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USNESENÍ

z 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 13. 3. 2017 
v 8.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ

1a/ Schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění programu 
o bod č. 1c Volba náměstka primátora a svěření kompetencí, změna v kontrolním výboru, dodatek  k  mat. č. 2c 
a bod č. 7h Návrh na změny ve složení osadního výboru Chlebovice.

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

1b/ Určení ověřovatelů zápisu  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2. určuje

ověřovatele zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Jaroslava Ryšku (ANO 2011) a pana 
MUDr. Petra Kozáka (ČSSD).

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

1c/ Volba náměstka primátora a svěření kompetencí, změna v kontrolním 
výboru

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 3. bere na vědomí 

rezignaci pana Libora Kovala (KDU-ČSL) na funkci náměstka primátora statutárního města Frýdku-Místku ke 
dni 12. 3. 2017,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 4. 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, 
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náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku:

Ing. Richarda Žabku (KDU-ČSL)

s  okamžitou účinností,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 5. rozhodlo

s okamžitou účinností o zrušení usnesení zastupitelstva města č. VIII./8.13. ze dne 8. 6. 2015 a usnesení  
zastupitelstva města č. II/2.3. ze dne 3. 1. 2017, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 6. 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 Ing. Richardu Žabkovi na úseku:

- sociální péče
- sociálních služeb a zdravotnictví
- protidrogových aktivit
- prevence kriminality“,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 7. rozhodlo

s okamžitou účinností o změně usnesení zastupitelstva města č. V./ 5.4. ze dne 6. 2. 2015, ve znění usnesení  
zastupitelstva města č. II/2.7. ze dne 3. 1. 2017, 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) Ing. Richard Žabka
c) Bc. Pavel Machala“,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 8. odvolává

z důvodu neslučitelnosti funkcí dle § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 

z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města 
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Ing. Richarda Žabku (KDU-ČSL)

s okamžitou účinností,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 9. 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 pana Marcela Sikoru (KDU-ČSL)

s okamžitou účinností.

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

II. FINANCE  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA  FRÝDKU-MÍSTKU

2a/ Uzavření smlouvy o úvěru      

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. rozhodlo

uzavřít smlouvu o úvěru č. 3/17/LCD s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171, dle 
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

2b/ Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. rozhodlo

o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 
a neinvestiční dotace s tímto subjektem:

Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02900807, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, 
zastoupeném Petrem Dvořáčkem, předsedou, a Petrou Vlasákovou, členem, v celkové výši 250 000 Kč, na 
provoz Faunaparku ve Frýdku-Místku pro rok 2017, tj. investiční dotaci ve výši 150 000 Kč na rekonstrukci 
chodníků a mostku v parku (1. část) a neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů spojených 
s údržbou parku v roce 2017, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. S/0133/2017/OŽPaZ, uložená na odboru 
ŽPaZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

2c/ 1. změna  rozpočtu  statutárního  města  Frýdek-Místek  pro  rok  2017 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 – 43     

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. schvaluje
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2.3.1.  1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017 prováděnou zastupitelstvem města  
formou rozpočtových opatření č. 1 – 43 dle příloh č. 1 – 9 k usnesení a 1a), a to: 

 snížení příjmů o       -242,13 tis. Kč na celkovou výši1 007 062,55 tis. Kč 
 navýšení výdajů o 156 890,83 tis. Kč na celkovou výši1 388 443,09 tis. Kč
 navýšení financování o 157 132,96 tis. Kč na celkovou výši   381 380,54 tis. Kč 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 4. rozhodlo

2.4.1.  o poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 tis. Kč na veřejnou sbírku organizovanou statutárním městem 
Frýdek-Místek, jejímž účelem je získání peněžních prostředků ke zmírnění následků požáru pro rodinu 
Jiřího a Žanety Andělových a Albína a Miluše Andělových, kteří bydlí na adrese *************, 
***********, kde dne 28. 1. 2017 vypukl požár, a to formou převodu na zvláštní bankovní účet sbírky č. 
115-4069980287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 5. ukládá

1.
2.
2.5.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku 

č. 1 – 43 pro rok 2017 dle platné rozpočtové skladby,

T – 20. 3. 2017
Z – vedoucí finančního odboru

2.5.2.  zveřejnit schválená rozpočtová opatření na internetových stránkách města a současně oznámit na úřední 
desce, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do  
jejich listinné podoby,

T – 12. 4. 2017
Z – vedoucí finančního odboru

2.5.3. zaslat peněžitý dar ve výši 100 tis. Kč na konto veřejné sbírky pořádané statutárním městem Frýdek-
Místek číslo 115-4069980287/0100.

T – 31. 3. 2017
Z – vedoucí finančního odboru

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

2d/ Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace 
z rozpočtu města pro rok 2017 – finanční odbor

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 6. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 Československé obci legionářské z.s., se sídlem 
Sokolská 486/33, Hotel Legie 120 00 Praha 2, IČ 45247455, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl L vložka 3094, v celkové výši 20 000,- Kč. 

Finanční prostředky budou použity na podporu činnosti Jednoty Československé obce legionářské (okresu) 
Frýdek-Místek, a to na:
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 úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem sálu pro pořádání schůzí, 
 věnce a kytice u příležitosti výročí a vzpomínkových oslav,
 údržbu Pamětního místa na Polední,
 dopravu autobusem na pietní místa a akce u příležitosti výročí a vzpomínkových oslav,
 drobné dárkové balíčky, květiny a blahopřání jubilantům a nemocným z řad členů (bez alkoholu).

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 7. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 se subjektem 
uvedeným v bodě 2. 6. usnesení dle přílohy č. 1  k usnesení, uložené na FO.

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

2e/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  statutárního  města 
Frýdku-Místku  pro rok 2017 - dotační rezervy primátora 
  
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 8. rozhodlo 

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2017 - dotační rezervy 
primátora těmto subjektům:

1. Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem 8. pěšího pluku 81, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00436020, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
2566, zastoupený předsedou Zdeňkem Dudou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu za rok 2016, tj. finanční odměna pro 
sportovce, poháry, sportovní trofeje, pronájem sálu, ozvučení, pohoštění a náklady na kulturní vystoupení, která 
se uskuteční v předpokládaném termínu duben 2017 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na 
OKP.  

2. ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 , se sídlem Bartošovice  146, 742 54 Bartošovice, IČ  47657901, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupený předsedou Petrem 
Orlem na úhradu části výdajů spojených se záchranou zraněných či jinak handicapovaných volně žijících 
živočichů ze správního území statutárního města Frýdku-Místku, t.j. komplexní péče – ošetřování, léčení, 
rehabilitace, doprava zvířat do stanice, vypouštění do volné přírody, udržování zoohygieny chovatelských 
zařízení pro rok 2017 ve výši 40.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.  

3. „Beskydská volejbalová liga amatérů“, se sídlem Vítězslava Nezvala 549, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02694409, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12300 zastoupený 
předsedou Wernerem Cigánem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
finálových kol 8. ročníku „Regionální beskydské volejbalové ligy“, tj. úhrada nájmu, náklady na rozhodčí 
a zapisovatele, diplomy, účastnické listy a ceny, které se uskuteční v předpokládaném termínu 12. 3. a 19. 3. 
2017 ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na OKP.

4. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534986, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený předsedou 
Ing. Lubomírem Kavkou  na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
mezinárodního turnaje mládeže v házené v rámci projektu Česko-Slovensko-Polské ligy starších žáků, tj. 
pronájem tělocvičny, ubytování a stravování účastníků, občerstvení, odměny rozhodčím, pořadatelům, 
zapisovatelům, časoměřičům a ceny, který se uskutečnil v předpokládaném termínu 10. 2. – 12. 2. 2017 ve výši 
10.000,- Kč, dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na OKP.
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5. Pobeskydský aviatický klub z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
66933617, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3728, zastoupený 
předsedou Jaroslavem Muroněm na úhradu části výdajů spojených s akcemi - Slet velkých modelů letadel, 
který se uskuteční v předpokládaném termínu 5. 8. a 6. 8. 2017, na Školení Leteckých andělů v Jihlavě, které 
se uskuteční v předpokládaném termínu 27. 8. a 28. 8. 2017 a na Pobeskydskou drakiádu, která se uskuteční 
v předpokládaném termínu 7. 10. 2017, a to na úpravu letištní plochy, kosení trávy – pohonné hmoty, nájmy 
pozemků, dárky, ceny, modelářský materiál a nájem WC ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy č. 5 k usnesení, 
uložené na OKP.

6. Linie radosti z.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou  na 
úhradu části výdajů spojených s účastí na Mistrovství ČR v plavání – Liberec 2017, které se uskuteční 
v předpokládaném termínu 21. 4. – 22. 4. 2017, na Mistrovství ČR v cyklistice – Račice 2017, které se 
uskuteční v předpokládaném termínu červen 2017, na Mistrovství Moravy a Slezska – Zlín 2017, které se 
uskuteční v předpokládaném termínu březen – duben 2017 a na organizačně-technické zabezpečení akce 
Halloween s radostí, která se uskuteční v předpokládaném termínu říjen - listopad 2017, a to na pohonné hmoty, 
odměnu asistenta, odměnu trenéra, ubytování, sportovní oděv, nájem sálu, výzdobu, propagaci, občerstvení, ceny 
a technické zajištění vč. reprodukované hudby ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na OKP.

7. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22866582, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou 
Tomášem Černockým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 7. ročníku 
školy AIKIDO AIKIKAI, tj. pronájem tělocvičny, DPP - úklid, ubytování lektorů, odměna lektorů a stravné 
pro účastníky, který se uskuteční v předpokládaném termínu červen 2017 a na akci Mezinárodní stáž Stará 
Wies, a to na poplatky účastníků - ubytování a stravování, která se uskuteční v předpokládaném termínu květen 
2017 ve výši 15.000,- Kč, dle přílohy č. 7 k usnesení, uložené na OKP.

8. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22866582, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou 
Tomášem Černockým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 7. ročníku 
Slavností bojových umění, tj. propagace, občerstvení pro účastníky, speaker, pronájem tělocvičny, licenční 
poplatky, japonské divadlo a DPP – zajištění organizace akce, který se uskuteční v předpokládaném termínu 
listopad 2017 ve výši 15.000,- Kč, dle přílohy č. 8 k usnesení, uložené na OKP.

9. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený předsedkyní 
Bc. Ivetou Ličmanovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením X. ročníku 
plaveckých závodů žactva – O pohár primátora města Frýdku-Místku, tj. pronájem bazénu, medaile 
a poháry, který se uskuteční v předpokládaném termínu 18. 3. 2017 ve výši 15.000,- Kč, dle přílohy č. 9 
k usnesení, uložené na OKP.

10. BK Frýdek-Místek, z.s.,se sídlem Komenského 438, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26592550, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5534, zastoupený předsedou Ing. Ivo Částkem na 
úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením Setkání při příležitosti 60. výročí 
působení basketbalového klubu ve Frýdku-Místku, tj. ozvučení sálu, pořadatelská služba, pronájem sálu, 
vystoupení živé hudby a ceny pro úspěšné sportovce, které se uskutečnilo 18. 2. 2017 ve výši 10.000,- Kč, dle 
přílohy č. 10 k usnesení, uložené na OKP.

11. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Místek-Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64122018, spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na  úhradu pronájmu tělocvičny na Základní škole 
Frýdek-Místek, 1. máje 1700, F-M, za 10 vstupů v průběhu  1. – 5. měsíce v roce 2017 ve výši 3.750,- Kč dle 
přílohy č. 11 k usnesení, uložené na OKP.  
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 9. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2017 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodě 2. 8. tohoto usnesení dle 
příloh č. 1 -  11 k usnesení, uložených na OKP.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 10. rozhodlo

o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2017 – dotační rezervy 
primátora tomuto subjektu:

Úder nezávislých umělců, z.s., se sídlem Klepary 81, 739 44 Brušperk, IČ 05102481, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15066, zastoupený předsedou 
Pavlem Nesitem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením festivalu 
„Velikonoční turné“, s podtitulem „Mexiko ve Frýdku-Místku“, tj. pronájem prostor, vybavení, provozní 
náklady,  propagace, správní režie, doprava umělců na koncerty, ubytování významného zahraničního interpreta 
včetně části nákladů na občerstvení v rámci koncertů, honoráře a květiny pro účinkující, který se uskuteční 
v předpokládaném termínu duben 2017 ve výši 98.100,- Kč.

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

2f/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu  města  na  rok  2017
 – odbor  ŠKMaT     

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

2. 11. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2017 níže uvedeným subjektům:

1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, z.s. se sídlem Lískovec 305, 739 30 Frýdek-Místek, IČ 47861533, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený statutárním 
zástupcem souboru Radkou Jirsovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, doprava, materiál, poplatky, 
propagace, honoráře, doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních nástrojů, technické zajištění akcí, letní 
soustředění – nájem vč. energií, materiál, dopravné/ ve výši Kč 85.000,--, 

2. Dětský folklórní soubor ONDRÁŠEK z.s., se sídlem Nad Potokem 2045, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
26543460, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334, zastoupený 
předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, materiál, honoráře, doprava 
na vystoupení, organizace letní školy folkloru – ubytování, doprava, nájem/ ve výši Kč 30.000,--, 

3. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, 739 42 Chlebovice - 
Frýdek-Místek 8, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem, na úhradu 
nákladů spojených s provozem Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích /el. energie, otop, revize/ ve výši 
Kč 95.000,--, 

4. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Mgr. Radkou Kulichovou, na činnost /materiál, poplatky, opravy a obnova krojových součástí, 
hudebních nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý hmotný majetek, propagace, 
technické zajištění akcí, nájmy vč. služeb a energií, přepravné, víkendové soustředění – nájem, materiál, 
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doprava, ubytování, náklady spojené s provozem budovy na ul. F. Čejky 405 ve Frýdku-Místku - energie, nájem 
vč. služeb, údržba a úklid budovy a přilehlých pozemků, odvoz odpadu, vodné a stočné, revize, PH do sekačky/ 
ve výši Kč 350.000,--,  

5. Společnost pro dechovou hudbu ve Frýdku-Místku, se sídlem ve Frýdku-Místku, IČ 48772143, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2384, zastoupený předsedkyní Dagmar 
Marešovou, na činnost /opravy a doplnění hudebních nástrojů a stejnokrojů, kopírování, nájem vč. služeb, 
materiál, poštovné, poplatky, cestovné, dopravné a přepravné na koncerty, honoráře, drobný dlouhodobý hmotný 
majetek, OON vč. odvodů, propagace, ozvučení, osvětlení, honoráře, víkendové soustředění – nájem, ubytování, 
doprava/ ve výši Kč 100.000,--, 

6. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z.s., se sídlem Jiráskova č. 491, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 251, 
zastoupený předsedkyní Martinou Pavelkovou, na činnost /nájem vč. služeb, propagace, dovybavení a opravy 
hudebních nástrojů, příslušenství a oděvních doplňků, materiál, honoráře, cestovné a dopravné na koncerty, 
poplatky, půjčovné, OON vč. odvodů, kopírování, poštovné, cestovné hostujících umělců, přepravné, víkendové 
soustředění – nájem, ubytování, doprava / ve výši Kč 100.000,--, 

7. Klub angažovaných muzikantů (KAM), z.s. se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
66740215, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3724, zastoupený 
předsedou Kamilem Rudolfem, na koncerty a provoz Klubu Stoun ve Frýdku-Místku /nájem vč. služeb a energií, 
materiál, propagace, technické zajištění, honoráře, OON vč. odvodů, údržba a drobné opravy, poplatky 
agenturám, kopírování, výlep, tisk/ ve výši Kč 500.000,--, 

8. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Mgr. Radkou Kulichovou, na úhradu části nákladů spojených s akcí „23. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-Místek 2017“ /materiál, ubytování, dopravné, stravné a honoráře 
účinkujícím, propagace, technické zabezpečení, tisk propagačního materiálu, nájem vč. služeb a energií, OON 
vč. odvodů, honoráře/ ve výši Kč 1.100.000,--, 

9. POD SVÍCNEM z.s., se sídlem Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26663252, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupené předsedou Bc. Petrem Korčem, 
na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest“ /pronájem vč. služeb a energií, doprava, přeprava, 
instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění, pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba, tisk 
a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře, materiál, technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení 
a tribuny/ ve výši Kč 300.000,--, 

10. POD SVÍCNEM z.s., se sídlem Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26663252, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupená předsedou Bc. Petrem Korčem, 
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „8. ročník Letního kina ve Frýdku-Místku“ (nájem 
areálu a toalet, energie, půjčovné, propagace, honoráře, materiál, pojištění, výlep, webová prezentace, přeprava 
techniky a zařízení, úklid, OON vč. odvodů, pronájem projekční techniky, stolů, lavic a stanů, pohonné hmoty, 
technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení a tribuny) ve výši Kč 80.000,--, 

11. Svatováclavský hudební festival, z. s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 
26632578, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5991, zastoupený 
předsedou Doc. Igorem Františákem, Ph.D., výhradně na koncert ve Frýdku-Místku konaného v rámci akce 
„Svatováclavský hudební festival 2017“ /pronájem vč. služeb a energií, tisk a výlep plakátů, poplatky, 
propagace, honoráře, organizační a produkční služby, technická asistence při koncertu/ ve výši Kč 140.000,--, 

12. Zdeněk Tofel, se sídlem Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836, nezapsaný v OR, 
výhradně na adventní koncert a prezentaci uměleckých řemesel a gastronomie ve Frýdku-Místku konaných 
v rámci akce „MF SOUZNĚNÍ 2017“ /nájem, produkce, dekorace, výzdoba, dopravné, cestovné, honoráře, 
ubytování a stravování účinkujících, pronájem, propagace, technické zajištění/ ve výši Kč 135.000,--, 

13. Pavla Walková, se sídlem Ke Splavu 2348, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 44935561, nezapsaná v OR, výhradně 
na akci „Muzikantské žně“ /honoráře účinkujících a moderátorů, nájem vč. energií a služeb, propagace, 
poplatky, pronájmy, technické zajištění/ ve výši Kč 150.000,--, 
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14. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 732/15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, 
zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou 
Slaninovou, výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova 
ve Frýdku-Místku v roce 2017 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /OON vč. odvodů, ochranné pracovní pomůcky 
a nářadí, materiál, úprava terénu, opravy, pohonné hmoty/ ve výši Kč 50.000,--, 

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

2. 12. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2017 
se subjekty uvedenými v bodě 2. 11. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2017 až 14/OŠKMaT/R/2017 
k usnesení, uložených na OŠKMaT.

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

2g/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření veřejnoprávních  smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  „Podpora 
a  rozvoj  kulturních  aktivit  ve  městě  Frýdek-Místek  na  rok  2017“ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo    

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 2017“ níže uvedeným subjektům:

1. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, 
na činnost /nájmy, doplnění kostýmů, materiál, licence, organizace letní taneční školy - nájem, doprava/ 
ve výši Kč 40.000,--, 

2. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, 
na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy, materiál, kulisy, rekvizity/ ve výši 
Kč 15.000,--,

3. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s., se sídlem Jeronýmova 393, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26577089, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený předsedkyní 
Mgr. Markétou Bilasovou, na činnost /nájmy, energie/ ve výši Kč 80.000,--, 

4. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s., se sídlem Jeronýmova 393, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26577089, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený předsedkyní 
Mgr. Markétou Bilasovou, na akci „Závěrečná taneční show“ /propagace, nájem/ ve výši Kč 10.000,--, 

5. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku 
Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost dramatického souboru Koupelna /materiál, kulisy, kostýmy, propagace, 
tisk, nákup mikrofonů, kabeláže a stojanů, nájem včetně energií a služeb, cestovné na vystoupení/ ve výši 
Kč 10.000,--, 

6. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku 
Ing. Helenou Vaškebovou, na akce „14. ročník festivalu mladých amatérských hudebních skupin Douši Buši“, 
„11. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Čerstvé na prkýnku“ a „11. ročník Sokolíkfestu“ /nájem 
včetně energií, honoráře, propagace, ceny, materiál, poplatky, technické zajištění, tisk a výlep plakátů/ ve výši 
Kč 30.000,--, 
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7. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní spolku 
Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost filmového miniklubu FK Sokolík /materiál, poplatky, propagace, tisk, 
poštovné a dopravné filmů, nájem včetně energií a služeb, OON včetně odvodů/ ve výši Kč 10.000,--, 

8. Divadelní spolek FAMUS, se sídlem Novodvorská 3478, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 42868238, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 290, zastoupený starostkou sdružení 
Ludmilou Deutscherovou, na činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího zařízení, pojištění, drobné 
opravy, materiál, propagace, materiál na zhotovení loutek, kulis, rekvizit a kostýmů, OON vč. odvodů, honoráře, 
poplatky, účast na přehlídkách - doprava, ubytování a poplatky/ ve výši Kč 110.000,--, 

9. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03590569, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený předsedou 
Janem Štěpánkem, na činnost /nájem včetně energií, propagace, dopravné a cestovné na vystoupení, údržba 
a doplnění hudebních nástrojů, materiál, technické zajištění, nákup drobného technického vybavení/ ve výši 
Kč 55.000,--, 

10. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03590569, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený předsedou 
Janem Štěpánkem, na akci „Jazzová mše“ /nájem včetně služeb, honoráře, propagace, doprava, materiál, 
technické zajištění, přepravné/ ve výši Kč 25.000,--, 

11. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01916181, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou Karlem 
Jirglem, na činnost /opravy a doplnění nástrojů a stejnokrojů, nájem včetně energií a služeb, materiál, propagace, 
dopravné a cestovné na vystoupení, kopírování/ ve výši Kč 55.000,--, 

12. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01916181, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou Karlem 
Jirglem, na akci „Koncert k 20. výročí založení skupiny“ /nájem včetně služeb, honoráře, materiál, propagace, 
doprava, technické zajištění, přepravné/ ve výši Kč 45.000,--, 

13. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s. se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní 
třída 11, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace, honoráře, 
dopravné na koncerty, nájem, materiál, poplatky, doplnění oblečení, soustředění – nájem, ubytování, doprava/ 
ve výši Kč 40.000,--, 

14. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s. se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní 
třída 11, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na akci „Moravskotřebovské arkády 
2017“ /doprava na festival, účastnický poplatek/ ve výši Kč 8.000,--, 

15. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 47999713, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, 
zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné a cestovné na koncerty, propagace, 
materiál, nájem, poplatky, honoráře, poštovné, úpravy, dovybavení a opravy hudebních nástrojů a kostýmů, 
pracovní soustředění - ubytování, cestovné, nájem/ ve výši Kč 35.000,--, 

16. Pěvecký sbor Catena musica z.s., se sídlem J. Opletala 967, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120295, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110, zastoupený předsedou sboru 
PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /kopírování, honoráře, dopravné na koncerty, materiál, OON včetně 
odvodů, nájmy, dovybavení a opravy malých hudebních nástrojů a úborů, propagace, poštovné, poplatky, 
odměna   dirigentu,   účetní   práce,   členské   příspěvky,  soustředění  -  nájem,   ubytování,  doprava/   ve  výši 
Kč 15.000,--, 

17. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
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738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na činnost /honoráře, cestovné na festivaly 
a koncerty, materiál, propagace, kopírování, poplatky za web, softwarové vybavení pro psaní not, poštovné, 
víkendové soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 65.000,--, 

18. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na akce „Sborové hudební dílny“ a „Dušičkový 
koncert Naděje“ /nájem, propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál, ubytování 
a doprava účinkujících, přepravné/ve výši Kč 45.000,--, 

19. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na činnost společenského klubu /nájem, materiál 
kancelářský a pro rukodělné práce, poštovné, nákup rekvizit, občerstvení/ ve výši Kč 9.000,--, 

20. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na akce „Společenský večírek s kulturním 
vystoupením klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, materiál, 
propagace, tisk, občerstvení, doprava/ ve výši Kč 10.000,--, 

21. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – Frýdek-Místek, IČ 22890246, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní 
Olgou Čaganovou, na činnost /propagace, průvodcovská činnost, materiál, fotoknihy, zhotovení pohlednic obce, 
drobná údržba a opravy/ ve výši Kč 5.000,--, 

22. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, 739 42 Chlebovice – Frýdek-Místek, IČ 22890246, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní 
Olgou Čaganovou, na akci „Kulturní odpoledne pro občany Chlebovic“ /honoráře, OON včetně odvodů, 
materiál, ceny, propagace/ ve výši Kč 7.000,--, 

23. Vlastivědné sdružení Skaličanů, se sídlem Frýdek-Místek, Skalice 14, IČ 64120856, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3289, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem, 
na činnost /pronájmy, provoz muzea – nájem včetně služeb, energie, materiál, kopírování, tisk, údržba 
+ materiál, nákup sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop, propagace/ ve výši Kč 5.000,--, 

24. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, 739 42 Chlebovice –  
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, 
vložka 41803, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem 
Vojvodíkem na činnost /provoz Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích - otop, revize, propagace, opravy, 
údržba, oprava a doplnění exponátů, materiál, nájem vč. služeb, poplatky, průvodcovská a úklidová činnost, 
pojištění, poštovné, tisk, kopírování, OON včetně odvodů, honoráře, vodné, poplatky za web, přepravné, 
informační cedule/ ve výši Kč 50.000,--,

25. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, 739 42 Chlebovice –  
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem, na akce 
„Fojtské vítání jara“ a projekt „Pojďme spolu“ /propagace, materiál, tisk, drobné odměny, honoráře, přepravné/ 
ve výši Kč 25.000,--, 

26. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Hasičská 3038, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798, 
zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na činnost /nájem, poštovné, honoráře, kopírování, fotopráce, 
doprava na exkurze, propagace, materiál, tisk, poplatky/ ve výši Kč 6.000,--, 

27. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Hasičská 3038, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798, 
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zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na vydání sbírky Slezské zemi XXIX /materiál, kopírování, honorář, 
tisk, vazba, fotopráce/ ve výši Kč 3.000,--, 

28. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., se sídlem Lesní 1827, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65892224, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený předsedkyní 
Dajanou Zápalkovou, na činnost /poštovné, materiál, kopírování, tisk almanachu, sborníků a časopisu, 
propagace, poplatky, honoráře, nájmy/ ve výši Kč 20.000,--, 

29. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s. se sídlem Lesní 1827, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65892224, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený předsedkyní 
Dajanou Zápalkovou, na akce „20. výročí založení LKPB“ a „10. ročník Beskydská lavečka“ /nájem, tisk, 
propagace, poplatky, cestovné, vstupné, materiál, honoráře, ubytování zahraničních hostů/ ve výši Kč 15.000,--, 

30. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s. se sídlem Lesní 1827, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65892224, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený předsedkyní 
Dajanou Zápalkovou, na vydání sborníku k 20. výročí založení LKPB /tisk, honoráře, přípravné práce/ ve výši 
Kč 4.000,--, 

31. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 
předsedou Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné a ubytování na fotosoutěžích v ČR, 
poštovné, poplatek za web a účetní služby, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace, materiál, nájem/ 
ve výši Kč 16.000,--, 

32. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 
předsedou Miroslavem Žiškou, na akci „20. ročník fotosoutěže pro mladé autory“ /propagace, ceny, materiál, 
poštovné/ ve výši Kč 10.000,--, 

33. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /tisk, kopírování, nájem, propagace, poštovné, 
honoráře, materiál, poplatky, doprava/ ve výši Kč 12.000,--, 

34. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání grafického souboru Nostalgický Frýdek-Místek 
/tisk, materiál, grafické zpracování, honoráře, cestovné/ ve výši Kč 13.000,--, 

35. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou 
Olkovou a jednatelem Ing. Davidem Markem, na činnost /dramatické pořady, hudebně literární večery, výstavy 
a přednášky - honoráře, propagace, cestovné a občerstvení účinkujícím, poštovné, OON včetně odvodů, materiál, 
nájmy včetně energií a služeb/ ve výši Kč 90.000,--, 

36. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní Ing. Hanou 
Olkovou a jednatelem Ing. Davidem Markem, na akci „15. ročník festivalové přehlídky dětských pěveckých 
sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON včetně odvodů, honoráře, materiál, ceny, poštovné, dopravné 
souborů, nájem/ ve výši Kč 35.000,--, 

37. „Jazz v Beskydech o.s.“, se sídlem Potoční 1228, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22761403, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10074, zastoupený ředitelem sdružení Janem 
Bednaříkem, na činnost /koncerty - honoráře účinkujícím/ ve výši Kč 20.000,--, 

38. Spolek Filip Neri, se sídlem Sadová 611, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043431, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, na akci 
„Festival sv. Jan session“ /propagace, nájmy, honoráře, materiál, poplatky, poštovné, tisk a výlep plakátů, 
doprava souborů, technické zajištění/ ve výši Kč 20.000,--, 
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39. Spolek Filip Neri, se sídlem Sadová 611, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043431, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, na akci 
„Svatojánská věž“ /kulturní aktivity ve věži kostela sv. Jana Křtitele - propagace, honoráře, materiál, poštovné, 
OON včetně odvodů, technické zajištění, nájem včetně energie, poplatky/ ve výši Kč 15.000,--, 

40. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním 
zástupcem Michaelem Šlehoferem, na akce „Studně nepřevážená“, „Křížová cesta“, „Čtení místa“ a „Beseda 
s Fr. Čuňasem Stárkem a V. Brabencem“ /nájem prostor, aparatury a mobilních toalet, propagace, tisk, výtvarný 
materiál, honoráře a cestovní výlohy účinkujících, pronájmy/ ve výši Kč 20.000,--, 

41. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47197340, nezapsaný v OR, 
na akci „Talent 2017 – soutěž kapel a zpěváků“ /propagace, materiál, výroba klipů a nahrávání ve studiu, 
pronájem/ ve výši Kč 20.000,--, 

42. TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Svatopluka Čecha 1498, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66934052, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3860, zastoupený předsedou 
Ing. Michalem Smolánem, na akce „Talent 2017“ a „StounTalent 2017“ /propagace, materiál, poštovné, 
kopírování, nájem včetně služeb, honoráře, technické zajištění, OON včetně odvodů, tisk a výlep plakátů/ 
ve výši Kč 70.000,--, 

43. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s., se sídlem Maxima Gorkého 405, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Mgr. Radkou Kulichovou, na akci „Koncert k 35. výročí založení souboru“ /nájem, propagace, 
materiál, technické zajištění, OON včetně odvodů, honoráře/ ve výši Kč 40.000,--, 

44. Linie radosti z.s., se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený ředitelkou Jaroslavou Lukšovou, 
na akce „Společenský večer Radosti ve filmovém stylu“ a „Diskotéka Linie radosti Hurá! Budou prázdniny“ 
/nájem, propagace, honoráře, materiál, nákup rekvizit, potravin a nealka, technické zajištění/ ve výši 
Kč 10.000,--, 

45. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace, se sídlem 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
48428884, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupený předsedou Ing. Daliborem Kališem, na akce „Mezinárodní den seniorů“ a „Přehlídka souborů hudby, 
tance, zpěvu seniorů“ /honoráře a občerstvení účinkujícím, propagace, nájem sálu včetně služeb, ozvučení, 
materiál/ ve výši Kč 30.000,--, 

46. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z. s., se sídlem Jiráskova 491, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 251, 
zastoupený předsedkyní Martinou Pavelkovou, na akce „Velký jarní koncert“ a „Koncert W. A. Mozarta – 
Requiem“ /nájem včetně služeb, propagace, materiál, honoráře, poplatky, OON vč. odvodů, přepravné/ ve výši 
Kč 77.000,--, 

47. Spolek přátel umění při Základní umělecké škole Frýdek-Místek, se sídlem Hlavní třída 11, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 05060133, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
15055, zastoupený předsedkyní Mgr. Věrou Fojtíkovou, na akci „Mezinárodní kytarová soutěž Ferdinanda Sora“ 
/ceny, propagační materiály, diplomy, upomínkové předměty pro soutěžící/ ve výši Kč 25.000,--, 

48. PhDr. Dagmar Čaplyginová, se sídlem Revoluční 310, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 69236020, nezapsaná 
v OR, výhradně na akci „Cyklus výstav“ /propagace, materiál, technické zajištění, honoráře/ ve výši 
Kč 10.000,--, 

49. Junák – český skaut, okres Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 61963771, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 38527, 
zastoupený předsedkyní okresní rady Mgr. Irenou Krejčí, na akci „Ivančena 2017 – setkání skautů u mohyly“ 
/propagace, technické zajištění, upomínkové předměty/ ve výši Kč 15.000,--, 
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Zastupitelstvo města  Frýdku-Místku

2. 14. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2017“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 13. 
usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP/2017 až 49/OŠKMaT/DP/2017 k usnesení, uložených na OŠKMaT.

Zastupitelstvo města  Frýdku-Místku

2. 15. rozhodlo    

o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 2017“ níže uvedeným subjektům:

50. Daniel Virág, s místem podnikání Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47197340, nezapsaný 
v OR, na činnost soukromé hudební školy ve výši Kč 79.796,--, 

51. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním 
zástupcem Michaelem Šlehoferem, na činnost ve výši Kč 70.000,--, 

52. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním 
zástupcem Michaelem Šlehoferem, na akci „Hudební festival Šomafest“ ve výši Kč 150.000,--, 

53. AGORA FM - o.s. pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním 
zástupcem Michaelem Šlehoferem, na akci „Mágův máj“ ve výši Kč 125.000,--, 

54. Svaz důchodců ČR o.s., městská organizace, se sídlem 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
48428884, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupený předsedou Ing. Daliborem Kališem, na akci „Republikové sportovní hry seniorů ve výši 
Kč 35.000,--, 

55. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26599198, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený předsedkyní Libuší Štrochovou 
na akci „Děti dětem - adventní koncert 2017“ ve výši Kč 50.000,--, 

56. Dagmar Čaplyginová, se sídlem Revoluční 310, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 69236020, nezapsaná v OR, 
na tisk katalogu Galerie Věž za rok 2016 ve výši Kč 35.000,--.

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

2h/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek v roce 2017“ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 16. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-
Místek v roce 2017“ níže uvedeným subjektům:
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1. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22866582, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený předsedou 
Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb a energií ve výši 15.000 Kč, 
2. BK Klasik z.s., se sídlem Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený na základě pověření Ing. Ladislavou 
Frankovou na nájmy včetně služeb, startovné a registrace, sportovní materiál a vybavení, výstroj a výzbroj, 
ubytování, jízdné a dopravné, pitný režim a občerstvení, materiál ve výši 110.000 Kč,
 
3. Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z.s., se sídlem Bedřicha Václavka 2783, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 27013791, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6891, 
zastoupený prezidentem Ing. Petrem Kozárem na nájmy, inzerci, sportovní oblečení a obuv, chrániče, lapy, 
tréninkové pomůcky, materiál ve výši 10.000 Kč,

4. FK Chlebovice 1963 z.s., se sídlem Chlebovice 219, 739 42 Frýdek-Místek , IČ 01530798, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Syřínkem 
na energie, nájmy, cestovné, údržbu, materiál ve výši 15.000 Kč,

5. Foosballový sportovní klub, z. s. se sídlem Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27030601, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7083, zastoupený předsedou Petrem 
Plasgurou na nájmy včetně služeb, stolní fotbaly, dresy, provoz webových stránek ve výši 5.000 Kč,

6. GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22814248, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem na 
nájmy, energie, sportovní pomůcky, opravy sportovních pomůcek, materiál ve výši 55.000 Kč,

7. Interchess z.s., se sídlem Maxe Švabinského 2238,  738 01 Frýdek-Místek, IČ 22609385, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10379, zastoupený předsedou Ing. Janou 
Dvořákovou na nájmy, šachové vybavení, dresy, materiál, startovné, ubytování, cestovné, věcné odměny ve výši 
28.000 Kč,

8. JUDO BESKYDY z.s., se sídlem Skalice 292, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27025128, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7032, zastoupený předsedou správní rady Luďkem 
Kubíčkem na nájmy, dopravné, cestovné, stravné, nocležné, startovné, sportovní vybavení, kimona, údržbu 
základny ve výši 100.000 Kč,

9. Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Josefa Suka 1840, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
22746714, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený 
předsedou Bc. Pavlem Gazdou na nájmy včetně služeb ve výši 100.000 Kč,

10. Linie radosti z.s., se sídlem Palackého 122,  738 01 Frýdek-Místek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou 
na sportovní vybavení, pohonné hmoty, materiál, propagace ve výši 10.000 Kč,

11. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s.,  se sídlem Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22731911, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený předsedkyní 
Bc. Ivetou Ličmanovou na nájmy, startovné, sportovní vybavení, materiál ve výši 120.000 Kč,

12. Radioklub Frýdek-Místek, se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63699257, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3139, zastoupený předsedou Karlem 
Kohutem na nájmy, materiál, vybavení ve výši 5.000 Kč,
 
13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 45235678, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30844, 
zastoupený starostou Vladimírem Dužíkem na sportovní hasičské vybavení, vybavení klubovny, materiál, 
potřeby a nářadí ve výši 23.000 Kč,

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, Lískovec, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 64122182, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
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35534, zastoupený starostou Tomášem Hruškou na nájmy, hasičské náčiní a vybavení, jízdné, cestovné, 
startovné, vstupné, stravné, zdravotnický materiál ve výši 5.000 Kč,
 
15. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 64122018, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na hasičské a sportovní vybavení, revize a opravy hasičského 
materiálu, energie, cestovné, dopravné, jízdné, vstupné, materiál ve výši 12.000 Kč,

16. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610,  zastoupený 
starostou Reném Pardubickým na dresy, nájmy včetně služeb, kancelářské potřeby, hadice, teplákové soupravy, 
materiál, trička, bundy ve výši 10.000 Kč,
 
17. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – z.s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený 
místopředsedou Lubomírem Černým pro oddíl judo na nájmy včetně služeb, ubytování, cestovné, jízdné, 
startovné, dopravné ve výši 90.000 Kč,

18. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – z.s., se sídlem dr. M. Tyrše 3103, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený 
místopředsedou Lubomírem Černým pro oddíl aikido na nájmy, cestovné, sportovní pomůcky a vybavení, 
ubytování ve výši 5.000 Kč,

19. Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Nad potokem 2047, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 26532689, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5162,  
zastoupený předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou na startovné, registrace, ubytování, materiál, vybavení, tisk 
map, nájmy ve výši 20.000 Kč,

20. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ 26534851, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5196, zastoupený předsedou Milanem Adámkem 
na krmivo, stelivo, veterinární a kovářské služby, materiál, sportovní vybavení ve výši 20.000 Kč,
 
21. SK zdravotně postižených sportovců Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, IČ 14613654, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 628, zastoupený hospodářem Milanem 
Kubalou na startovné, cestovné, ubytování ve výši 5.000 Kč,

22. Škola Taekwon-Do ITF – Joomuk Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na aleji 2715, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26523531, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5086, zastoupený 
předsedou Jozefem Juhásem na nájmy včetně služeb, sportovní materiál a pomůcky, ubytování, cestovné, 
startovné, pojištění, vybavení lékárniček, kancelářské potřeby, stravování, materiál ve výši 60.000 Kč,

23. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, z.s. se sídlem Čs. armády 570,  738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 66934044, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3857, zastoupený 
předsedou výkonného výboru Ing. Filipem Gavlasem, DiS. na nájmy včetně služeb, dopravné, ubytování, 
startovné, stravování, sportovní vybavení, věcné odměny, pojištění dětí, vybavení lékárniček, spotřební materiál, 
kancelářský materiál, internet ve výši 150.000 Kč, 

24. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a místostarostou Gabrielou Ondrouškovou na nájmy, materiál, dopravné, 
jízdné, ubytování, stravování, startovné, registrační, licenční a soutěžní poplatky, sportovní vybavení, energie 
ve výši 150.000 Kč,

25. TJ Slezská- 2. ZŠ Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00576280, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 49, zastoupený předsedou 
Ing. Petrem Souralem na nájmy ve výši 15.000 Kč,

26. TJ SOKOL Lískovec, z.s., se sídlem Slunečná 287, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60045833, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2628, zastoupený předsedou 
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Radomírem Myškou na sportovní vybavení, startovné, nájmy včetně služeb, cestovné, energie, registrace, 
rozhodčí, jízdné ve výši 35.000Kč,
 
27. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, z.s., se sídlem 738 01 Skalice 414, IČ 48772712, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený předsedou Miroslavem 
Melichaříkem na otop včetně dopravného, energie, PHM, oleje, sportovní vybavení, startovné, materiál ve výši 
11.000 Kč,

28. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, z.s., se sídlem Hraniční 33, Lysůvky, 739 42 Frýdek-
Místek, IČ 60341343, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2663, 
zastoupený předsedou Ing. Romanem Pokludou na nájmy ledové plochy, tělocvičen včetně služeb, sportovní 
vybavení ve výši 15.000 Kč,

29. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, z.s, se sídlem Jana Čapka 2349, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00563153, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený 
předsedou Luďkem Kaplanem a místopředsedou Alenou Habernalovou na nájmy včetně služeb, startovné, 
dopravné, cestovné, jízdné, materiál, sportovní výzbroj a výstroj, věcné odměny, pitný režim, občerstvení, 
ubytování, stravování, reklamu, tisk, diplomy, medaile, rozhodčí ve výši 15.000 Kč,

30. TTC Frýdek-Místek, z.s., se sídlem M. Chasáka 3138, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 04712188, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14818, zastoupený předsedou výboru Davidem 
Markem, členem výboru Davidem Palkovským a členem výboru Martinem Olejníkem na nájmy, sportovní 
vybavení, startovné, cestovné, dopravné, jízdné, věcné odměny, diplomy, medaile, občerstvení ve výši 5.000 Kč,
 
31. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na nájem bazénů ve výši  8.000 Kč,

32. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem Železníkem 
na akci Turistický pochod Lískovecká 10 na materiál, kopírování, mapy, plakáty, tisk, účastnické listy, 
občerstvení, věcné odměny, propagace, chůdy ve výši 5.000 Kč, 

33. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem Železníkem 
na akci Fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2017 na materiál, propagace, tisk, sportovní potřeby, revize branek, 
poháry ve výši 5.000 Kč,

34. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na Zimní hry pro mentálně 
postiženou mládež na ubytování, stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí, poštovné, 
kancelářské potřeby, věcné odměny, medaile, diplomy, film, cartrige, materiál, ohňostroj ve výši 10.000 Kč,
 
35. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., 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 akci Cajak Cross na věcné ceny, 
zdravotní služby, PHM, rozhodčí, záchranný člun, sociální zařízení, reklamu ve výši 5.000 Kč,

36. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., 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 akci Putovní pohár Frýdku-Místku 
na věcné ceny, sociální zařízení, záchranný člun, zdravotní služby, PHM ve výši 5.000 Kč,

37. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., 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 akci Kanoistický půlmaratón na 
věcné ceny, pitný režim, rozhodčí, zdravotní služby, PHM ve výši 5.000 Kč.
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Zastupitelstvo města  Frýdku-Místku

2. 17. rozhodlo 

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek v roce 2017“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 16. usnesení dle 
příloh č. 1/OŠKMaT/DPS/2017/Če až 37/OŠKMaT/DPS/2017/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

2i/  Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek v roce 
2017“ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 18. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit ve městě Frýdek-Místek v roce 2017“ níže uvedeným subjektům:

1. ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, 
vložka 1196, zastoupená ředitelem Radomírem Špinkou na sportovní a hudební vybavení a materiál, výtvarný, 
kancelářský a metodický materiál, odměny pro děti, cestovné, propagace, tisk ve výši 18.000 Kč,

2. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek,  se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na nájmy, materiál a fotopráce ve výši 50.000 Kč,

3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na občerstvení, pitný režim, sladkosti, výtvarný 
materiál, papír, cartrige, hry, knihy, věcné odměny, vstupné na bazén ve výši 7.000 Kč, 

4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, ubytování, jízdné, 
sportovní a materiálové vybavení, cestovné, vstupné ve výši 23.000 Kč,

5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem K Fojtství 65, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, 
IČ 70632359, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41361, 
zastoupený vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, pronájmy, ubytování, dopravné, vstupné, startovné, 
materiál, tábornické vybavení, hry, knihy, občerstvení, pohoštění, stravné, poštovné, balné, cestovné, přepravné 
ve výši 23.000 Kč,

6. Centrum maminek Broučci, z.s., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 68334338, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4180, zastoupený předsedkyní Markétou 
Bortlovou a jednatelkou Petru Biolkovou na nájmy, energie, odměny pro děti, propagace, výtvarné potřeby, 
knihy, hračky, materiál, sportovní vybavení ve výši  28.000 Kč,

7. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem na nájmy, 
včelařské potřeby, výtvarné potřeby, přepravné, cestovné, materiál, propagace, tisk ve výši 23.000 Kč,
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8. Face 2 Face – volnočasové centrum z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03326497, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupené předsedou Mgr. 
Kamilem Kavečkou na nájmy, materiál, tisk, propagace, sportovní potřeby, dekorace, masky ve výši 10.000 Kč,

9. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na energie, vodné, stočné, teplo, pronájem, 
výtvarný a kancelářský materiál, cestovné, dopravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, 
vstupenky, materiál ve výši  33.000 Kč, 

10. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 
28. října 781, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Michalem Břežkem na el. energie, vodné, stočné, 
sportovní potřeby, drobné vybavení, nářadí a nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky, 
kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, čisticí prostředky, cestovné, přepravné, materiál ve výši 65.000 Kč,
 
11. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 61963836, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
38613, zastoupený vedoucím střediska Mgr. Tomášem Stolínem na nájmy, materiál, vstupné, sportovní a 
tábornické potřeby, polní lavice, stůl, koberec, společenské hry ve výši 23.000 Kč,
 
12. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38571, zastoupený vedoucí střediska Ing. Emou Bortlíčkovou na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, 
stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu, cestovné, dopravné, nájem ve výši 95.000 Kč,

13. Katolický lidový dům v Místku z. s., se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380,  zastoupený předsedkyní Ing. Hanou 
Olkovou a členem výboru Ing. Davidem Markem na propagace, materiál, energie, věcné ceny, občerstvení 
ve výši 25.000 Kč,

14. Lumpíkov z.ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02859343, ústav zapsaný 
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou Petrou 
Petruškovou na nájem, energie, knihy, materiál, reklamu ve výši 10.000 Kč, 

15. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na výukové pomůcky a vybavení, klíč k defibrilátoru, 
opravy ve výši  20.000 Kč,

16. Sdružení Klubko, z.s., se sídlem Národních mučedníků 2548, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632138, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4832, zastoupený jednatelkou 
Bc. Markétou Sysalovou na nájmy, energie, plyn, pronájmy, materiál, vybavení pro zájmovou činnost, vybavení, 
nářadí, poštovné, dopravné ve výši 40.000 Kč,

17. Stars Talento FM, se sídlem 1. máje 1839, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 04636104, pobočný spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14707, zastoupený předsedou Veronikou 
Marešovou na startovné, nájmy, kostýmy včetně šití a materiálu, dopravné, cestovné, jízdné, startovné, materiál, 
věcné odměny, občerstvení ve výši 8.000 Kč,

18. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na Mikulášskou besídku na občerstvení a pohoštění, 
materiál ve výši 2.000 Kč, 

19. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na Zábavné sobotní odpoledne na občerstvení a 
věcné odměny ve výši 2.000 Kč, 
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20. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek,  se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Den vědy ve FM na materiál na pokusy ve výši 5.000 Kč,

21. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek,  se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Finále fyzikální ligy na materiál, ceny, poháry, diplomy, medaile  
ve výši 6.000 Kč,

22. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek,  se sídlem Sokolovská 702, 685 01 Bučovice, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Mgr. Petrem Zapletalem na Evropský vědecký den pro mládež na materiál na pokusy, ceny, 
fotopráce ve výši 6.000 Kč,

23. Spolek Kalimera, se sídlem Anenská 224, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22826050, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8826, zastoupený předsedou Nelou Chamrádovou na akci 
Wolkrův Prostějov na nájem včetně služeb, věcné odměny, občerstvení, kancelářské potřeby, propagaci, tisk, 
distribuci, materiál, dopravu, PHM ve výši 7.000 Kč,
 
24. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 601381,  
nezapsaná ve SR, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na anglické divadlo pro děti základních škol 
na propagaci, materiál, věcné odměny, nájem včetně služeb, ozvučení, osvětlení, energie, služby, občerstvení 
ve výši 13.000 Kč,

25. Face 2 Face – volnočasové centrum z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03326497, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou 
Mgr. Kamilem Kavečkou na akci Welcome Holidays! na propagaci, dekorace, materiál, věcné odměny 
ve výši 3.000 Kč,

26. Face 2 Face – volnočasové centrum z.s., se sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03326497, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13784, zastoupený předsedou 
Mgr. Kamilem Kavečkou na akci Evropský den jazyků na propagaci, materiál, věcné odměny ve výši 3.000 Kč,

27. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelem Mgr. Josefem Vojvodíkem na Včelí rojení 
na propagaci, odměny, materiál, tisk ve výši 4.000 Kč,

28. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou 
Vaškebovou na akci Štětcem proti nudě na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci a tisk, nájem, 
energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 3.000 Kč,

29. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou 
Vaškebovou na akci Tradiční vánoce v Sokolíku na výtvarné potřeby, materiál, propagaci, autorské poplatky 
ve výši 3.000 Kč,

30. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou 
Vaškebovou na akci Šikovné ruce na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci a tisk, nájem, 
energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 3.000 Kč,

31. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou Ing. Helenou 
Vaškebovou na akci Keramická pec aneb historie umění v praxi na materiál na stavbu pece, vybavení, materiál, 
propagaci ve výši 3.000 Kč,
32. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 
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28. října 781, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Michalem Břežkem na Střediskové kolo 
Svojsíkova závodu na občerstvení, materiál, rozlišovací dresy ve výši 4.000 Kč,

33. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na Krajský pohárový závod a Mistrovství 
Moravskoslezského kraje na nájem, propagaci, materiál, poháry, medaile, věcné odměny, občerstvení, cestovné 
ve výši 30.000 Kč,

34. Stars Talento FM, se sídlem 1. máje 1839, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 04636104, pobočný spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14707, zastoupený předsedou Veronikou 
Marešovou na Stars Show na nájmy, občerstvení, věcné odměny, materiál ve výši 2.000 Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 19. rozhodlo 

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek v roce 2017“ se subjekty uvedenými 
v bodě 2. 18. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DPV/2017/Če až 34/OŠKMaT/DPV/2017/Če k usnesení, 
uložených na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

2j/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  rozpočtu  města  na  rok  2017 
– odbor  ŠKMaT      

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 20. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok  2017 subjektům:

1. BK SNAKES FRÝDEK-MÍSTEK, pobočný spolek, se sídlem tř. T. G. Masaryka 463, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 04701879, pobočný spolek zaspaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 14735, zastoupený předsedou oddílu Mgr. Dušanem Hrdličkou výhradně k zajištění sportovní 
výchovy dětí Frýdku-Místku na nájmy včetně služeb, rehabilitace, rozhodčí, jízdné, dopravné, cestovné, 
náklady turnajů, vybavení hráčů a vybavení tělocvičen ve výši 400.000 Kč,

2. GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o., se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 25364294, společnost s ručením omezeným zapsaná ve OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
C, vložka 15418,  zastoupená jednatelkou RNDr. Kamilou Slovákovou výhradně na projekt Seniorská 
akademie na výuku a zkoušky, nájem včetně služeb, tvorbu studijních textů, administrativní pracovníky, 
imatrikulační listy, osvědčení, složky, indexy, inzerce, letáky, mzdy, tisk ve výši 280.000 Kč,

 
3. SK K2, o.s., se sídlem Palkovice 158, 739 41 Palkovice, IČ 22691600, spolek zapsaný ve spolkovém 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7787, zastoupený Liborem Uhrem výhradně 
na akci Mistrovství ČR dvojic v jízdě na inlinech „24 hodin kolem Olešné“ a na nultý ročník vloženého 
exhibičního závodu české běžařské a biatlonové reprezentace na kolečkolých lyžích „Sporten Olešná 2017“ 
na infrastruktury na zajištění bezpečnosti na okruhu jak pro závodníky, tak i diváky, stavby bezpečnostních 
prvků, ochranné bezpečnostní mantinely v zatáčkách, přemostění nad tratí, stavba bezpečnostního koridoru, 
pronájem zastřešeného podia, zvukové techniky s osvětlení, ID čipy, časomíru, videozáznam, Aquastan, 
zdravotnická péče, materiál, vybavení občerstvovacích stanic, nájem techniky na zajištění dodávky energií,  
nájem plochy v areálu Olešná, propagace, tisk, billboardy, branding, bannery, infoservis, LED obrazovky 
ve výši 250.000 Kč,

4. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s., se sídlem Maxima Gorkého 405, 738 01 Frýdek-Místek, 
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IČ 47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, 
zastoupený předsedkyní Mgr. Radkou Kulichovou, na úhradu části nákladů spojených s účastí na 
Mezinárodním festivalu folkloru Zielona Gora 2017 v Polsku /doprava, pojištění/ v předpokládaném termínu 
22.-30. 7. 2017 ve výši 50.000 Kč,  

5. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s., se sídlem Maxima Gorkého 405, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, 
zastoupený předsedkyní Mgr. Radkou Kulichovou, na úhradu části nákladů spojených s účastí na VI. 
Internacional Folklore Festival, Vídeň v Rakousku /cestovné, startovné, ubytování, pojištění/ 
v předpokládaném termínu 24.-26. 2. 2017 ve výši 30.000 Kč.  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 21. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2017 
se subjekty uvedenými v bodě 2. 20. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2017 až 5/OŠKMaT/R/2017 k 
usnesení, uložených na OŠKMaT.

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

2k/ Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 
z rozpočtu města na rok 2017 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 22. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2017 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/0095/2017/OSS k tomuto usnesení, uložené na 
OSS. 

2. Medela-péče o seniory o.p.s., se sídlem: Ostravice 855, 739 14 Ostravice, IČ: 02141531, zapsaná v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1210, zastoupená 
ředitelkou, paní Kateřinou Valovou, ve výši Kč 100.000,-, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na 
úhradu elektrické energie a nájemného, dle přílohy č. S/0100/2017/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ: 40613411, 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupená ředitelem Armády spásy, 
Centra sociálních služeb v Ostravě, Hendrikem van Hattem, ve výši Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, spotřeby materiálu. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda spásy, Centrum sociálních služeb 
v Ostravě, se sídlem: U Nových válcoven, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. S/0104/2017/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.  

4. 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 Frýdku-Místku, 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 Frýdek-Místek (křížový podchod), dle přílohy 
č. S/0106/2017/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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5. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, se sídlem: Komorní Lhotka   
čp. 184, 739 53 Hnojník, IČ: 00847038, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 6, zastoupena ředitelkou Ing. Andreou Sztefkovou, ve výši Kč 20.000,–, a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Domov pro osoby se zdravotním postižením, se sídlem: 
Komorní Lhotka 184, 739 53 Hnojník, dle přílohy č. S/0108/2017/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

6. Krizové centrum Ostrava, z. s., se sídlem: Ruská 94/29, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 22735283, zapsané 
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8055, zastoupeném předsedou  
Bc. Davidem Tichým, DiS., ve výši Kč 50.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Krizové centrum Ostrava“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, dle přílohy 
č. S/0115/2017/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 23. rozhodlo

o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2017: 

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 1.000.000,-, a to na zakoupení myček podložních mís pro imobilní pacienty, dle přílohy 
č. S/0111/2017/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 24. rozhodlo
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace z rozpočtu města 
na rok 2017 se subjekty uvedenými v bodě 2. 22. – 2. 23. usnesení, dle příloh č. S/0095/2017/OSS, 
S/0100/2017/OSS, S/0104/2017/OSS, S/0106/2017/OSS, S/0108/2017/OSS, S/0115/2017/OSS 
a S/0111/2017/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS.

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

2l/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu  „Podpora 
projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2017“ – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 25. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2017“ níže uvedeným subjektům:

1.  Andělé stromu života, pobočný spolek, MSK, se sídlem: Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01  Nový Jičin, 
IČ: 03632661, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14601, 
zastoupen ředitelkou Marií Ryškovou, ve výši Kč 5 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci 
realizace projektu „Zajištění hospicové péče Strom života ve městě Frýdek-Místek“, tj. na mzdové náklady, 
dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

2. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Naděje Frýdek-Místek, 
se sídlem: Kolaříkova 653, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 63699311, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 47801, zastoupen předsedkyní Evou Kosturovou, ve výši 
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Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční ozdravný pobyt 
– rehabilitace pro účastníky – koupele, masáže, parafin“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 2/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3.  RENARKON, o. p. s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ: 25380443, zapsán 
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 17, 
zastoupen ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 80 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
nákladů v rámci realizace projektu „Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek“, tj. na zdravotnický 
výměnný materiál pro klienty v rámci programu HARM REDUCTION, dle přílohy č. 3/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

4.  UNIE ROSKA – reg. org. ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem: Novodvorská 3052, 738 01 
FrýdekMístek, IČ: 64120252, zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu L, 
vložce 3530, zastoupena předsedkyní Helenou Novákovou, ve výši Kč 30 800,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt v nestátním zdravotnickém zařízení Odra 
na Ostravici“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 4/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

5.  Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., se sídlem: Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 26850176, 
zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu O, vložce 
číslo 194, zastoupen ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou, DiS., ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová péče o děti a dospělé občany 
statutárního města Frýdek-Místek“, tj. na zdravotní materiál, dle přílohy č. 5/OSS k tomuto usnesení, uložené 
na OSS.

6.  Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321, 738 18 
FrýdekMístek, IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Zvyšování a zdokonalování schopností v aktivitách 
denního života a rozvíjení decentní paměti“, tj. na zakoupení pedálového šlapadla, biolampy, francouzských 
holí, židlí s područkami a stolů, dle přílohy č. 6/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

7.  Sdružení moravskoslezských celiaků, se sídlem: Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 1989189, zapsáno 
ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 11090, zastoupeno předsedkyní 
Mgr. Kamilou Petruškovou, ve výši Kč 35 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace 
projektu „Informační a edukační centrum na pomoc lidem s celiakií“, tj. na potraviny, kancelářské potřeby, 
odbornou literaturu, nájemné, školení a kurzy, tisk členských karet, provoz webu, dotisk magazínu, brožury 
a ostatní osobní náklady na dohody o provedení práce, dle přílohy č. 7/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

8.  Svaz důchodců ČR o. s., městská organizace, se sídlem: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů 
v rámci realizace projektu „Kondiční plavání seniorů v bazénu“, tj. na pronájem bazénu, dle přílohy č. 8/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS.

9.  Svaz důchodců ČR o. s., městská organizace, se sídlem: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 30 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů 
v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt seniorů v Beskydech“, tj. na ubytování a dopravu autobusem, 
dle přílohy č. 9/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

10.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt 
klientů Oázy pokoje v roce 2017“, tj. na pobyt, dopravu a vstupné, dle přílohy č. 10/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

11.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 30 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová 
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péče v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na zdravotnický materiál a ostatní osobní náklady na dohody o provedení 
práce, dle přílohy č. 11/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

12.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 27 700,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Nákup cvičebního 
stroje pro klienty Oázy pokoje“, tj. na nákup cvičebního stroje, dle přílohy č. 12/OSS k tomuto usnesení, uložené 
na OSS.

13.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 48 700,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Nákup vybavení pro 
klienty Domu pokojného stáří“, tj. na nákup elektricky polohovatelných postelí s matracemi, dle přílohy 
č. 13/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

14.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 6 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční plavání 
klientů Denního centra Maják“, tj. na vstupné na bazén, dle přílohy č. 14/OSS k tomuto usnesení, uložené 
na OSS.

15.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 32 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt 
klientů Denního centra Maják v roce 2017“, tj. na pobyt, dopravu, vstupné a lázeňské procedury, dle přílohy 
č. 15/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 26. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2017“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 25. dle příloh č. 1/OSS 
až 15/OSS k usnesení, uložených na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 27. rozhodlo

o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora projektů v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2017“ níže uvedeným subjektům:

1.  Spolek U Dobré naděje, se sídlem: Krásná čp. 334, 739 04 Krásná, IČ: 05200130, zapsán ve spolkovém 
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15151, zastoupen předsedou Ľudovítem 
Bakem, ve výši Kč 21 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční 
pobyty pro osoby s duševních onemocněním“, tj. na lůžkoviny, ručníky, hygienické prostředky a nádobí.

2.  Spolek U Dobré naděje, se sídlem: Krásná čp. 334, 739 04 Krásná, IČ: 05200130, zapsán ve spolkovém 
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15151, zastoupen předsedou Ľudovítem 
Bakem, ve výši Kč 42 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Poučná 
stezka o bolavé duši“, tj. na nátěrové hmoty, barvy, náklady na propagaci, letáky, dřevěné info tabule, cedule 
a rozcestník.

3. BESKYD DZR, o. p. s., se sídlem: Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530, zapsán 
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 285, 
zastoupen ředitelem Ing. Liborem Sladkovským, ve výši Kč 91 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
nákladů v rámci realizace projektu „Zdravotní úsek“, tj. na ostatní osobní náklady na dohody o provedení práce.
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4.  Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321, 738 18 
FrýdekMístek, IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 60 900,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Zkvalitnění a podpora ošetřovatelské péče na interním 
oddělení“, tj. na zakoupení jídelních stolů a židlí.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 28. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2017 níže uvedeným subjektům:

1.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 60 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní ošetřovací jednotka“, tj. na zdravotnický a hygienický 
materiál, elektřina, teplo, telefony, nájemné, právní a ekonomické služby, ostatní osobní náklady na dohody 
o provedení práce a zdravotnickou brašnu, dle přílohy č. 16/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

2.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 26 500,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Humanitární jednotka“, tj. na nájemné humanitárního skladu, 
autopřívěs s plachtou včetně příslušenství, dle přílohy č. 17/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 38 300,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Oceňování, evidence a propagace bezpříspěvkového dárcovství 
krve“, tj. na kancelářské potřeby, dárky, květiny, telefony, nájemné a právní a ekonomické služby, dle přílohy 
č. 18/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4.  Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z. s., se sídlem: Novodvorská 3067, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 22731911, 
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu L, vložce číslo 8092, zastoupen 
předsedkyní Bc. Ivetou Ličmanovou, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci 
realizace projektu „Plavání bez hranic“, tj. na nájemné bazénu, dle přílohy č. 19/OSS k tomuto usnesení, uložené 
na OSS.

5.   MUDr. Ivana Röschlová, se sídlem: Stará cesta 83, 738 01 FrýdekMístek,  IČ: 75126044, ve výši 
Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Beskydský pediatrický den 
2017“, tj. na tisk a distribuci tiskových materiálů (program a sborník), technické zabezpečení prostor, pronájem 
prostor a ubytování, dle přílohy č. 20/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 29. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2017 se 
subjekty uvedenými v bodě 2. 28. dle přílohy č. 16/OSS až č. 20/OSS k usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

2m/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj 
ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2017“ 
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– odbor sociálních služeb 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 30. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících 
na sociální služby pro rok 2017“ níže uvedeným subjektům:

1.  NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, obecně 
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Brně, 
oddíl O, vložka 443, zastoupena ředitelkou Bc. Barborou Suchou, ve výši Kč 15 000,-, a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Bezbariérový veřejný prostor – konzultační činnost“,     
tj. na úhradu nájemného, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0064/2017/OSS, uložené na OSS.

2.  Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00426440, spolek 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632, zastoupen 
ředitelkou Janou Stanovskou, ve výši Kč 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Humanitární služby a sociální šatník pro osoby bez přístřeší a osoby v nepříznivé sociální 
situaci“, tj. na nákup zdravotního materiálu, obvazů, náplastí, dezinfekce, léků, čisticích prostředků, 
kancelářských potřeb, úhradu energií, vodného a stočného, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení,  dle přílohy č. S/0065/2017/OSS, uložené na OSS.

3.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Dobrovolníci ADRA v domácnostech seniorů“, tj. na nákup 
kancelářských potřeb, úhradu právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)           
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace 
je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA o. p. s. se sídlem Radniční 
1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0066/2017/OSS, uložené  na OSS.

4.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 176 000,- , a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Dobrovolnické programy ADRA v roce 2017“, tj. na úhradu poštovních 
poplatků, tisku materiálů, právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)  a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242, 
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0067/2017/OSS, uložené na OSS.

5.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena ředitelem Ing. Radomírem Špinkou, ve výši Kč 40 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Sociální šatník ADRA v roce 2017“, tj. na  úhradu mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je 
ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek,  dle přílohy č. S/0068/2017/OSS, uložené na 
OSS.

6. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,                      
702 00 Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem,       
ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, 
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spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků, nájemného, mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn),  ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů 
zařízení příjemce, kterou je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem 
Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0069/2017/OSS, uložené na OSS.

7. Svaz důchodců ČR o. s., městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 48428884, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 48076, zastoupen předsedou organizace Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora vzdělávacích, aktivizačních a motivačních 
aktivit“, tj. na úhradu telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného (prostory Národního 
domu Frýdek-Místek, p. o.), dopravy autobusem na zájezdy, do divadel, dle přílohy č. S/0070/2017/OSS, 
uložené na OSS.

8. Podané ruce, z. s., se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70305731, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4764, zastoupen místopředsedkyní 
Monikou Olbrechtovou, ve výši Kč 100 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Koordinace canisterapie v našem městě a okolí“, tj. na nákup ochranných pracovních pomůcek pro 
dobrovolníky, úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních 
nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým jsou 
Podané ruce, z. s. se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0071/2017/OSS, 
uložené na OSS.

9. KAFIRA o. p. s.,  se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,            
vložka 1215, zastoupena ředitelem  Janem Horákem, ve výši Kč 50 400,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Muzikoterapie a angličtina pro zrakově postižené“, tj. na nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (bubny djembe velké, tibetské mísy s paličkami), pomůcek pro muzikoterapii, 
skládací matrace, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 
nákladů zařízení příjemce, kterou je KAFIRA o. p. s. se sídlem Na poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy 
č. S/0072/2017/OSS, uložené na OSS.

10.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši  Kč 7 500,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Centrum Pramínek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu telefonních poplatků, ostatních 
osobních nákladů (doučování), dle přílohy č. S/0073/2017/OSS, uložené na OSS.

11.  Cesta bez bariér, spolek, se sídlem Staříč 426, 739 43 Staříč, IČ 04419243, spolek zapsaný ve spolkovém 
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14520, zastoupený předsedkyní Bc. Alenou 
Matýskovou, ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Podpora alternativní dopravy pro osoby se zdravotním postižením“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle 
přílohy č. S/0074/2017/OSS, uložené na OSS.

12. S.T.O.P., se sídlem Trocnovská 773/6, 702 00 Ostrava, IČ 26516594, spolek zapsaný ve spolkovém 
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5026, zastoupen ředitelkou Mgr. Ivonou 
Šťovíčkovou, ve výši Kč 9 800,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Doučování dětí v sociálně slabých rodinách 2017“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu cestovného, 
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, ostatních osobních nákladů (terénní pedagogický 
pracovník),  dle přílohy č. S/0075/2017/OSS, uložené na OSS.

13. Linie radosti o. s., se sídlem Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22893130, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupen ředitelkou 
Jaroslavou Lukšovou, Kč 11 300,-, v rámci projektu „Sportujeme s radostí za podpory Frýdku-Místku“, tj. na 
úhradu ostatních osobních nákladů (trenér), dle přílohy č. S/0076/2017/OSS, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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2. 31. rozhodlo

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních 
aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2017“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 30. usnesení dle 
příloh č. S/0064/2017/OSS až S/0076/2017/OSS k usnesení, uložených na OSS.

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

2n/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a  uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  Programu  prevence  kriminality 
na rok 2017   

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 32. rozhodlo 

o poskytnutí neinvestičních dotací a o uzavření veřejnoprávních smluv v rámci Programu prevence 
kriminality pro rok 2017 těmto subjektům:

1.  Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zapsána 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“. 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, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 15418, zastoupena ředitelkou RNDr. Kamilou Slovákovou, Ph.D., ve výši Kč 
30.000,-, a to výhradně na realizaci projektu „Prevence kriminality v oblasti počítačové gramotnosti“. 

3.  Lumpíkov z. ú., se sídlem: tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek, IČ: 02859343, zapsán 
v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4,  zastoupen 
ředitelkou Mgr. Petrou Petruškovou, ve výši 45.000,- Kč a to výhradně na realizaci projektu 
„Domácí násilí a jeho prevence“.

4.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, v celkové výši 143.000,- Kč, a to výhradně na realizaci 
projektů: 
a) „Prevence na prvním místě“ ve výši 10.000,- Kč;
b) „Už vím jak na to“ ve výši 25.000,- Kč;
c) „Život na farmě“ ve výši 6.000,- Kč;
d) „Výpravy za poznáním“ ve výši 30.000,- Kč;
e) „Cestujeme za indiány a piráty“ ve výši 12.000,- Kč;
f) “Mám problém – pomůže mi Rebel 2017“ ve výši 20.000,- Kč;
g) „Rebel Active Day 2017“ ve výši 20.000,- Kč;
h) „Rebel Active Start“ ve výši 20.000,- Kč.

5.  Renarkon, o.p.s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ:  3770634, zapsána 
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem ve výši 30.000,- Kč, a to výhradně na 
realizaci projektu „Kontejnery“. Neinvestiční dotace je určena pouze k použití pobočkou příjemce, 
kterým je Renarkon, o.p.s., Terénní program Frýdecko-Místecko, Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-
Místek.
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6. Modrý kříž v České republice, se sídlem: Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ. 26641178, zapsán 
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen 
ředitelem Mgr. Janem Czudkem ve výši 65.000,- Kč, a to výhradně na projekt „Zkus to s námi!“ 
Neinvestiční dotace je určena pouze k realizaci projektu pobočkou příjemce, kterou je Modrý kříž, 
poradna Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 33. rozhodlo 

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu prevence kriminality 
pro rok 2017 se subjekty, uvedenými v bodě 2. 32. návrhu usnesení dle příloh č. 1 – 13 k usnesení, 
uložených na OBRaPK.

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

2o/ Schválení dílčích projektů a finanční spoluúčasti města v rámci 
Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2017

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 34. rozhodlo

o schválení dílčích projektů v žádosti Programu prevence kriminality na rok 2017, a to:

1. Asistent prevence kriminality, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené u manažera prevence kriminality na 
OBRaPK.

2. Motivačně vzdělávací letní tábor pro děti, dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené u manažera prevence 
kriminality na OBRaPK.

3. KOMPAS – komunikace, partnerství a spolupráce, dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené u manažera 
prevence kriminality na OBRaPK.

4. Rodičovská abeceda, dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené u manažera prevence kriminality na OBRaPK.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 35. rozhodlo

o schválení finanční spoluúčasti statutárního města Frýdku-Místku na realizaci dílčích projektů 
Programu prevence kriminality na rok 2017 ve výši 19.82 % z nákladů projektů, tj. 157,720,- Kč. Výše 
minimální spoluúčasti města i požadované dotace pro jednotlivé projekty jsou uvedeny v přílohách č. 1 - 4 
k usnesení, uložených na OBRaPK.

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

2p/ Smlouva o poskytnutí  investiční dotace  z rozpočtu  statutárního  města 
Frýdek-Místek pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor 
Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 36. rozhodlo 
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o poskytnutí investiční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, se 
sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561 ve výši 600 000,- Kč, výhradně k instalaci technických 
zařízení sloužících k zajištění provozu a bezpečnosti bezobslužné hasičské stanice a areálu na ul. Pavlíkova ve 
Frýdku-Místku, konkrétně k realizaci II. etapy bezpečnostního kamerového systému.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 37. rozhodlo 

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. a Českou 
republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - 
Zábřeh, IČ 70884561, zastoupenou plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D, ředitelem HZS Moravskoslezského 
kraje, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na OBRaPK.

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

2r/ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
       

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 38. rozhodlo 

o poskytnutí dotace sdružení Region Beskydy ve výši 500 000,- Kč na financování propagačních aktivit Regionu 
Beskydy v oblasti cestovního ruchu a propagace sdružení Region Beskydy, na financování sportovních, 
kulturních a vzdělávacích aktivit Regionu Beskydy souvisejících s předsednictvím Regionu Beskydy 
mezinárodnímu Euroregionu Beskydy, dále na financování provozních výdajů, včetně výdajů souvisejících se 
zabezpečením a udržováním majetku sdružení a na financování aktivit souvisejících s přípravou projektů 
přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a INTERREG V-A 
Slovenská republika – Česká republika.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 39. rozhodlo 

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS. 
a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632073, zastoupeným 
předsedou představenstva sdružení Karlem Deutscherem a místopředsedkyní představenstva sdružení Ing. Danou 
Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

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

2s/ Uzavření smluv o poskytnutí  neinvestičních dotací  z Programu 
regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2017

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 40. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2017 subjektům 
uvedeným v odstavci 2. 41. pod body 1 až 3.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 41. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-
Místek a následujícími subjekty:

1.     Ing. Luděk  Novotný,  trvale  bytem  *******************, *********************, ve  výši  31.300  
Kč  na výdaje spojené s obnovou domu č. p. 60, Antonínovo náměstí, Frýdek-Místek (oprava poškozené 
omítky fasády,  oprava  šambrán  kolem  oken  a  dveří,  penetrace  a  nátěr  fasády a související práce)  dle  
přílohy č. S/0194/2017/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

2.     Daniela Kopidolová, trvale bytem ***************, ********************* a Leopold Kofler, trvale 
bytem ***************, ******************** a Marie Binderová, trvale bytem **************, 
*****************  zastoupeni Danielou Kopidolovou, trvale bytem ***************, 
********************, ve výši 183.100 Kč na výdaje spojené s obnovou městského domu č. p. 37, 
Zámecké nám., Frýdek-Místek, (oprava střechy včetně okapového systému, sanace krovu a výměna 
poškozených částí, ošetření krovu a bednění, posílení tepelné izolace, položení hydroizolace a související 
práce) dle přílohy č. S/0193/2017/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 50.000 Kč na výdaje spojené s obnovou měšťanského 
domu č. p. 16, náměstí Svobody, Frýdek-Místek, (výměna střešního pláště, oprava a sanace krovu, 
oprava zdiva a dozdění v podkroví, oprava souvisejících vnitřních omítek a související práce) dle přílohy č. 
S/0192/2017/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na OÚRaSŘ.

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

2t/ Uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  města 
v roce 2017 - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 42. rozhodlo 

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska, z.s., se sídlem 702 00 Ostrava, Střelniční 75/8, IČ 22831738, spolek zapsaný ve SR, vedeného 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8751, zastoupený předsedkyní paní Marcelou Reichelovou na 
činnost poradny ve Frýdku-Místku /cestovní náklady, telefonní poplatky, propagaci a info letáky pro 
spotřebitele, mzdové náklady zaměstnance poskytujícího činnost v poradně / ve výši Kč 15.000,-- 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 43. rozhodlo 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 se 
subjektem uvedeným v bodě 2. 42. usnesení dle přílohy č. 1, uložené na živnostenském úřadě.

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

III.  HOSPODAŘENÍ  S  MAJETKEM  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU
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3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a směna 
nemovitostí
                                             
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. ruší

1.  usnesení č. V/5a/5.2./4. z 5.zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 08.06.2015, které 
zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí pozemků p.č. 3813/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 105 m2, p.č. 
3813/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 a p.č. 3814/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
902 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od BUDOUCNOST, spotřební 
družstvo v Ostravě, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Petra Křičky 2863/17a, IČ: 00032352 za kupní cenu 
500 Kč/m2.“

2. usnesení č. III/3a/3.2./5. z 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 05.12.2016, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 5114/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o 
výměře 101 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová osada) do podílového spoluvlastnictví Petře Syřínkové, 
bytem *************, **************, manželům Lukášovi a Denise Janýškovým, bytem *************, 
**************, Márii Grušpierové, bytem *************, **************, Josefu Gistingerovi, bytem 
*************, ************** a Radomíře Šilhánové, bytem *************, **************, za kupní 
cenu 550 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně“. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. rozhodlo

3. o nabytí pozemku p.č. 1064/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 281 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec) od Marie Petrové, bytem ***********, ************* za kupní cenu 
99 Kč/m2.

4. o prodeji části pozemku p.č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 9 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Nad Lipinou)  společnosti IVELA F-M, s.r.o., sídlem Frýdek-Místek, Komenského 437,  IČ: 26826704 
za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku 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.

5. a) o nabytí části pozemku p. č. 1321 orná půda o výměře cca 1500 m2, k.ú Chlebovice, obec Frýdek-Místek 
od Slavomíra Bači, bytem ******************, a to bezúplatně. Přesný rozsah nabývané části pozemku bude 
určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
obdarovaným a Slavomírem Bačou, bytem ****************** jako budoucím dárcem  na část pozemku  p. č. 
1321 orná půda o výměře cca 1500 m2, k.ú Chlebovice, obec Frýdek-Místek. Přesný rozsah nabývané části 
pozemku bude určen geometrickým plánem. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby pozemní 
komunikace na části pozemku p.č. 1321, k.ú. Chlebovice. 

6. a) o prodeji pozemků:
- p.č 128/3 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2.585 m2, 
- p.č 128/4 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2.033 m2, 
- p.č 128/7 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 182 m2, 
- p.č 128/8 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 603 m2, 
- p.č 128/11 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 57 m2, 
- p.č 128/12 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2, 
- p.č 128/16 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2 m2, 
- p.č 128/32 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 5 m2, 



34

- p.č 128/33 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 53 m2, 
- p.č 128/40 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 21 m2, 
- p.č 128/42 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2 m2, 
- p.č 128/43 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 27 m2, 
všechny v k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (vodní tok Vodičná), případně jejich částí do vlastnictví 
společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 
IČ: 42196451, za kupní cenu 60 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. Přesný rozsah převáděných částí nemovitostí bude určen geometrickým 
plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a společností Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 
Přemyslova 1106/19, IČ: 42196451 jako budoucím kupujícím na pozemky: 
- p.č 128/3 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2.585 m2, 
- p.č 128/4 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2.033 m2, 
- p.č 128/7 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 182 m2, 
- p.č 128/8 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 603 m2, 
- p.č 128/11 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 57 m2, 
- p.č 128/12 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2, 
- p.č 128/16 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2 m2, 
- p.č 128/32 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 5 m2, 
- p.č 128/33 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 53 m2, 
- p.č 128/40 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 21 m2, 
- p.č 128/42 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 2 m2, 
- p.č 128/43 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 27 m2, 
všechny v k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (vodní tok Vodičná), případně jejich částí za kupní cenu 60 
Kč/m2. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně. Přesný rozsah převáděných částí nemovitostí bude určen geometrickým plánem. Závazek 
uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva města.

7. o nabytí části pozemku p.č. 287/3 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře cca 
45 m2, k.ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek (Kamenec) od Anny Pohlové, bytem *************, 
*************************, za kupní cenu 222 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části nemovitosti bude 
určen geometrickým plánem. 

8. o nabytí pozemků p.č. 3813/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 105 m2, p.č. 3813/4 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 94 m2 a p.č. 3814/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 823 m2, vše v k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od společnosti BUDOUCNOST, spotřební 
družstvo v Ostravě, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Petra Křičky 2863/17a, IČ: 00032352 za kupní cenu 
500 Kč/m2. 

9. o nabytí pozemků p.č. 3046/22 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 153 m2 a p.č. 3046/33 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 109 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Raisova) od Jana Kielara, 
bytem *************, ********************, za kupní cenu 252 Kč/m2. 

10. a) o nabytí pozemků p.č. 3046/21 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 87 m2 a p.č. 3046/32 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Raisova) od Václava 
Kielara, bytem *************, **************, za kupní cenu 252 Kč/m2. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Václavem Kielarem, bytem *************, ************** jako budoucím prodávajícím na 
pozemky p.č. 3046/21 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 87 m2 a p.č. 3046/32 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 61 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Raisova) za kupní cenu 252 Kč/m2. 
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o nabytí pozemků, 
a to pouze za předpokladu, kdy oddíl C LV č. 1347, k.ú. Místek bude bez zápisu omezení vlastnického práva.

11. a) o nabytí části pozemku p.č. 990/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 350 m2, k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec) od Marie Werbové, bytem *************, 
****************, za kupní cenu 222 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části nemovitosti bude určen 
geometrickým plánem. 
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b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Marií Werbovou, bytem *************, *************** jako budoucí prodávající na část 
pozemku p.č. 990/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 350 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (Kamenec) za kupní cenu 222 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, 
kdy na předmětné části nabývaného pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva věcným břemenem 
chůze, jízdy a průhonu dobytka, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva města o nabytí 
části pozemku. 

12. a) o nabytí části pozemku p.č. 4476/1 orná půda o výměře cca 160 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(cyklostezka Olešná ul. Kvapilova) od manželů Ing. Jiřího a Ing. Zdenky Petrových, bytem ***********, 
***********, za kupní cenu 237 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části nemovitosti bude určen geometrickým 
plánem. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a manžely Ing. Jiřím a Ing. Zdenkou Petrovými, bytem ***********, ************ jako budoucími 
prodávajícími na část pozemku p.č. 4476/1 orná půda o výměře cca 160 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(cyklostezka Olešná ul. Kvapilova) za kupní cenu 237 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části nemovitosti bude 
určen geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby přeložky. 

13. o směně části pozemku p.č. 1884/1 ostatní plocha – neplodná půda o výměře cca 100 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Slezská), ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, kdy cena obvyklá této části pozemku 
dle znaleckého posudku ze dne 19.01.2017 činí 282 Kč/m2, za části pozemků p.č. 1875/1 ostatní plocha – zeleň 
o výměře cca 95 m2 a p.č. 1875/2 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 105 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
ve vlastnictví Lukáše Holínky, bytem *************, Ing. Milana Jánského, bytem **************, manželů 
Romana a Denisy Konvičkových, bytem *************, ***********, manželů Miroslava a Dariny 
Pavlasových, bytem *************, ************, Marie Pešatové, bytem *************, ***********, 
Hany Suškové, bytem *************, ***********, kdy cena obvyklá těchto částí pozemků dle znaleckého 
posudku ze dne 19.01.2017 činí 237 Kč/ m2, a to s finančním vyrovnáním, kdy statutární město Frýdek-Místek 
zaplatí vlastníkům pozemků p.č. 1875/1 a 1875/2 doplatek, který bude stanoven jako rozdíl cen dle uvedených 
znaleckých posudků v závislosti na přesné výměře směňovaných částí pozemků. Přesný rozsah (výměra) 
převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

14. a) o nabytí pozemku p.č. 7610/11 ostatní plocha – zeleň o výměře 237 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Bruzovská), od ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390, 
a to bezúplatně.
b)  o uzavření Darovací smlouvy č. DS-FM-313-16-Vym mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako 
obdarovaným a ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, IČ: 65993390 
jako dárcem, na jejímž základě dojde k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 7610/11 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 237 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), dle Přílohy č. 1 k usnesení.

15. o prodeji pozemku p.č. 5114/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 101 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Nová osada), vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 1688 (případně společných částí 
domu) na pozemku p.č. 5114/1 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 550 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná 
po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
16. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt  pozemky p.č. 3357 zahrada o výměře 188 m2 a p.č. 3360 
zahrada o výměře 106 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hluboká) od Státního pozemkového úřadu, se 
sídlem Praha 3 – Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774.

17. o nabytí spoluvlastnického podílu v ideální výši 2/18 vzhledem k nemovité věci – pozemku p.č. 968/18 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 832 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Na 
Kamenci), od Petra Malého, bytem **************, **************, a to bezúplatně. 

18. o prodeji pozemku p.č. 5099/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (H. Salichové), vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 1677 (případně společných částí 
domu) na pozemku p.č. 5099/1 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 500 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. 
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19. o prodeji části pozemku p.č. 5706/1 trvalý travní porost o výměře cca 95 m2 a části pozemku p.č. 5707 trvalý 
travní porost o výměře cca 132 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Pod Vodojemem), vlastníkům 
pozemku p.č. 5706/9 zahrada o výměře 1.234 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, za kupní cenu 401 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. 

20. o prodeji pozemků p.č. 739 ostatní plocha – zeleň o výměře 14 m2 a p.č. 737/6 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 73 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Jiráskova), vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě 
č.p. 2491, č.p. 2492 a č.p. 2493 na pozemcích p.č. 737/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m2, p.č. 737/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2, p.č. 737/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2 a p.č. 737/5 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 630 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. 

21. o prodeji části pozemku p.č. 1535/153 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 38 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka), vlastníku jednotky č. 1898/24 v bytovém domě č.p. 1898 na 
pozemku p.č. 1535/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní 
cenu 300 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. 

22. o prodeji části pozemku p.č. 1535/153 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 38 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka), vlastníku jednotky č. 1898/25 v bytovém domě č.p. 1898 na 
pozemku p.č. 1535/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní 
cenu 300 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. 

23. o prodeji části pozemku p.č. 1535/154 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 37 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka), vlastníku jednotky č. 1898/26 v bytovém domě č.p. 1898 na 
pozemku p.č. 1535/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní 
cenu 300 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. 

24. o prodeji části pozemku p.č. 1535/154 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 37 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka), vlastníku jednotky č. 1898/27 v bytovém domě č.p. 1898 na 
pozemku p.č. 1535/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní 
cenu 300 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. 

25. o prodeji části pozemku p.č. 1535/154 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 37 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Dr. Antonína Vaculíka), vlastníku jednotky č. 1899/24 v bytovém domě č.p. 1899 na 
pozemku p.č. 1535/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní 
cenu 300 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. 

26. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt část pozemku p.č. 3348 zahrada o výměře cca 20 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Štěpnici) od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Praha 3 – Žižkov, 
Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. nerozhodlo
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27. a) o prodeji pozemku p.č. 499 zahrada o výměře 1076 m2 a části pozemků p.č. 1631 trvalý  travní porost o 
výměře 982 m2 a p.č. 1632 ostatní plocha - zeleň o výměře 74 m2 (nově p. č. 1631/2 o výměře 1056 m2 dle GP 
č. 1231-22/2016), vše k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek Bc. Petru Juřicovi, bytem ******************, 
**************  za kupní cenu ve výši 725 Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení ze dne 
19.10.2016. Kupní smlouva musí být uzavřena ve lhůtě do 6-ti měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města o 
prodeji pozemků.
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 Bc. Petrem Juřicou, bytem ******************, *************** jako budoucím kupujícím, 
na jejímž základě dojde k prodeji pozemku p.č. 499 zahrada o výměře 1076 m2 a části pozemků p.č. 1631 trvalý  
travní porost o výměře 982 m2 a p.č. 1632 ostatní plocha - zeleň o výměře 74 m2 (nově p. č. 1631/2 o výměře 
1056 m2 dle GP č. 1231-22/2016), vše k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek za kupní cenu 725 Kč/m2. Závazek 
uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na 6 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva města. Pokud tento převod bude 
ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

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

3b/ Základní podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního 
města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. ruší

dokument „Některé podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek a 
postup statutárního města při prodeji těchto nemovitostí“, schválený Zastupitelstvem města Frýdku-Místku 
dne 01.09.1992, včetně následných změn a doplnění, s účinností k 13.03.2017,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 5. schvaluje 

Základní podmínky prodeje nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na OSOM, a to s účinností od 14.03.2017.

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

3c/ Koncepce nakládání s bytovým a nebytovým fondem statutárního města 
Frýdku-Místku 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 6. schvaluje

Koncepci nakládání s bytovým a nebytovým fondem statutárního města Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na OSOM.

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

3d/ Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku 
statutárního města Frýdek-Místek v roce 2016

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 7. bere na vědomí      
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„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce 
2016“ dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOM.

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

3e/ Zásady pro postoupení pohledávek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 8. schvaluje 

Zásady pro postoupení pohledávek, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OSOM, a to s účinností od 
14.03.2017.

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

3f/ Nabytí pozemku p. č. 213, jehož součástí je stavba č. p. 133 a pozemku 
p. č. 214, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
                                            
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 9. rozhodlo

o nabytí pozemku p. č. 213 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 675 m2,  jehož součástí je stavba č. p. 133, 
bydlení  a pozemku p. č. 214 ostatní plocha, zeleň o výměře 1.136 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(objekt  bývalé  Moravia  banky)  od   společnosti   FRYGESTA, a.s.,  se  sídlem  1.  máje 741,  Frýdek-Místek, 
IČ: 45192821 za kupní cenu ve výši 13.500.000 Kč.

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

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

4a/ Změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace 
(ITI)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. schvaluje

změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      
4b/ Zpráva č. 61 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 
                              
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. bere na vědomí

Zprávu č. 61 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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4. 3. bere na vědomí

Zprávu č. 4 o plnění úkolu prověřit  splnění podmínek  pro založení městského dopravního podniku, dle přílohy 
č. 1/DaSH k usnesení, uložené na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      

4d/ „Rekonstrukce Národního domu – výstavba víceúčelového sálu“ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 4. bere na vědomí

informaci o možnostech přístavby multifunkčního sálu k Národnímu domu v Místku.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 5. schvaluje

pořízení ověřovací studie přístavby multifunkčního sálu k objektu Národního domu v Místku.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 6. ukládá radě města 

zadat veřejnou zakázku na zpracování ověřovací studie přístavby multifunkčního sálu k objektu Národního domu 
v Místku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

V. OBECNĚ  ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠKY  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

5a/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví koeficienty u daně 
z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí, dle přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na FO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      
5b/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o regulaci provozování 
hazardních her

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 2. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her, dle přílohy č. 1 k usnesení, 
uložené na OSOM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                      
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5c/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek 
- odbor ŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 3. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných 
statutárním městem Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

5d/ Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek 
– odbor ŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 4. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Frýdek-Místek, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

5e/ Obecně  závazná vyhláška č. 5/2017 o  údržbě a ochraně  veřejné  zeleně 
na území statutárního města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 5. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-
Místku, a to dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OŽPaZ.

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

VI. STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení a dotazy:

- pana Bohuslava Havlíka (téma „magistrát a senioři“)
- pana Oldřicha Gongola (řešení bezpečnosti v Hospici, kácení stromů na Riviéře, stánek PNS Ostravská)
- paní Jaroslavy Kapsové (vývoj situace vzniklé v ČSBS F-M)
- pana Ing. Jaroslava Vodičky (situace v ČSBS F-M)
- paní Anny Severinové (židovský hřbitov, kasárna, pol. hnutí ANO)
- pana Ing. Pavla Mlýnka (dotaz na předsedu FV ZMFM ohledně jeho činnosti)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 
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VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

7a/ Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky finančních prostředků ze 
sociálního fondu statutárního města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 1. rozhodlo
 
1. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-

Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Bc. Michaelou Tvardkovou, trvale bytem *******************, ***********, ve výši 50.000,- Kč  
za účelem provedení stavebních úprav (střecha) rodinného domu č. p. ***, ****************. 

2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Ivanou Švejkovskou, trvale bytem ***********, ********************, ve výši 35.000,- Kč za 
účelem obkladu domu.

3. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Ing. Evou Borkovskou, trvale bytem *********, ******************, ve výši 50.000,- Kč na 
nákup tepelného čerpadla vzduch-voda. 

4. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Eliškou Veličkovou, trvale bytem *********, *****************************, ve výši 40.000,- 
Kč, za účelem úpravy oplocení u svého rodinného domu. 

5. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Ing. Miroslavou Válkovou, trvale bytem ***********, ***************, ve výši 30.000,- Kč, za 
účelem provedení stavebních úprav rodinného domu.

6. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Alenou Mikulenkovou, trvale bytem ***********, **************, ve výši 30.000,- Kč, za účelem 
stavby plotu na pozemku rodinného domu ve ***************. 

7. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Annou Rychlíkovou, trvale bytem *************, *******************, ve výši 30.000,- Kč,            
za účelem vybavení domácnosti (pořízení nové kuchyňské linky a doplňků). 

8. o uzavření Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem Frýdek-
Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního města Frýdku-
Místku Renátou Drabinovou, trvale bytem ************, ****************, ve výši 30.000,- Kč, za 
účelem vybavení domácnosti.  

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

7b/ Zásady  pro  odměňování  za  výkon funkcí  v  zastupitelstvu  města,  
radě  města,  v  komisích  rady  města a výborech zastupitelstva města pro 
neuvolněné členy zastupitelstva města a občany města Frýdku-Místku 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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7. 2. schvaluje 
 
s účinnosti od 1. 4. 2017 „Zásady pro odměňování za výkon funkcí v Zastupitelstvu města Frýdku-Místku, Radě 
města Frýdku-Místku, v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro neuvolněné 
členy Zastupitelstva města Frýdku-Místku a občany města Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené 
na OVV.

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

7c/ Plán kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
na rok 2017

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 3. pověřuje

kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku 

podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 
provedením kontrolních akcí zařazených do „Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-
Místku na rok 2017“ – viz příloha č. 1 k usnesení, uložena u předsedy KV ZMFM. 

T -  u všech akcí do: 30. 11. 2017
Z -  Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM

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

7d/ Stanovení výše finančních darů předsedům a členům osadních výborů 
a občanům v částech města Frýdku-Místku za jejich činnost ve 
2. pololetí 2016

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. schvaluje 

navrhnutou výši finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech 
města Frýdku-Místku za jejich činnost ve 2. pololetí 2016, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.

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

7e/ Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-
Místku za rok 2016

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. bere na vědomí

Zprávu  o  činnosti  finančního  výboru  Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku   za  rok  2016  dle  přílohy č. 1 
k usnesení, uložené na FO.

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

7f/ Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ 
za rok 2016
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6. bere na vědomí

Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2016, 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.

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

7g/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek 
za rok 2016

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 7. bere na vědomí

Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené 
na OBRaPK.

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

7h/ Změny ve složení osadního výboru Chlebovice 
  
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

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

7. 8. bere na vědomí

Zápis ze schůze Osadního výboru Chlebovice, konané dne 9. 3. 2017,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 9. odvolává

7.9.1. z funkce předsedy Osadního výboru Chlebovice pana Ing. Ivana Pavlase, bytem *************, 
**********, *************, s účinností ke dni 31. 3. 2017,

7.9.2. z funkce člena Osadního výboru Chlebovice paní Libuši Poláchovou, bytem *************, 
**********, **********, s účinností ke dni 31. 3. 2017,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 10. vyjadřuje 

poděkování za práci v osadním výboru Chlebovice:
- panu Ing. Ivanu Pavlasovi
- paní Libuši Poláchové

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 11. volí 

do funkce předsedy Osadního výboru Chlebovice pana  Miloše Kozelského, bytem *************, 
**********, ****************, s účinností od 1. 4. 2017,
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 12. volí 

do funkce člena Osadního výboru Chlebovice pana  Libora Janečku, bytem  *************, *************, 
***********, s účinností od 1. 4. 2017.

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

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 16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaném dne 5. 12. 2016 a na 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 3. 1. 
2017, a to dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.

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

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  16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 
dne 5. 12. 2016.

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

Frýdek-Místek 17. 3. 2017 
Za správnost: Jana Adamcová,
                       odbor kancelář primátora


