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USNESENÍ

z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 8. 11. 2016 
v 15.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

1a/ Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu vč. doplnění programu o 
dodatek č. 1 k bodu 2b a bod 3a Poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 
2016 – odbor ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

1b/ Určení ověřovatelů zápisu  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2. určuje

ověřovatele zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Tomáše Chlebka (NMFM) a pana 
Bc. Pavla Machalu (ČSSD).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2a/ Založení Dopravního podniku Frýdek-Místek, s.r.o.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. bere na vědomí

zprávu č. 3 o plnění úkolu prověřit splnění podmínek pro založení městského dopravního podniku dle přílohy 
č. 1/DaSH k usnesení, uložené na ODaSH,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. rozhodlo

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

o založení společnosti s ručením omezeným s názvem Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Malý 
Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. schvaluje

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
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zakladatelskou listinu Dopravního podniku Frýdek-Místek, s.r.o., dle přílohy č. 2/DaSH k usnesení, uložené na 
ODaSH,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. si vyhrazuje právo

rozhodnout o uzavření smlouvy o zajišťování městské hromadné dopravy a vypovězení smlouvy stávajícímu 
dopravci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

2b/ 4. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016 
prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření č. 83 - 84   

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. schvaluje

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2016 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 83 – 84 dle příloh č. 1 a 1a) k usnesení;  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. ukládá

vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 83 – 84 
pro rok 2016 dle platné rozpočtové skladby.

T – 15. 11. 2016
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/  Uzavření  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  Programu 
regenerace  městských  památkových  zón  na  rok  2016

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. rozhodlo
 
o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016, vyhlášeného Ministerstvem 
kultury ČR, subjektům uvedeným v odstavci 3. 2. pod body 1 až 4,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016, 
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, s následujícími subjekty:

1.    Naděžda Valentová, trvale bytem ********************, ******************** a Ing. Ilja Mazur, 
trvale bytem ********************, ******************** zastoupen Naděždou Valentovou, trvale 
bytem ********************, ********************, ve výši 228.000 Kč na výdaje spojené 
s obnovou městského domu č. p. 1250, Zámecké náměstí, Frýdek-Místek (obnova krovu a střechy a 
částečná obnova fasády – tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, oprava komínů, oprava římsy, 
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oprava omítek včetně nátěru a další související práce) dle přílohy č. S/0578/2016/OÚRaSŘ k tomuto 
usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

2.     Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Muzeem Beskyd Frýdek-
Místek, příspěvkovou organizací, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00095630, zastoupeným 
ředitelem Mgr. Stanislavem Hrabovským, ve výši 1.207.000 Kč na výdaje spojené s obnovou zámku č. p. 
1264, Frýdek-Místek, (obnova krovu a střechy věže, obnova fasády věže a přilehlého vstupního křídla 
zámku – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, provedení ztužující 
konstrukce, oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr oken a další související práce) dle přílohy č. 
S/0579/2016/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 70.000 Kč na výdaje spojené s obnovou měšťanského 
domu č. p. 16, náměstí Svobody, Frýdek-Místek, (obnova krovu a střechy – tesařské konstrukce a jejich 
chemické ošetření, klempířské konstrukce, oprava komínů a další související práce) dle přílohy č. 
S/0589/2016/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 345.000 Kč na výdaje spojené s obnovou městského domu č. p. 20, Tržní, Frýdek-Místek, (obnova 
krovu a střechy a obnova fasády – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, 
oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce) dle přílohy č. S/0590/2016/OÚRaSŘ k tomuto 
usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

3a/ Poskytnutí  finančního  daru  z  rozpočtu  statutárního  města  Frýdku-
Místku pro rok 2016 – odbor ŠKMaT     

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. rozhodlo

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku  pro rok 2016 tomuto subjektu:

KČT, oblast Moravskoslezská, se sídlem Na Mýtě 1556/10, Hrabůvka, Ostrava, PSČ 700 30, IČ 71160477, 
pobočný spolek  zapsaný ve SR u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 29380, zastoupený Ing. Petrem 
Holušou, členem výboru, na pořízení 2 ks vstupních dveří do  horské chaty Prašivá.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. rozhodlo

o uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 
2016 na pořízení 2 ks vstupních dveří do horské chaty Prašivá subjektu uvedenému v bodě 3. 3. usnesení dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Frýdek-Místek 9. 11. 2016 
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Za správnost: Jana Adamcová,
                       odbor kancelář primátora


