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USNESENÍ

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 3. 1. 2017 
v 15.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ

1a/ Schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.  

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

1b/ Určení ověřovatelů zápisu  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2. určuje

ověřovatele  zápisu  ze  17.  zasedání  Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku  Ing. Kamilu Šponerovou (NMFM) 
a Ing. Jaroslava Chýlka, MBA (ČSSD).

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

II. ZMĚNY VE SLOŽENÍ VEDENÍ MĚSTA

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. volí

do konce volebního období 2014-2018

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

náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku

pana Libora Kovala (KDU-ČSL)

s  okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. odvolává

z důvodu neslučitelnosti funkcí dle § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 
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z funkce předsedy a člena finančního výboru zastupitelstva města 

pana Libora Kovala (KDU-ČSL)

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. rozhodlo

o změně usnesení zastupitelstva města č. VIII./8.13. ze dne 8. 6. 2015, které bude nově znít takto: 

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

svěřuje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města 

náměstkovi primátora p. Liboru Kovalovi na úseku:
- sociální péče
- sociálních služeb a zdravotnictví
- protidrogových aktivit
- prevence kriminality“

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. ruší 

usnesení zastupitelstva města č. VIII./8.12. ze dne 8. 6. 2015 ve znění:

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

stanoví

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 8. 6. 2015  

a) počet členů Rady města Frýdku-Místku na 9“

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. stanoví

do konce volebního období 2014-2018

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

počet členů Rady města Frýdku-Místku na 11

s okamžitou účinností.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. volí 

do konce volebního období 2014-2018

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, další členy Rady města Frýdku-Místku, a to:

a) Bc. Jakuba Míčka (ANO 2011)
b) pana Marcela Sikoru (KDU-ČSL)

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

o změně usnesení zastupitelstva města č. V./5.4. ze dne 6. 2. 2015, které bude nově znít takto: 

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

do konce volebního období 2014-2018

stanoví,

že v době nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti 
podle usnesení zastupitelstva města č. V./5.3. ze dne 6. 2. 2015, zastupují primátora náměstci primátora v tomto 
pořadí:

a) Karel Deutscher
b) Libor Koval 
c) Bc. Pavel Machala“

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. volí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 

předsedou finančního výboru pana Jaroslava Ryšku (ANO 2011)

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. odvolává

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

z funkce člena kontrolního výboru:

1. Mgr. Radovana Hořínka (ANO 2011)
2. pana Jaroslava Ryšku (ANO 2011)
3. pana Milana Valacha (ANO 2011)
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s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. volí 

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

členem kontrolního výboru:

1. pana Pavla Hrtúse (KDU-ČSL)
2. Bc. Jakuba Míčka (ANO 2011)
3. Ing. Šárku Šimoňákovou (ANO 2011)

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. odvolává

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

z funkce člena finančního výboru:

1. MUDr. Michala Brücknera (ANO 2011)
2. pana Vladimíra Kubského (ANO 2011)

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. volí 

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

členem finančního výboru:

1. Mgr. Radovana Hořínka (ANO 2011)
2. Ing. Jiřího Válka (ANO 2011)

s okamžitou účinností.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

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

Frýdek-Místek 4. 1. 2017 
Za správnost: Jana Adamcová,
                       odbor kancelář primátora


