýdekMístek  a.s.,  IČ:45193371,  Na  příkopě  1221,  738  01  FrýdekMístek,  zastoupen  Jiřím 
Karáskem, prokuristou, ve výši 150.400 Kč na výdaje spojené s obnovou průmyslového areálu č. p. 1488, 
Beskydská,  FrýdekMístek  (oprava  plastiky  na  fasádě  čelní  zdi,  výměna  oken  a  dveří,  odbourání 
dodatečných  přístaveb,  zazdění  nepotřebných  otvorů  ve  zdi,  oprava  fasády  a  její  nátěr)  dle  přílohy  č. 
S/0368/2016/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

3.      SLEZAN  FrýdekMístek  a.s.,  IČ:45193371,  Na  příkopě  1221,  738  01  FrýdekMístek,  zastoupen  Jiřím 
Karáskem, prokuristou, ve výši 72.000 Kč na výdaje spojené s obnovou objektu Sklad bavlny u nádraží 
ČD, FrýdekMístek  (odstranění náletových dřevin ze  zdiva, oprava a doplnění parapetních a  římsových 
plechů, oprava okapů. Demolice provizorní přístavby sedmého boxu) dle přílohy č. S/0369/2016/OÚRaSŘ 
k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

                                                                                                                      

2k/ Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

2. 21.  bere na vědomí

Závěrečný účet 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.

                                                                                                                      

III.  HOSPODAŘENÍ  S  MAJETKEM  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKUMÍSTKU

3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a darování 
nemovitostí, zánik předkupního práva

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 1.  ruší

1. usnesení č. IV./4a/4.1./32. z 6. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 07.09.2015, které 
zní:
„Zastupitelstvo města  FrýdkuMístku  rozhodlo  o  prodeji  pozemku  p.č.  1961/20  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o 
výměře 19 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Malý Koloredov) Dagmar Dostálové, bytem *************, 
*******************, 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.“

2. usnesení č. III/3a/3.2./17. z 10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 21.03.2016, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo:
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.
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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.“

3.  usnesení č. IV/4a/4.1./14. z 6. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného dne 07.09.2015, které 
zní:
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo:
a) o nabytí nemovité věci – věcného práva   zřízením služebnosti k části pozemku p.č. 849/2 ostatní plocha – 
ostatní komunikace, k.ú. Skalice u FrýdkuMístku, obec FrýdekMístek (Kamenec), vlastníkem Karlem Hlavou, 
bytem ***********, ************* jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a to 
služebnosti  inženýrské  sítě  spočívající  v právu  umístění,  užívání  a  oprav  odvodnění  komunikace  a  vtokového 
objektu,  a  to  za  úplatu  56,15  Kč/m2.  Přesný  rozsah  věcného  práva    služebnosti  bude  určen  geometrickým 
plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku p.č. 849/2 
ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace,  k.ú.  Skalice  u  FrýdkuMístku,  obec  FrýdekMístek  (Kamenec)  mezi 
statutárním  městem  FrýdekMístek  jako  budoucím  oprávněným  a  vlastníkem  Karlem  Hlavou,  bytem 
***********, ************* jako budoucím povinným,  týkající se služebnosti, spočívající v právu umístění, 
užívání a oprav odvodnění komunikace a vtokového objektu na předmětném pozemku.“

4.    usnesení  č.  III/3a/3.2./11.  z 10.  zasedání  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku,  konaného  dne  21.03.2016, 
které zní: 
„Zastupitelstvo města FrýdkuMístku rozhodlo:
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.“

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 2.  rozhodlo

5. o prodeji části pozemku p.č. 3439/1 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 900 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek
Místek  (Beethovenova)  společnosti  ARCIMPEX  s.r.o.,  se  sídlem  Sviadnov,  K Čističce  53,  IČ  15502511,  za 
kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Přesný  rozsah  převáděné  části  pozemku  bude  určen  geometrickým  plánem.  Pokud  tento  převod  bude  ke  dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

6. o prodeji části pozemku p.č. 886 ost. plocha – zeleň o výměře cca 200 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(Komenského) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 438, k.ú. Místek za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž 
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části 
pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud  tento převod bude ke dni  uskutečnění  plnění  zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

7. o prodeji pozemku p.č. 888/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek 
(Komenského)  vlastníku  stavby  bez  čp/če  (garáže)  na  pozemku  p.č.  888/2  zastavěná  plocha  a  nádvoří  v k.ú. 
Místek  za  kupní  cenu  840  Kč/m2,  přičemž  tato  výše  kupní  ceny  je  platná  po  dobu  1  roku  od  schválení 
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.
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8. 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 05.06.2018. 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. 5196/41 zahrada o výměře cca 920 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad 
Lipinou) podílovým spoluvlastníkům domu č.p. 1719, k.ú. Frýdek za kupní cenu 650 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. 1535/226 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 49 m2, k.ú. Místek, obec 
FrýdekMístek (Jiřího Trnky) vlastníkům staveb č.p. 73 na pozemku p.č. 1535/283 zastavěná plocha a nádvoří, č. 
p.  2398  na  pozemku  p.č.  1535/313  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  č.p.  82  na  pozemku  p.č.  1535/62  zastavěná 
plocha a nádvoří, vše k.ú. Místek, obec FrýdekMístek, za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

11. o darování pozemku p.č. 1535/68 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7.326 m2, k.ú. Místek, obec 
FrýdekMístek  (17.  listopadu)  Moravskoslezskému  kraji,  se  sídlem  28.  října  117,  Ostrava,  IČ:  70890692   
Správě silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ: 00095711.

12.  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  k.ú.  Frýdek  za  jednorázovou 
úplatu  150 Kč/m2 +  příslušná  sazba DPH a  pro  k.ú.  Sviadnov  za  jednorázovou úplatu  75 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  věcného  břemene  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. 

13. 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.

14.  a)  o  nabytí  pozemků  p.č.  7610/2      ostatní  plocha  –  silnice  o  výměře  3  433 m2  (I.J.Pešiny),  p.č.  7610/5     
ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  1 193 m2  (Bruzovská),  p.č.  7610/6      ostatní  plocha  –  zeleň  o 
výměře  270 m2  (Bruzovská),  p.č.  7610/7      ostatní  plocha  –  zeleň  o  výměře  10 m2  (Střelniční),  p.č.  7610/10 
ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  634  m2  (Bruzovská),  p.č.  7610/12  ostatní  plocha  –  ostatní 
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komunikace  o  výměře  671 m2  (Bruzovská,  I.J.  Pešiny),  p.č.  7610/14  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o 
výměře 51 m2 (I.J.Pešiny), p.č. 7610/17 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 335 m2 (Bruzovská, 
I.J.Pešiny), p.č. 7610/20 ostatní plocha – zeleň o výměře 66 m2 (I.J.Pešiny), p.č. 7610/25 ostatní plocha – zeleň 
o výměře 360 m2 (Bruzovská), vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, od ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
b)  o  uzavření  Darovací  smlouvy  č.  DSFM9016Vym  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako 
obdarovaným a ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 
jako dárcem, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 7610/2   ostatní plocha – silnice o 
výměře  3  433  m2  (I.J.Pešiny),  p.č.  7610/5      ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  1 193  m2 
(Bruzovská), p.č. 7610/6   ostatní plocha – zeleň o výměře 270 m2 (Bruzovská), p.č. 7610/7   ostatní plocha – 
zeleň  o  výměře  10  m2  (Střelniční),  p.č.  7610/10  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  634  m2 
(Bruzovská), p.č. 7610/12 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 671 m2 (Bruzovská, I.J. Pešiny), p.č. 
7610/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 51 m2 (I.J.Pešiny), p.č. 7610/17 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 1 335 m2 (Bruzovská,  I.J.Pešiny), p.č. 7610/20 ostatní plocha – zeleň o výměře 66 m2 
(I.J.Pešiny), p.č. 7610/25 ostatní plocha – zeleň o výměře 360 m2 (Bruzovská), vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek
Místek, dle přílohy č. 1 k usnesení.

15. a) o nabytí pozemků p.č. 3443/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 74 m2 (Míru), p.č. 3443/3 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 310 m2 (Míru), p.č. 6403/25 ostatní plocha – silnice o výměře 587 
m2  (M.Alše),  p.č.  6403/42  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  96  m2  (Mánesova),  p.č.  6403/46 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 654 m2 (sjezd z tř. T.G.M. na Hlavní třídu), p.č. 6403/51 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 81 m2 (Národních mučedníků), vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, od 
ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
b)  o  uzavření  Darovací  smlouvy  č.  DSFM10016Vym  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako 
obdarovaným a ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 
jako dárcem, na  jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 3443/2     ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 74 m2 (Míru), p.č. 3443/3   ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 310 m2 (Míru), 
p.č.  6403/25  ostatní  plocha  –  silnice  o  výměře  587  m2  (M.Alše),  p.č.  6403/42  ostatní  plocha  –  ostatní 
komunikace o výměře 96 m2 (Mánesova), p.č. 6403/46 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 654 m2 
(sjezd  z tř.  T.G.M.  na  Hlavní  třídu),    p.č.  6403/51  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  81  m2 
(Národních mučedníků), vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, dle přílohy č. 2 k usnesení.

16. a) o nabytí pozemků p.č. 7610/30 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 117 m2 (třída T.G.M.), p.č. 
7610/31  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  82 m2  (třída  T.G.M.),  p.č.  7610/32  ostatní  plocha  – 
ostatní  komunikace  o  výměře  74 m2  (třída T.G.M.),  vše  k.ú.  Frýdek,  obec FrýdekMístek, od ČRŘeditelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, a to bezúplatně.
b)  o  uzavření  Darovací  smlouvy  č.  DSFM7216Vym  mezi  statutárním  městem  FrýdekMístek  jako 
obdarovaným a ČRŘeditelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 
jako dárcem, na  jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemků p.č.  7610/30 ostatní  plocha – ostatní 
komunikace o výměře 117 m2 (třída T.G.M.), p.č. 7610/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 82 m2 
(třída T.G.M.), p.č. 7610/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 74 m2 (třída T.G.M.),vše k.ú. Frýdek, 
obec FrýdekMístek, dle přílohy č. 3 k usnesení.

17.  o  nabytí  pozemku  p.č.  569/3  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace  o  výměře  543 m2,  k.ú.  Lysůvky,  obec 
FrýdekMístek  od  České  republiky,  Státního  pozemkového  úřadu  se  sídlem  Praha  3,  Žižkov,  Husinecká 
1024/11a, IČ: 01312774, a to bezúplatně.

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 3.  bere na vědomí

18.    zánik  předkupního  práva  statutárního  města  FrýdkuMístku  k pozemku  p.č.  6493  ostatní  plocha  –  jiná 
plocha o výměře 740 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nové DvoryKamenec) dle ustanovení § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

3. 4.  rozhodlo
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19.  o  nabytí  části  pozemku  p.  č.  3495/18  ostatní  plocha,  jiná  plocha  o  výměře  625 m2,  dále  pozemků  p.  č. 
3495/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 165 m2, p. č. 3495/38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
34 m2, p. č. 3499/4 ostatní plocha,  jiná plocha o výměře 69 m2, p. č. 3500/1 zahrada o výměře 448 m2, části 
pozemku p. č. 3500/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek od 
Jany  Juřicové,  bytem  ********************,  *************  a  dále  o  nabytí  části  pozemku  p.  č.  3495/32 
lesní pozemek o výměře 144 m2, pozemků p. č. 3495/33 lesní pozemek o výměře 379 m2, p.č. 3495/34 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a p. č. 3500/4 zahrada o výměře 58 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek od 
Miroslavy  Juřicové,  bytem  **********,  *************,  vše  za  celkovou  kupní  cenu  1.568.000  Kč.  Přesné 
označení  částí  nabývaných  pozemků  bude  určeno  geometrickým  plánem,  jehož  návrh  je  přílohou  č.  1  tohoto 
usnesení.  Nabývané  části  pozemků  jsou  taktéž  vyznačeny  v katastrální  mapě,  která  je  přílohou  č.  2  tohoto 
usnesení.

20. o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k pozemkům p. č. 3495/23 ostatní plocha, jiná 
plocha, p. č. 3497/8 zahrada, p. č. 3495/27 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 3495/29 ostatní plocha, jiná plocha, 
p.  č.  3495/30  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  vše  k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  spoluvlastníky 
Vladimírem  Janošcem,  bytem  *********,  *************  a  Miroslavou  Juřicovou,  bytem  **********, 
*************  jako povinnými pro statutární město FrýdekMístek  jako oprávněné, a  to služebnosti stezky a 
cesty za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč včetně DPH. Zákres pozemků, které budou zatíženy služebností, 
v katastrální mapě viz příloha č. 3 tohoto usnesení.

21.  o nabytí nemovité věci – věcného práva  zřízením služebnosti k části pozemku p. č. 3500/5 ostatní plocha, 
ostatní  komunikace,  k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  vlastníkem  Janou  Juřicovou,  bytem 
********************, *************, jako povinnou, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a 
to  služebnosti  stezky  a  cesty  za  jednorázovou  úplatu  ve  výši  1 000 Kč  včetně DPH.  Služebnost  je  zřizována 
k části pozemku p.č. 3500/5 v rozsahu, jak je tento pozemek nově vymezen v geometrickém plánu, jehož návrh 
je přílohou č. 1 tohoto usnesení,  a jak je také znázorněn v zákresu pozemků, které budou zatíženy služebností, v 
katastrální mapě viz příloha č. 3 tohoto usnesení.

22.    o  nabytí  nemovité  věci  –  věcného  práva    zřízením  služebnosti  k   pozemku  p.  č.  3499/3  ostatní  plocha, 
ostatní  komunikace,  k.ú. Místek,  obec  FrýdekMístek  vlastníkem Miroslavou  Juřicovou,  bytem  **********, 
*************, jako povinnou,  pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a to služebnosti stezky a 
cesty k pozemku p.č. 3499/3 za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč včetně DPH. Zákres pozemku, který bude 
zatížen služebností, v katastrální mapě viz příloha č. 3 tohoto usnesení.

23.  o  nabytí  nemovité  věci  –  věcného  práva    zřízením  služebnosti  k pozemku  p.  č.  3502/8  ostatní  plocha, 
neplodná  půda,    k.ú.  Místek,  obec  FrýdekMístek  vlastníkem  Vladimírem  Janošcem,  bytem  *********, 
*************, jako povinným, pro statutární město FrýdekMístek jako oprávněné, a to služebnosti stezky a 
cesty  za  jednorázovou  úplatu  1 000  Kč  včetně  DPH.  Zákres  pozemku,  který  bude  zatížen  služebností,  v 
katastrální mapě viz příloha č. 3 tohoto usnesení.

                                                                                                                      

IV.  ÚZEMNÍ  ROZVOJ  A  INVESTIČNÍ  AKCE  STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU

4a/ Zpráva č. 58 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 1.  bere na vědomí

Zprávu č. 58 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.
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4b/  Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdlantsko

 Staženo z programu 11. zasedání ZMFM.
                                                                                                                      

4c/  Změna názvu ulice Jana Švermy

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 2.  neschvaluje

změnu názvu ulice Jana Švermy na ulici Vladimíra Škuty.
                                                                                                                      

4d/  Zpráva  č.  1  o  plnění  úkolu  prověřit  splnění  podmínek  pro  založení 
městského dopravního podniku

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

4. 3.  bere na vědomí

Zprávu  č. 1 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku, dle přílohy 
č. 1/DaSH k usnesení, uložené na ODaSH.

                                                                                                                      

V.  STANOVISKA  OBČANŮ 

V tomto bodě nevystoupili žádní občané. 
                                                                                                                      

VI.  ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

6a/  Udělení „Ceny statutárního města FrýdkuMístku“ za rok 2015

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 1.  rozhodlo udělit 

v souladu  s „Pravidly  pro  udělování Cen  statutárního města FrýdkuMístku“ Cenu  statutárního města Frýdku 
Místku za rok 2015 vč. pamětního listu, uměleckého díla s motivem města FrýdkuMístku a peněžního daru ve 
výši 20.000, Kč občanům FrýdkuMístku, a to:

 paní Olze Tlučkové, nar. ****, občance FrýdkuMístku
  za přínos v literární a kulturní oblasti (lidová básnířka)

 panu Mgr. Jaromíru Poláškovi, nar. ****, občanu FrýdkuMístku 
  za jeho badatelskou, literární, publikační, výzkumnou a další odbornou činnost týkající se města FM

 panu Přemyslu Kubalovi, nar. ****, občanu FrýdkuMístku
  za přínos v oblasti sportu (olympionik, reprezentant ČR v plážovém volejbale)
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Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 2.  pověřuje 

primátora  statutárního města  FrýdkuMístku  pana Mgr. Michala  Pobuckého,  DiS.  předáním  Cen  statutárního 
města FrýdkuMístku dle bodu 6. 1. tohoto usnesení na slavnostním aktu, kterým je Festival partnerských měst, 
konaný 9. 9. 2016 ve FrýdkuMístku.
                                                                                                                      

6b/  Změna ve složení osadního výboru Skalice

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 

6. 3.  bere na vědomí 

rezignaci členky osadního výboru Skalice

paní Simony Frýdecké, bytem ***********, ************* ke dni 10. 5. 2016,
      
Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 4.  vyjadřuje poděkování 

za práci v osadním výboru Skalice odstupující člence osadního výboru paní Simoně Frýdecké,

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 5. volí

do funkce člena osadního výboru Skalice

paní Leonu Lluch Pavlíkovou, bytem ***********, ************* s účinností od 6. 6. 2016.

                                                                                                                      

6c/  Smlouvy  o  poskytnutí  zápůjčky  finančních  prostředků  ze  sociálního 
fondu Statutárního města FrýdekMístek

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 6.  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 Hanou Fojtíkovou Windischovou, trvale bytem *************, **********************, 
ve výši 50 000, Kč za účelem stavebních úprav rodinného domu spočívajících ve vydláždění před vstupem 
do domu.

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 Mgr. Editou Příhodovou, trvale bytem *********, *******************, ve výši 40 000, 
Kč za účelem provedení stavebních úprav rodinného domu spočívajících v zateplení tohoto domu.
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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  Mgr.  Petrem  Klímkem,  trvale  bytem  ********,  ************,  ve  výši  50 000,  Kč  na 
rekonstrukci rodinného domu čp. ********************* jehož je spoluvlastníkem.

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 Magdou Smetanovou,  trvale  bytem ****************,  *********************,  ve  výši 
60 000, Kč, za účelem rekonstrukce kuchyně a koupelny bytu.

                                                                                                                      

6d/  Zmocnění rady města k vyhlašování dotačních programů a schvalování 
dotačních podmínek v oblasti podpory a rozvoje sociálních služeb

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 7.  zmocňuje 

radu  města  vyhlašováním  dotačních  programů  a  schvalováním  dotačních  podmínek  v rozsahu  zákona 
č. 250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  v platném  znění,  v oblasti  podpory  a  rozvoje 
sociálních služeb. 

                                                                                                                      

6e/  Zpráva  o  bezpečnostní  situaci  statutárního  města  FrýdekMístek  za 
první čtvrtletí roku 2016

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

6. 8.  bere na vědomí 

zprávu  o  bezpečnostní  situaci  statutárního města  FrýdkuMístku  za  první  čtvrtletí  roku  2016  dle  přílohy  č.  1 
k usnesení, uložené na OBRaPK.

                                                                                 

VII.  KONTROLA  USNESENÍ  A  PŘIPOMÍNEK  ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU

7a/  Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

7. 1.  bere na vědomí

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

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku

7. 2.  konstatuje  

dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku
Místku, konaném dne 21. 3. 2016, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.
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VIII.  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  RADY  MĚSTA  FRÝDKUMÍSTKU  ZA 
UPLYNULÉ  OBDOBÍ

8a/ Zpráva o činnosti Rady města FrýdkuMístku za uplynulé období

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

8. 1.  bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města FrýdkuMístku od  10. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaného 
dne 21. 3. 2016.


IX.  DISKUSE

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

9. 1.  schvaluje

návrh na usnesení přednesený Ing. Adélou Řehovou (ANO 2011) ve znění: 

Zastupitelstvo města FrýdkuMístku 

9. 2.  ukládá

kontrolnímu  výboru  Zastupitelstva  města  FrýdkuMístku  provést  tyto  kontroly  u  subjektů  v souvislosti 
s poskytnutím neinvestičních dotací:

 JUDO BESKYDY z. s. IČ 27025128
 SPORTOVNÍ KLUB JUDO  FRÝDEKMÍSTEK  IČ 27025128


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

FrýdekMístek 8. 6. 2016 
Za správnost: Jana Adamcová,
                       odbor kancelář primátora


