USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 15. 9. 2016
ve 14.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a/ Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b/ Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. určuje
ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku p. Lenku Čubovou (ČSSD) a Bc.
Petra Gaje (ANO 2011).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a/ Zřízení účelově určeného peněžního fondu s názvem Fond obnovy
vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Frýdku-Místku
Statut fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města
Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. rozhodlo
o zřízení účelově určeného peněžního fondu s názvem Fond obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
statutárního města Frýdku-Místku, a to dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. schvaluje
Statut fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Frýdku-Místku, uvedený v příloze č. 1
k usnesení, uložené na OSOM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2b/ 3. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 60 – 82
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. schvaluje
3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016 prováděnou zastupitelstvem města formou
rozpočtových opatření č. 60 – 82 dle příloh č. 1 – 4 a 1a) k usnesení, a to:




navýšení příjmů o 40 923,85 tis. Kč na celkovou výši
1 069 469,87 tis. Kč
navýšení výdajů o 34 423,85 tis. Kč na celkovou výši
1 291 975,27 tis. Kč
snížení financování o
-6 500,00 tis. Kč
na celkovou výši
222 505,40 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. ukládá
vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 60 – 82
pro rok 2016 dle platné rozpočtové skladby.
T – 22. 9. 2016
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c/ Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 0655/09/5140
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 0655/09/5140 uzavřené dne 1. 7. 2009 mezi Československou
obchodní bankou, a. s. a statutárním městem Frýdek-Místek ve znění dodatku č. 1 a č. 2, jehož předmětem je
snížení úrokové sazby o 0,6 %, dle přílohy č. 1 usnesení, uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d/ Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu města pro rok 2016 – finanční odbor
Navrhované znění usnesení nebylo přijato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2016 - dotační
rezerva primátora těmto subjektům:
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1. JAPA sport z.s., se sídlem Janovice 615, PSČ 739 11, IČ 04520751, spolek zapsaný ve SR, vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 14570, zastoupený předsedou Bc. Jakubem Nyklem na úhradu
části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Inline příměstské tábory, přehrada
Olešná, které se uskutečnily v termínech 18. – 22. 7. 2016 a 8. – 12. 8. 2016, tj. nájemné v hale Polárka ve výši
1.680,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OKP.
2. Československá obec legionářská, z.s., se sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, Praha, PSČ 120 00, IČ
45247455, spolek zapsaný ve SR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 3094, zastoupené
předsedou MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA a místopředsedou panem Tichomírem Mirkovičem, a to na
úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením branné soutěže pro školní mládež
„WOLFRAM“, která se uskuteční v předpokládaném termínu září 2016, tj. rozhodčí, střelivo, věcné ceny,
nájem střelnice a zapůjčení zbraní ve výši 10.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.
3. Beskydská šachová škola z.s., se sídlem 17. listopadu 71, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 49562517, spolek
zapsaný v SR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou Ing. Petrem
Zárubou a členem rady Ing. Pavlem Benčem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým
zabezpečením účasti a reprezentace nominovaných členů Beskydské šachové školy na Mistrovství světa
mládeže 2016 v Batumi, Gruzie, které se uskuteční v předpokládaném termínu 24. 10. – 5. 11. 2016, tj.
účastnické poplatky, registrační poplatky, cestovné, tzn. letenky a doprava z letiště a na letiště, jak v ČR, tak
v Gruzii ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na OKP.
4. Pobeskydský aviatický klub, z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ
66933617, spolek zapsaný ve SR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 3728, zastoupený
předsedou panem Jaroslavem Muroněm, a to na úhradu části výdajů spojených s akcemi - Slet velkých modelů
letadel – 16. ročník, který se uskuteční v předpokládaném termínu 6. a 7. 8. 2016, a to na pohonné hmoty, ceny,
materiál na modely, úprava plochy, nájem pozemku a WC, na Školení Leteckých andělů v Jihlavě, které se
uskuteční v předpokládaném termínu 27. a 28. 8. 2016, a to na pohonné hmoty a na Pobeskydskou drakiádu,
která se uskuteční v předpokládaném termínu 1. 10. 2016, a to na modelářský materiál, ceny, pohonné hmoty
a úpravu plochy ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na OKP.
5. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ
00494780, spolek zapsaný ve SR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 28059, zastoupený
starostou panem Jiřím Zaoralem a místostarostkou paní Gabrielou Ondrouškovou na úhradu části výdajů
spojených s účastí taneční skupiny FUNKY BEAT na Mistrovství světa ve Vídni World Championships 2016
in Austria HIP HOP UNITE 2016, tj. startovné, dopravné, strava a ubytování, které se uskuteční
v předpokládaném termínu 20. – 22. 10. 2016 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na OKP.
6. Stars Talento FM, se sídlem 1. máje 1839, Frýdek-Místek, PSČ 738 01, IČ 04636104, spolek zapsaný ve SR,
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 14707, zastoupený předsedkyní paní Veronikou
Marešovou na úhradu části výdajů spojených s účastí kadetek na Mistrovství světa mažoretek 2016, tj.
startovné, které se uskuteční v předpokládaném termínu 25. 8. 2016 v Praze ve výši 5.000,- Kč dle přílohy č. 6
k usnesení, uložené na OKP.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města
Frýdku-Místku pro rok 2016 - dotační rezerva primátora se subjekty uvedenými v bodě 2.6. dle příloh
č. 1 - 6 k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3

2. 8. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2016 subjektům:
1. TJ Slezan Frýdek-Místek, se sídlem Na příkopě 1159, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, zastoupený předsedou Josefem Nejezchlebou
a místopředsedou Jaroslavem Kašným na jednotné sportovní oblečení pro mládežnická družstva atletického
oddílu ve výši 100.000 Kč,
2. Fotoklub ART COLLEGIUM Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Frýdek-Místek, IČ 61964131,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený předsedou
Miroslavem Žiškou na zhotovení výstavní kolekce fotografií za účelem propagace 750 let města Frýdku-Místku
(materiál, pořízení fotodokumentace, tisk) ve výši 12.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
na rok 2016 se subjekty uvedenými v bodě 2. 8. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/RM/2016/Če
a č. 2/OŠKMaT/RM/2016/Ka k usnesení, uložených na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g/ Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 11. 4. 2016 mezi statutárním
městem Frýdek-Místek, se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00296643, zastoupené primátorem
Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a ADROU, o. p. s., se sídlem: Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5,
IČ: 61388122, zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
O, vložka 1196, zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, jehož předmětem je rozšíření účelového určení
poskytnuté neinvestiční dotace ve výši Kč 30 000,- v rámci projektu „Sociální šatník ADRA v roce 2016“
o provozní náklady, které souvisí s úhradou mzdových nákladů v souvislosti s provozem sociálního šatníku
ADRA, o. p. s., se sídlem: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, a to dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení,
uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h/ Poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 pro Nemocnici ve
Frýdku-Místku, p. o.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016:
Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00534188,
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupené ředitelem, Ing. Tomášem
Stejskalem, ve výši Kč 1.200.000,-, a to na zakoupení nových přístrojů a pomůcek k dovybavení gynekologickoporodního oddělení, dle přílohy č. S/0458/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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Zastupitelstvo města Frýdek-Místek
2. 12. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016
s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, p. o., dle přílohy č. S/0458/2016/OSS k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2i/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016:
Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí., se sídlem: Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 00847020, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Hořínkem, ve výši Kč 80.000,–, a to výhradně
na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně
k použití zařízením příjemce, kterým je Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých
hrdinů 312, 739 11 Frýdlant na Ostravicí, dle přílohy č. S/0492/2016/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2016
se Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. S/0492/2016/OSS k tomuto
usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2j/ Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek a závazek statutárního města se spolupodílet na tvorbě
Fondu sociálních služeb – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
o závazku statutárního města Frýdek-Místek spolupodílet se na tvorbě Fondu sociálních služeb (dále jen „Fond“)
v letech 2017–2019, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na
území kraje, a to v maximální výši 3.243.000 Kč za celé období.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek mezi statutárním městem
Frýdek-Místek se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643, zastoupeným primátorem Mgr.
Michalem Pobuckým, DiS., a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692,
zastoupeným hejtmanem Miroslavem Novákem, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2k/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0643/2015/OSS
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 17. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0643/2015/OSS uzavřené dne 16. 11. 2015 mezi
statutárním městem Frýdek-Místek, IČ: 00296643 se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., a společností Gaudium Frýdek-Místek s.r.o.,
IČ: 26788799, se sídlem Revoluční 1282, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupenou jednatelem Mgr. Alešem
Kubíčkem, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2l/ Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací
z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2016“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 18. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2016“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s níže
uvedenými subjekty:
1. Václav Pouba, trvale bytem ************, ********************, ve výši 20 000 Kč, na dodávku
a montáž plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 753 na ul. Nerudova
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 1 k usnesení,
tj. smlouva č. 09/DP/01/2016, uložená na odboru ŽPaZ;
2.

Lumír Karásek, trvale bytem *************, ********************, ve výši 20 000 Kč, na zřízení
přípojky na kanalizační síť pro rodinný dům č. p. 86 na ul. Vodárenská ve Frýdku-Místku jako náhradu
žumpy, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/02/2016, uložená na odboru ŽPaZ;

3.

Ludmila Karásková, trvale bytem *************, ********************, ve výši 20 000 Kč, na
zřízení přípojky na kanalizační síť pro rodinný dům č. p. 82 na ul. Vodárenská ve Frýdku-Místku jako
náhradu žumpy, dle přílohy č. 3 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/03/2016, uložená na odboru ŽPaZ;

4.

Ing. Tomáš Hurta, trvale bytem ***********, ********************, ve výši 70 000 Kč, na změnu
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 3304 na ul. K Lesu
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 4 k usnesení,
tj. smlouva č. 09/DP/04/2016, uložená na odboru ŽPaZ;

5.

Miloslav Stříž, trvale bytem ******************, ********************, ve výši 70 000 Kč, na
změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 197 na ul.
K Zelinkovicím ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 5
k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/05/2016, uložená na odboru ŽPaZ;

6.

Libor Lysek, trvale bytem **********************, ********************, ve výši 20 000 Kč, na
dodávku a montáž plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 717 na ul. Jiřího
z Poděbrad ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 6
k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/06/2016, uložená na odboru ŽPaZ;

7.

Ondřej Stivar, trvale bytem ******************, ********************, ve výši 20 000 Kč, na
výměnu kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel pro vytápění rodinného domu č. p. 1273 na
ul. Bahno-Příkopy ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č.
7 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/07/2016, uložená na odboru ŽPaZ;
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8.

Běla Kučírková, trvale bytem **************, ******************, ve výši 20 000 Kč, na dodávku
a montáž plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 2115 na ul. Na Vyhlídce
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 8 k usnesení,
tj. smlouva č. 09/DP/08/2016, uložená na odboru ŽPaZ;

9.

Robert Ohrzal, trvale bytem ***********, *****************, ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 115 ve Skalici ve FrýdkuMístku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 9 k usnesení, tj. smlouva
č. 09/DP/09/2016, uložená na odboru ŽPaZ.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 19. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2016“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s níže
uvedenými subjekty:
1. Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek, se sídlem č. p. 282, 739 36 Sedliště, IČ 47861631, zapsán
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1866, zastoupený
Bc. Hubertem Rodkem, předsedou, a Daliborem Rybářem, místopředsedou, ve výši 30 000 Kč,
na myslivecká políčka pro zvěř – orba, osetí, péče (hnojení a postřik), tj. na podporu aktivity subjektu
v oblasti životního prostředí, dle přílohy č. 10 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/10/2016, uložená
na odboru ŽPaZ;
2. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00433900, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 43755, zastoupené Václavem Kolkem, předsedou, a Věrou Bednárkovou, hospodářem,
ve výši 15 000 Kč, na Floristickou soutěž pořádanou Územním sdružením Českého zahrádkářského
svazu Frýdek-Místek pro děti a seniory, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou
výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 11 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/11/2016, uložená
na odboru ŽPaZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2m/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2016
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 20. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2016 níže uvedeným subjektům:
1.

Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zapsaná v rejstříku
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 30.000,-, a to výhradně na realizaci projektu “Dny proti
chudobě“, tj. na úhradu potravin a občerstvení, propagace, drobného spotřebního materiálu, pronájem
prostor, cestovného pro přednášející, promítání dokumentárního filmu Mallory v kině Vlast. Neinvestiční
dotace je určena výhradně k použití pobočkou příjemce, kterým je středisko BETHEL Frýdek-Místek se
sídlem: Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek.

2. GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o., se sídlem: Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:
25364294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15418, zastoupena ředitelkou RNDr. Kamilou Slovákovou, Ph.D., ve výši Kč 24.000,-, a to výhradně na
realizaci projektu „Prevence kriminality v oblasti počítačové gramotnosti“, tj. na úhradu provozních nákladů
- nájemné v celkové výši – 7.500,- Kč a osobních nákladů – mzdové náklady v celkové výši 16.500,- Kč.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 21. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2016 se subjekty uvedenými v bodě
2.20. usnesení, dle příloh č. S/0499/2016/OBRaPK a S/0500/2016/OBRaPK k usnesení, uložených na OBRaPK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2n/ Účelová investiční dotace společnosti Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. na
úhradu nákladů na doplnění stavby „Hala Polárka“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 22. rozhodlo
v souladu se smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku
vyrovnávací platby, schválenou usnesením zastupitelstva města č. 5.12. ze dne 3.12.2012, o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku ve výši 4.200.000,- Kč společnosti Sportplex Frýdek-Místek,
s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, zastoupené jednatelkou Ing. Michaelou Mahrovou, DiS.,
zapsané v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ 26829495 na úhradu výdajů spojených
s doplněním stavby Hala Polárka.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 23. rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace“ ve výši 4.200.000,- Kč na úhradu výdajů
spojených s doplněním stavby Hala Polárka se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě
3726, Frýdek-Místek, zastoupenou jednatelkou Ing. Michaelou Mahrovou, DiS., zapsanou v OR Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, IČ 26829495, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na IO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, směna a nabytí
nemovitostí
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. ruší
1. usnesení č. III/3a/3.1./23. z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.12.2013, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
a) o nabytí části pozemku p.č. 4298/1 orná půda o výměře cca 496 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u
Olešné) od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4298/1 orná půda v k.ú. Místek jako budoucími prodávajícími na část
pozemku p.č. 4298/1 o výměře cca 496 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2. Doba
uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
kupujícího po dokončení stavby.“
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2. usnesení č. III/3a/3.1./24. z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.12.2013, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
„a) o nabytí části pozemku p.č. 4302/17 orná půda o výměře cca 449 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u
Olešné) od spoluvlastníků za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4302/17 orná půda v k.ú. Místek jako budoucími prodávajícími na část
pozemku p.č. 4302/17 o výměře cca 449 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2. Doba
uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
kupujícího po dokončení stavby.“
3. usnesení č. III/3a/3.1./25. z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 09.12.2013, které
zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
a) o nabytí části pozemků p.č. 4302/19 orná půda o výměře cca 766 m2 a p.č. 4301 orná půda o výměře cca 250
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u Olešné) od vlastníka za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Přesný rozsah
převáděných části pozemků bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a vlastníkem pozemků p.č. 4302/19 orná půda a p.č. 4301 orná půda v k.ú. Místek jako budoucím
prodávajícím na část pozemku p.č. 4302/19 o výměře cca 766 m2 a část pozemku p.č. 4301 o výměře cca 250
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 300 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na
předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.“
4. usnesení č. III/3a/3.2./8. z 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 06.06.2016, které
zní:
„Zastupitelstva města Frýdku-Místku rozhodlo:
a) o prodeji části pozemku p.č. 3940/17 orná půda o výměře cca 2.000 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(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 Frýdek-Místek 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 Frýdek-Místek (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.“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. rozhodlo
5. o prodeji části pozemku p.č. 4354 lesní pozemek (nově p.č. 4354/4 dle GP č. 1221-133/2015) o výměře 3.735
m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Lískovec) společnosti Povodí Odry, státní podnik, se
sídlem Ostrava, Varenská 3101/49, IČ 70890021 za kupní cenu 30.000 Kč/předmět prodeje, 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.
6. o prodeji části pozemku p.č. 1335/88 jiná plocha - ostatní plocha o výměře 283 m2 a části pozemku p.č.
1335/60 ostatní komunikace - ostatní plocha o výměře 68 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Collo-louky)
společnosti DEVA F-M s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Collo-louky 2140, IČ 61945226 za kupní cenu 950
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah
převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
7. o nabytí pozemku p.č. 688/35 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 562 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Slunečná) od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Gregorova
2582/3, IČ 27769143, za kupní cenu 156 Kč/m2.
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8. o prodeji části pozemku p.č. 5308 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 70 m2, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek (Pod Štandlem) manželům Petru a Evě Golovým, bytem *************, *****************,
za kupní cenu 630 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.
9. a) o nabytí části pozemku p.č. 4298/1 orná půda o výměře cca 2.100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u
Olešné) od spoluvlastníků za kupní cenu 350 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4298/1 orná půda v k.ú. Místek jako budoucími prodávajícími na část
pozemku p.č. 4298/1 o výměře cca 2.100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 350 Kč/m2. Doba
uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
kupujícího po dokončení stavby.
10. a) o nabytí části pozemku p.č. 4302/17 orná půda o výměře cca 1.100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(u Olešné) od spoluvlastníků za kupní cenu 350 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4302/17 orná půda v k.ú. Místek jako budoucími prodávajícími na část
pozemku p.č. 4302/17 o výměře cca 1.100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 350 Kč/m2. Doba
uzavření kupní smlouvy je vázána na předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího
kupujícího po dokončení stavby.
11. a) o nabytí části pozemků p.č. 4302/19 orná půda o výměře cca 1.500 m2 a p.č. 4301 orná půda o výměře cca
450 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u Olešné) od vlastníka za kupní cenu 350 Kč/m2. Přesný rozsah
převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a vlastníkem pozemků p.č. 4302/19 orná půda a p.č. 4301 orná půda v k.ú. Místek jako budoucím
prodávajícím na část pozemku p.č. 4302/19 o výměře cca 1.500 m2 a část pozemku p.č. 4301 o výměře cca 450
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 350 Kč/m2. Doba uzavření kupní smlouvy je vázána na
předložení geometrického plánu vyhotoveného na náklady budoucího kupujícího po dokončení stavby.
12. o prodeji části pozemku p.č. 5090/1 zahrada o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(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.
13. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 24/60 na pozemku p.č.
3069 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 384 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Na Příkopě) od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Praha – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111.
14. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 3059/16 ostatní plocha – sportoviště a
rekreační plocha o výměře 11 m2, p.č. 3059/17 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 8 m2,
p.č. 3059/21 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 220 m2 a p.č. 3059/22 ostatní plocha –
sportoviště a rekreační plocha o výměře 68 m2, spoluvlastnický podíl v rozsahu id. 24/60 pozemků p.č.
3059/12, zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 2 m2 a p.č. 3059/29 ostatní plocha – sportoviště a
rekreační plocha o výměře 2.843 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (areál TJ Slezan) od České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha
– Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111.
15. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 521/1 trvalý travní porost o výměře 5.746
m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek (Příborská) od Brije Mohana Gupty, bytem *************,
*************.
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16. o změně výše nejnižší nabídkové ceny nemovité věci – pozemku p. č. 5139 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 545 m2, jehož součástí je stavba č. p. 34 bytový dům, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec FrýdekMístek (bývalá výrobna lahůdek), a to tak, že se nejnižší nabídková cena stanovuje na částku ve výši 1.000.000
Kč/předmět prodeje. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude kupní
cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Prodej bude realizován formou nabídkového licitačního řízení v souladu
s dokumentem „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek a postup
statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“. Jistina bude stanovena na 10% z nejnižší nabídkové ceny.
17. a) o směně pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek za pozemek ve vlastnictví společnosti
SLEZAN Frýdek – Místek a. s. se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ 45193371, a to:
- části pozemku p.č. 2780/1 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 424 m2, části pozemku p.č. 2823
ostatní plocha – zeleň o výměře 481 m2 (Nádražní), pozemku p.č. 3044/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 436 m2, spoluvlastnického podílu v ideální výši 32/60 vzhledem k celku
nemovité věci – pozemku p.č. 3046 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 88 m2 (Na Příkopě),
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
- části pozemku p.č. 5213/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 655
m2, pozemků p.č. 3174/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 796 m2 a p.č. 3180/2 zastavěná plocha a
nádvoří – společný dvůr o výměře 67 m2 (Beskydská), vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
vše včetně všech součástí a příslušenství a vše ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, kdy cena
obvyklá těchto pozemků činí dle znaleckého posudku ze dne 16.08.2016 vyhotoveného Znaleckým ústavem,
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 1.475.911 Kč,
za
část pozemku p.č. 2814/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 2.153 m2 (Těšínská) k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek,
včetně všech součástí a příslušenství a ve vlastnictví společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s., se sídlem
Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ 45193371, kdy cena obvyklá této části pozemku činí dle znaleckého
posudku ze dne 17.08.2016 vyhotoveného Znaleckým ústavem, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 2.103.912
Kč, a to bez finančního vyrovnání. Části směňovaných pozemků budou odměřeny geometrickým plánem.
b) o zřízení vzájemného věcného předkupního práva k pozemkům a spoluvlastnickému podílu uvedeným v bodě
a) tohoto usnesení pro případ jakéhokoliv jejich zcizení ve smyslu ustanovení § 2140 odst. 1 a 2 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kdy statutární město Frýdek-Místek zřídí věcné předkupní
právo ve prospěch společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. k části pozemku p.č. 2814/1 ostatní plochamanipulační plocha o výměře 2.153 m2 (Těšínská) k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, odměřené
geometrickým plánem, a společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. zřídí věcné předkupní právo ve prospěch
statutárního města Frýdek-Místek k
 části pozemku p.č. 2780/1 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 424 m2, části pozemku p.č. 2823
ostatní plocha – zeleň o výměře 481 m2 (Nádražní), pozemku p.č. 3044/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 436 m2, spoluvlastnickému podílu v ideální výši 32/60 vzhledem k celku
nemovité věci – pozemku p.č. 3046 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 88 m2 (Na Příkopě),
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
 části pozemku p.č. 5213/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 655
m2, pozemků p.č. 3174/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 796 m2 a p.č. 3180/2 zastavěná plocha a
nádvoří – společný dvůr o výměře 67 m2 (Beskydská), vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
vyjma uvedeného spoluvlastnického podílu všechny odměřené geometrickým plánem.
Kupní cena v případě uplatnění předkupního práva bude stanovena dle podmínek nabídnutých koupěchtivým ve
smyslu ustanovení § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
18. o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Příborská 520, IČ 26790203 jako
budoucím kupujícím, na základě níž dojde k prodeji pozemků p.č. 1071/23 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
322 m2, p.č. 1071/24 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 125 m2, p.č. 1068/14 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 334 m2, p.č. 1071/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, p.č. 1068/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace o výměře 3.276 m2 a části pozemku p.č. 1162 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca
2.100 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Květná), za kupní cenu 950 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní
smlouvu bude stanoven na dobu do 07.09.2017. Přesný rozsah převáděné části pozemku p. č. 1162 ostatní plocha
– ostatní komunikace, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, bude určen geometrickým plánem.
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Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou
sazbu daně.
19. o prodeji pozemků p. č. 1330 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 391 m2, p. č. 1331/8 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 443 m2, p. č. 1331/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5.183 m2, případně jejich částí a
části pozemku p. č. 1333/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1.000 m2, vše k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (17. listopadu) společnosti SLEZAN Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ
45193371, za kupní cenu 1. 567 Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 13.06.2016.
Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek
jako budoucím prodávajícím a společností SLEZAN Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě
1221, IČ 45193371 jako budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji pozemků p. č. 1330 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 391 m2, p. č. 1331/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2, p. č. 1331/4
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5.183 m2, případně jejich částí a části pozemku p. č. 1333/4 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře cca 1.000 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (17. listopadu) za kupní cenu 1.567
Kč/m2. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Kupní smlouva bude
uzavřena ve lhůtě 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Pokud tento převod bude ke dni
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Podmínky nájemního
vztahu jsou stanoveny v souladu s usnesením č. 20/57/2016/15. Rady města Frýdku-Místku ze dne 26.04.2016.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v bodech 20 a 21 navrhované znění usnesení nepřijalo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a/ Zadání změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. schvaluje
Zadání změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4d/ Zpráva č. 59 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. bere na vědomí
Zprávu č. 59 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4e/ Zpráva č. 2 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení
městského dopravního podniku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. bere na vědomí
Zprávu č. 2 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku, dle přílohy
č. 1/DaSH k usnesení, uložené na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4f/ Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdlantsko
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 4. rozhodlo
o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Frýdlantsko s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, zastoupeným Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem hejtmana kraje, kterou se vymezuje rozsah
závazku veřejné služby, stanoví se výše finančního příspěvku statutárního města Frýdek-Místek na zajištění
dopravní obslužnosti dané oblasti, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení, uložené na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
5a/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5b/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů a kouření na některých veřejných prostranstvích ve městě
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 2. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a kouření na některých
veřejných prostranstvích ve městě dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a/ Změny ve složení výborů ZMFM pro volební období 2014 - 2018
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. odvolává
7. 1. 1. pana Mgr. Stanislava Hrabovského (NMFM) z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku s účinností ke dni 15. 9. 2016.
7. 1. 2. pana Ing. Petra Piknu (NMFM) z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku
s účinností ke dni 15. 9. 2016.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 2. volí
7. 2. 1. pana Petra Dvořáčka (nestraník NMFM) do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku s účinností od 16. 9. 2016 do konce volebního období 2014 - 2018.
7. 2. 2. pana Radima Běgeře (NMFM) do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku s účinností od 16. 9. 2016 do konce volebního období 2014 – 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b/ Stanovení výše finančních darů předsedům a členům osadních výborů
a občanům v částech města Frýdku-Místku za jejich činnost v 1. pololetí
2016
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 3. schvaluje
navrhnutou výši finančních darů předsedům a členům osadních výborů a občanům v částech města FrýdkuMístku za jejich činnost v 1. pololetí 2016, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c/ Koncepce rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku na období
2016 - 2020 – odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 4. schvaluje
Koncepci rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku na období 2016-2020 dle přílohy č. 1 k usnesení,
uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7d/ Zpráva o výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru
Zastupitelstva města Frýdku-Místku k 31. 7. 2016
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 5. bere na vědomí
Zprávu o výsledcích provedených kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku k 31. 7. 2016,
viz příloha č. l k usnesení, uložená u předsedy KV.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 6. pověřuje
kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města k provedení kontroly použití neinvestiční dotace z rozpočtu
města za roky 2013, 2014 a 2015 u subjektu Český svaz bojovníků za svobodu.
T – do 30. 11. 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7e/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za
první pololetí roku 2016
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 7. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za první pololetí roku 2016 dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OBRaPK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
8a/ Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období,
dle přílohy č. l a 2 k usnesení, uložené na OKP,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 11. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaném dne 6. 6. 2016, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IX. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA
UPLYNULÉ OBDOBÍ
9a/ Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
9. 1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného
dne 6. 6. 2016.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jiří Kajzar
náměstek primátora

Frýdek-Místek 19. 9. 2016
Za správnost: Jana Adamcová,
odbor kancelář primátora
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