USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 4. 9. 2017
v 8.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a/ Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění programu
o dodatek č. 1 k mat. č. 2a, bod č. 2h a stažení bodu č. 4b.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b/ Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. určuje
ověřovatele zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Tomáše Chlebka (NMFM) a pana
Petra Skotnicu (ČSSD).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a/ 3. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 63 – 76
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
2.1.1. 3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2017 prováděnou zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 63 – 76 dle příloh č. 1 – 4 a 1a) k usnesení, a to:
 navýšení příjmů o
 navýšení výdajů o

35 886,39 tis. Kč
35 886,39 tis. Kč

na celkovou výši1 104 612,16 tis. Kč
na celkovou výši1 485 992,70 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. ukládá
1.
2.
2.2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku
č. 63 – 76 pro rok 2017 dle platné rozpočtové skladby
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T – 11. 9. 2017
Z – vedoucí finančního odboru
2.2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 63 - 76 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 – 3. 10. 2017
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b/ 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. 3. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2017 - dotační rezervy
primátora těmto subjektům:
1. Beskydská šachová škola z.s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 49562517,
spolek zapsaný v SR, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou
Ing. Petrem Zárubou na úhradu části výdajů spojených s účastí nominovaných členů Beskydské šachové školy
na MS v šachu: Montevideo – Uruguay, předpokládaný termín 16. – 26. 9. 2017, ME v šachu: Mamaia –
Gruzie, předpokládaný termín 4. – 15. 9. 2017 a MEU v šachu: Kouty nad Desnou – ČR, předpokládaný
termín 18. – 27. 8. 2017, tj. cestovné, organizační, registrační a účastnické poplatky ve výši 20.000,- Kč dle
přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OKP.
2. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, z.s., se sídlem Skalice 414, 73801 Frýdek-Místek, IČ 48772712,
spolek zapsaný ve SR, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený jednatelkou
Janou Teperovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením Turnaje
Kung – Fu Skalice vč. páskování, tj. dosažení výkonnostní třídy v Kung - Fu, a to na organizační zabezpečení
akce /trenérská činnost, energetické a proteinové doplňky, licence páskujícího komisaře, diplomy/, vybavení
členů oddílu dresy s originálními nášivkami a doplňky nezbytnými k tomuto sportu /boxlapy, boxpytle, zbraňový
arzenál, posilovací činky, crossfitový posilovací komplex/, který se uskuteční v předpokládaném termínu říjen
2017 ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na OKP.
3. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 45235201, nezapsána
v obchodním rejstříku, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem na úhradu části výdajů
spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Modlitba za dobrovolníka, tj. odměna muzikantů
a cestovné, ozvučení, dárky pro dobrovolníky, fotograf, pozvánky – grafické práce, tisk a materiál, která se
uskuteční v předpokládaném termínu 2. 12. 2017 ve výši 12.500,- Kč dle přílohy č. 3 k usnesení, uložené na
OKP.
4. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ
00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupený starostou panem Jiřím Zaoralem a místostarostkou paní Gabrielou Ondrouškovou na úhradu části
výdajů spojených s účastí taneční skupiny FUNKY BEAT na Mistrovství Světa Holandsko HIP HOP UNITE
2017, tj. doprava, startovné (22 akreditací), ubytování a reprezentační uniformy, které se uskuteční
v předpokládaném termínu 18. – 21. 10. 2017 ve výši 40.000,- Kč dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na OKP.
5. Pobeskydský aviatický klub z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Místek, 73801 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 se zajištěním sportovních akcí pro mládež
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a sportovní veřejnost na letišti v Místku, tj. provedení el. přípojky antoníčkem ze sloupu a opravu a zhotovení
stolů a laviček pro veřejnost v průběhu roku 2017 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na
OKP.
6. Luděk Lednický, nar. ***********, trvale bytem *************, ******, *******************, DIČ
CZ7006224962 na úhradu části výdajů spojených se zajištěním generálky a premiéry divadelního představení
„Ztracený z dvojice“, tj. na pronájem sálu a úhradu honorářů, které se uskuteční v předpokládaném termínu
29. 9. a 30. 9. 2017 ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na OKP.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. 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. 3. tohoto usnesení dle
přílohy č. 1 – 6 k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c/ Navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017
– odbor ŠKMaT - sport
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. rozhodlo
o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 subjektu:
Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, se sídlem: Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek IČ:
66740002, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684,
zastoupený prezidentem Pavlem Palátem, manažerem Martinem Kurajským o částku ve výši 4.300.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
ze dne 21. 12. 2016 na rok 2017 se subjektem uvedeným v bodě 2. 5. usnesení dle přílohy
č.1/OŠKMaT/MS/dodatek/2017 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d/ Navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017
– odbor ŠKMaT - kultura
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 subjektu:
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, o částku ve výši 185.000 Kč,
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 22. března
2017 z rozpočtu města na rok 2017 se subjektem uvedeným v bodě 2. 7. usnesení dle přílohy č.
1/OŠKMaT/R/dodatek/2017 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e/ Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací
z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2017“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2017“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s níže
uvedenými subjekty:
1. Zdeňka Prokopová, trvale bytem ***************, ******, ********************, ve výši 64 255
Kč, na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1242
na ul. Stará Riviera ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č.
1 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/01/2017, uložená na odboru ŽPaZ;
2.

Bohumil Blahut, trvale bytem *****************, ******, ********************, ve výši 70 000
Kč, na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 864
na ul. Stará Riviera ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č.
2 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/02/2017, uložená na odboru ŽPaZ;

3.

Martin Jalůvka, trvale bytem ********************, ******, ********************, ve výši
70 000 Kč, na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č.
p. 189 na ul. El. Krásnohorské ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle
přílohy č. 3 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/03/2017, uložená na odboru ŽPaZ;

4.

Mgr. Josef Vojvodík, trvale bytem ***********, **********, ********************, ve výši 33
499 Kč, na pořízení solárních kolektorů na přípravu teplé vody pro rodinný dům č. p. 141 na ul. K
Rovni ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající způsob ohřevu teplé vody, dle přílohy č. 4
k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/04/2017, uložená na odboru ŽPaZ;

5.

Ing. Irena Stachovcová, trvale bytem ************, ********************, ve výši 70 000 Kč, na
změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 216 v
Lískovci ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 5
k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/05/2017, uložená na odboru ŽPaZ;

6.

Helena Vrobelová, trvale bytem *****************, ******, ********************, ve výši
70 000 Kč, na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č.
p. 1904 na ul. Kpt. Nálepky ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle
přílohy č. 6 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/06/2017, uložená na odboru ŽPaZ;

7.

Michal Janečka, trvale bytem ***********, **********, ********************, ve výši 70 000 Kč,
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 69 na ul.
Příborská ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 7
k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/07/2017, uložená na odboru ŽPaZ;
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8.

Ing. Tomáš Tkač, trvale bytem ****************, **********, ************, ve výši 70 000 Kč,
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 582 na ul.
Cihelní ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 8
k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/08/2017, uložená na odboru ŽPaZ.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2017“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s níže
uvedenými subjekty:
1. Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek, se sídlem č. p. 282, 739 36 Sedliště, IČ 47861631, zapsán
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1866, zastoupený Bc.
Hubertem Rodkem, předsedou, a Daliborem Rybářem, místopředsedou, ve výši 30 000 Kč, na
myslivecká políčka pro zvěř – orbu, vláčení, setí, péči (hnojení a postřik), tj. na podporu aktivity
subjektu v oblasti životního prostředí, dle přílohy č. 9 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/09/2017, uložená
na odboru ŽPaZ;
2. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Místek, 738
01 Frýdek-Místek, IČ 00433900, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 43755, zastoupené Václavem Kolkem, předsedou, a Věrou Bednárkovou, hospodářem,
ve výši 15 000 Kč, na Floristickou soutěž pořádanou Územním sdružením Českého zahrádkářského
svazu Frýdek-Místek pro děti a seniory v roce 2017, tj. na podporu aktivity subjektu související
s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 10 k usnesení, tj. smlouva
č. 09/DP/10/2017, uložená na odboru ŽPaZ;
3. Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o., se sídlem Ke Splavu 1568, Místek, PSČ 738 02 FrýdekMístek, IČ 25380541, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16373,
zastoupena na základě plné moci Pavlou Tvrdoňovou, ve výši 15 000 Kč, na Ekologické dny od jara do
podzimu v roce 2017, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním
a osvětou, dle přílohy č. 11 k usnesení, tj. smlouva č. 09/DP/11/2017, uložená na odboru ŽPaZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f/ Dotace na publikaci „Frýdek-Místek v proměnách času“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2017 ve výši 140.000 Kč
Janu Becherovi, se sídlem Herodova 1894/6, 70200 Ostrava, IČ: 02946254 na přípravu a výrobu publikace
„Frýdek-Místek v proměnách času“.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se
sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem
Pobuckým, DiS. a Janem Becherem, se sídlem Herodova 1894/6, 70200 Ostrava, IČ: 02946254 dle přílohy
č. S/0466/2017/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na odboru ÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2g/ Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu
regenerace městských památkových zón na rok 2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017, vyhlášeného Ministerstvem
kultury ČR, subjektům uvedeným v odstavci 2. 14. pod body 1 až 3.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017,
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, s následujícími subjekty:
1.

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 160.000 Kč na výdaje spojené s obnovou domu č. p. 16,
náměstí Svobody, Frýdek-Místek, (obnova krovu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické
ošetření, klempířské konstrukce, oprava komínů a další související práce) dle přílohy č.
S/0443/2017/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na odboru ÚRaSŘ.

2.

Moravskoslezský kraj, IČ: 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen hejtmanem prof. Ing. Ivo
Vondrákem, CSc., ve výši 743.000 Kč na výdaje spojené s obnovou zámku č. p. 1264, Frýdek-Místek,
(obnova fasády Z strany II. nádvoří a pilířů, jižní strany a severní strany zámku – oprava omítek, fasádní
nátěr a další související práce; Z strana II. nádvoří a severní strana zámku – repase oken a mříží včetně
nátěru, klempířské konstrukce a související práce) dle přílohy č. S/0445/2017/OÚRaSŘ k tomuto usnesení,
uložené na odboru ÚRaSŘ.

3.

Daniela Kopidolová, trvale bytem ***************, ******************** a Leopold Kofler, trvale
bytem ***************, ******************** a Marie Binderová, trvale bytem **************,
*****************, zastoupeni Danielou Kopidolovou, trvale bytem ***************,
********************, ve výši 90.000 Kč na výdaje spojené s obnovou domu č. p. 37, Zámecké nám.,
Frýdek-Místek, (obnova krovu a střechy – tesařské konstrukce, klempířské konstrukce a další související
práce) dle přílohy č. S/0449/2017/OÚRaSŘ k tomuto usnesení, uložené na odboru ÚRaSŘ.

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

2h/ Navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti
mládežnického sportu na rok 2017 – odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2017 subjektu:
Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z. s., se sídlem Horní 3276, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26674351,
zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupeným
předsedou Jaroslavem Ježem, o částku ve výši 1.000.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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2. 16. rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 19. 12. 2016
z rozpočtu města na rok 2017 se subjektem uvedeným v bodě 2. 15. usnesení dle přílohy
č. 1/OŠKMaT/MS/MFK/dodatek/2017 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a směna
nemovitostí
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. ruší
1. usnesení č. III/3a/3.2./17. z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 15.09.2016,
které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
a) o směně pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek za pozemek ve vlastnictví společnosti
SLEZAN Frýdek – Místek a. s. se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ 45193371, a to:
- části pozemku p.č. 2780/1 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 424 m2, části pozemku p.č. 2823
ostatní plocha – zeleň o výměře 481 m2 (Nádražní), pozemku p.č. 3044/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 436 m2, spoluvlastnického podílu v ideální výši 32/60 vzhledem k celku
nemovité věci – pozemku p.č. 3046 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 88 m2 (Na Příkopě),
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
- části pozemku p.č. 5213/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 655
m2, pozemků p.č. 3174/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 796 m2 a p.č. 3180/2 zastavěná plocha a
nádvoří – společný dvůr o výměře 67 m2 (Beskydská), vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
vše včetně všech součástí a příslušenství a vše ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, kdy cena
obvyklá těchto pozemků činí dle znaleckého posudku ze dne 16.08.2016 vyhotoveného Znaleckým ústavem,
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 1.475.911 Kč,
za
část pozemku p.č. 2814/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 2.153 m2 (Těšínská) k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek,
včetně všech součástí a příslušenství a ve vlastnictví společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s., se sídlem
Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČ 45193371, kdy cena obvyklá této části pozemku činí dle znaleckého
posudku ze dne 17.08.2016 vyhotoveného Znaleckým ústavem, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 2.103.912
Kč, a to bez finančního vyrovnání. Části směňovaných pozemků budou odměřeny geometrickým plánem.
b) o zřízení vzájemného věcného předkupního práva k pozemkům a spoluvlastnickému podílu uvedeným v bodě
a) tohoto usnesení pro případ jakéhokoliv jejich zcizení ve smyslu ustanovení § 2140 odst. 1 a 2 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kdy statutární město Frýdek-Místek zřídí věcné předkupní
právo ve prospěch společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. k části pozemku p.č. 2814/1 ostatní plochamanipulační plocha o výměře 2.153 m2 (Těšínská) k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, odměřené
geometrickým plánem, a společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. zřídí věcné předkupní právo ve prospěch
statutárního města Frýdek-Místek k
 části pozemku p.č. 2780/1 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 424 m2, části pozemku p.č. 2823
ostatní plocha – zeleň o výměře 481 m2 (Nádražní), pozemku p.č. 3044/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 436 m2, spoluvlastnickému podílu v ideální výši 32/60 vzhledem k celku
nemovité věci – pozemku p.č. 3046 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 88 m2 (Na Příkopě),
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
 části pozemku p.č. 5213/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 655
m2, pozemků p.č. 3174/2 ostatní plocha – zeleň o výměře 796 m2 a p.č. 3180/2 zastavěná plocha a
nádvoří – společný dvůr o výměře 67 m2 (Beskydská), vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
vyjma uvedeného spoluvlastnického podílu všechny odměřené geometrickým plánem.
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Kupní cena v případě uplatnění předkupního práva bude stanovena dle podmínek nabídnutých koupěchtivým ve
smyslu ustanovení § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. rozhodlo
2. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Skautská) Karlovi Velartovi, bytem *************, ******, ******************** 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.
3. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Skautská) Tomášovi Sedláčkovi, bytem **********, ******, ******************** 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.
4. o prodeji části pozemku p.č. 3703/1 trvalý travní porost o výměře cca 30 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Bahno - Příkopy) Petře Vitulové, bytem ****************, ******, ******************** 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.
5. o prodeji části pozemku p.č. 713 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 230 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Střelniční) vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 343 na pozemku p.č. 713 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. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke
dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
6. o prodeji pozemku p.č. 5196/138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad Lipinou) vlastníku stavby bez čp/če – garáže na pozemku p.č. 5196/138 v k.ú. Frýdek za kupní
cenu 810 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města.
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou
sazbu daně.
7. o prodeji pozemku p.č. 2966 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Těšínská) vlastníku stavby č.p. 3663 na pozemku p.č. 2966 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 1.700 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.
8. o prodeji pozemku p.č. 5189/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Nad Lipinou) vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 2234 na pozemku p.č. 5189/49 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.
9. o prodeji pozemku p.č. 5193/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nad Lipinou) spoluvlastníkům bytového domu (případně společných částí domu) č.p. 2304 na pozemku p.č.
5193/2 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.
10. o prodeji části pozemku p.č. 6319/2 zahrada o výměře cca 200 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Mikoláše Alše) společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
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11. o prodeji části pozemku p.č. 360/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 450 m2, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek (Bezručova) vlastníkům jednotek č. 391/12, č. 391/13, č. 391/14, č. 391/15, č. 392/12, č.
392/13, č. 392/14, č. 392/15, č. 393/12, č. 392/13, č. 392/14 a č. 392/15 v bytovém domě č.p. 390, č.p. 391, č.p.
392 a č.p. 393 na pozemcích p.č. 360/38 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2, p.č. 360/39 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 219 m2, p.č. 360/40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, p.č. 360/41
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2, vše 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. Podmínkou realizace prodeje je zřízení
služebnosti – věcného břemene stezky a cesty na části pozemku p.č. 360/1 v k.ú. Místek ve prospěch vlastníků
bytových jednotek v bytovém domě č.p. 390, č.p. 391, č.p. 392 a č.p. 393 na pozemcích p.č. 360/38 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 222 m2, p.č. 360/39 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 m2, p.č. 360/40
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, p.č. 360/41 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2 (týká se
č.p. 391, č.p. 392 a č.p. 393), vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek.
12. o směně části pozemku p.č. 3631/1 zahrada o výměře cca 84 m2 a části pozemku p.č. 3604/1 zahrada o
výměře cca 89 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Fügnerova) ve vlastnictví statutárního města FrýdekMístek, kdy cena obvyklá těchto částí pozemků činí dle znaleckého posudku ze dne 28.07.2017 500 Kč/m2, za
část pozemku p.č. 3630 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 28 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Fügnerova) ve vlastnictví společnosti AVOS elektro s.r.o., se sídlem Ostravská 1556, Místek, 73801 FrýdekMístek, IČ: 27783189, kdy cena obvyklá této části pozemku činí dle znaleckého posudku ze dne 28.07.2017 500
Kč/m2, a to s finančním vyrovnáním, kdy společnost AVOS elektro s.r.o. uhradí statutárnímu městu FrýdekMístek 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 výše
doplatku zvýšena o příslušnou sazbu daně.
13. o směně části pozemku p.č. 5199/1 ostatní plocha – silnice o výměře 281 m2, nově odměřené geometrickým
plánem č. 4769-34/2017 ze dne 10.07.2017 a označené jako pozemek p.č. 5199/1 ostatní plocha – silnice, k.ú.
Místek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství (Frýdlantská), ve vlastnictví statutárního
města Frýdek-Místek, kdy cena obvyklá této části pozemku dle znaleckého posudku ze dne 10.06.2017 činí 230
Kč/m2, za část pozemku p.č. 3619/1 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 302 m2, nově odměřenou
geometrickým plánem č. 4769-34/2017 ze dne 10.07.2017 a označenou jako pozemek p.č. 3619/4 vodní plocha –
zamokřená plocha, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství (Frýdlantská), ve
vlastnictví Miroslava Petera, bytem ****************, ******, ********************, kdy cena obvyklá
této části pozemku dle znaleckého posudku ze dne 10.06.2017 činí 230 Kč/m2, a to s finančním vyrovnáním ze
strany statutárního města Frýdek-Místek, které zaplatí Miroslavu Peterovi doplatek ve výši 4.830 Kč jako rozdíl
cen dle uvedených znaleckých posudků. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
14. o nabytí pozemku p.č. 7844/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 429 m2, k.ú. Panské Nové
Dvory, obec Frýdek-Místek (Panské Nové Dvory) od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, a to bezúplatně.
15. 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, oba k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecká) od Státního pozemkového úřadu, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ: 01312774.
16. o nabytí částí pozemku p.č.7660/1 ostatní plocha, dráha, o celkové výměře 2249 m2 (dle GP č. 5422114/2017 nově p. č. 7660/37 o výměře 147 m2 a p. č. 7660/38 o výměře 2102 m2), vše k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Na Poříčí) od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové
Město, 11000 Praha 1, IČ: 70994226 za kupní cenu ve výši 2.245.000 Kč. Pokud tento převod bude ke dni
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
17. o nabytí pozemku p. č. 3495/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, pozemku p. č. 3495/27 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 31 m2, pozemku p. č. 3495/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 577 m2,
pozemku p. č. 3495/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 132 m2, pozemku p. č. 3495/43 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, pozemku p. č. 3497/8 zahrada o výměře 372 m2, pozemku p. č. 3497/16
zahrada o výměře 35 m2,vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, od Miroslavy Juřicové, bytem **********,
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******, ******************** a Vladimíra Janošce, bytem *********, ******, ********************,
pozemku p. č. 3495/32 lesní pozemek o výměře 160 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, od Miroslavy
Juřicové, bytem **********, ******, ******************** a pozemku p. č. 3502/8 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 58 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek od Vladimíra Janošce, bytem *********, ******,
******************** za celkovou kupní cenu 40.000 Kč (Riviéra).
18. a) o směně části pozemku p.č. 3072 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 1.500 m2, nově
odměřené geometrickým plánem č. 5526-88/2017, vyhotoveným dne 10.07.2017 společností GEPAS Group,
s.r.o., se sídlem Těšínská 1133, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 29455901 (dále jen „geometrický plán“), a
označené jako pozemek p.č. 3072/1 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (areál TJ Slezan), včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek,
kdy cena obvyklá tohoto směňovaného pozemku činí dle znaleckého posudku ze dne 28.04.2017, vyhotoveného
Zdeňkem Adamusem, se sídlem 2. května 237, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 18982671, 510.000 Kč (340
Kč/m2),
za část pozemku p.č. 3059/20 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 679 m2, nově odměřenou
geometrickým plánem a označenou jako pozemek p.č. 3059/51 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,
část pozemku p.č. 3059/20 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 229 m2, nově odměřenou
geometrickým plánem a označenou jako pozemek p.č. 3059/52 ostatní plocha – ostatní komunikace, část
pozemku p.č. 3071 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 279 m2, nově odměřenou
geometrickým plánem a označenou jako pozemek p.č. 3071/4 ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemek
p.č. 3059/13 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 75 m2, vše k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (areál TJ Slezan), včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING
a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 24229709, kdy cena obvyklá těchto
směňovaných nemovitých věcí činí dle znaleckých posudků ze dne 28.04.2017 a 12.06.2017, vyhotovených
Zdeňkem Adamusem, se sídlem 2. května 237, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 18982671, celkem 510.360 Kč
(340 Kč/m2 u pozemků p.č. 3059/51 a p.č. 3059/13, vše k.ú. Frýdek a 500 Kč/m2 v případě pozemků p.č.
3059/52 a p.č. 3071/4, vše v k.ú. Frýdek),
a to s finančním vyrovnáním ze strany statutárního města Frýdek-Místek, které zaplatí společnosti SLEZAN
HOLDING a.s. doplatek ve výši 360 Kč, když tento je stanoven jako rozdíl cen dle uvedených znaleckých
posudků v závislosti na přesné výměře směňovaných pozemků. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
Současně s realizací směny bude zřízena služebnost dle bodu b) tohoto usnesení.
b) o zřízení služebnosti – věcného břemene stezky a cesty podle ust. § 1274 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v právu užívání přístupové komunikace na části
pozemku p.č. 3059/20 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře 229 m2 (dle geometrického
plánu pozemek p.č. 3059/52), části pozemku p.č. 3071 ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha o výměře
279 m2 (dle geometrického plánu p.č. 3071/4) a části pozemku p.č. 3072 ostatní plocha – sportoviště a rekreační
plocha o výměře 15 m2 (dle geometrického plánu pozemek p.č. 3072/2), vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(areál TJ Slezan) statutárním městem Frýdek-Místek ve prospěch společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se
sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 24229709, a to bezúplatně. Služebnost se zřizuje in
rem na dobu neurčitou a zatěžuje výše specifikované pozemky v celém jejich rozsahu.
19. a) o směně části pozemku p.č. 5213/1 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře
655 m2, nově odměřené geometrickým plánem č. 4550-35/2016, vyhotoveným společností ZEKAN s.r.o., se
sídlem 28. října 1639, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 49611097 dne 10.10.2016, a označené jako pozemek
p.č. 5213/13 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené, pozemku p.č. 3174/2 ostatní plocha –
zeleň o výměře 796 m2, a pozemku p.č. 3180/2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 67 m2
(Beskydská), vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, dále části pozemku p.č. 2780/1 vodní plocha – zamokřená
plocha o výměře 424 m2, nově odměřené geometrickým plánem č. 5298-33/2016, vyhotoveným společností
ZEKAN s.r.o., se sídlem 28. října 1639, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 49611097 dne 12.08.2016,
a označené jako pozemek p.č. 2780/9 vodní plocha – zamokřená plocha, části pozemku p.č. 2823 ostatní plocha
– zeleň o výměře 481 m2, nově odměřené geometrickým plánem č. 5298-33/2016, vyhotoveným společností
ZEKAN s.r.o., se sídlem 28. října 1639, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 49611097 dne 12.08.2016, a
označené jako pozemek p.č. 2823/1 ostatní plocha – zeleň (Nádražní), pozemku p.č. 3044/2 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 436 m2 a spoluvlastnického podílu v ideální výši 32/60 vzhledem k celku
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nemovité věci – pozemku p.č. 3046 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře 88 m2 (Na Příkopě), vše k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek, vše včetně všech součástí a příslušenství a ve vlastnictví statutárního města
Frýdek-Místek, kdy cena obvyklá těchto směňovaných nemovitých věcí činí dle znaleckého posudku ze dne
16.08.2016 vyhotoveného Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu
2172/15, Poruba, 70800 Ostrava, IČ: 61989100, celkem částku ve výši 1.475.910 Kč,
za pozemek p.č. 2832/14 ostatní plocha – zeleň o výměře 1.109 m2, pozemek p.č. 2832/13 ostatní plocha – zeleň
o výměře 419 m2, pozemek p.č. 2827 ostatní plocha – zeleň o výměře 4.810 m2, pozemek p.č. 2828 ostatní
plocha – zeleň o výměře 439 m2, pozemek p.č. 2830 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 438 m2,
pozemek p.č. 2829/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1.085 m2, pozemek p.č. 2829/2 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2.795 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če (Nádražní), pozemek p.č. 2818
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.445 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 1083, část
pozemku p.č. 2814/1 ostatní plocha - manipulační plocha o výměře cca 224 m2 a část pozemku p.č. 2819
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m2 (Těšínská), vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, vše včetně
všech součástí a příslušenství a ve vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12,
Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 24229709, kdy cena obvyklá těchto směňovaných nemovitých věcí činí dle
znaleckého posudku ze dne 17.08.2016 vyhotoveného Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou
Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava, IČ: 61989100, a znaleckých posudků ze dne
09.05.2017, dne 12.05.2017 a dne 13.05.2017, vyhotovených Ing. Janem Česelským, Ph.D., se sídlem Marie
Pujmanové 663/10, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČ: 74266179, celkem částku ve výši 22.266.203 Kč,
a to s finančním vyrovnáním ze strany statutárního města Frýdek-Místek, které zaplatí společnosti SLEZAN
HOLDING a.s. doplatek ve výši 20.790.293 Kč, když tento je stanoven jako rozdíl cen dle uvedených
znaleckých posudků v závislosti na přesné výměře směňovaných pozemků. Přesný rozsah (výměra) převáděných
částí pozemků ve vlastnictví společnosti SLEZAN HOLDING a.s. bude určen geometrickým plánem. Pokud
tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu
daně.
Současně s realizací směny dojde k bezúplatnému nabytí dokumentace a postoupení smluv dle bodů b) a c)
tohoto usnesení.
b) o bezúplatném nabytí projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu na parc. č. 2818, k.ú. Frýdek“
(dokumentace pro provedení stavby), vyhotovené v říjnu 2016 společností INPROS F-M s.r.o., se sídlem 28.
října 1639, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 64611281 za účelem rekonstrukce stavby č.p. 1083, která je součástí
pozemku p.č. 2818 v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, statutárním městem Frýdek-Místek od společnosti
SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 24229709.
c) o postoupení níže uvedených smluv statutárním městem Frýdek-Místek jako postupitelem na společnost
SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 24229709, jako
postupníka:
 smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, uzavřená dne
03.08.2012, kdy předmětem budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude
zřízení služebnosti inženýrských sítí ke stavbě „Výstavba technické infrastruktury pro stavbu RD + BD,
lokalita Hliník, k.ú. Místek“ (budoucí oprávněný a postupovaná strana BEZAN s.r.o.) – týká se pozemku
p.č. 5213/1 vodní plocha, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
 smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, uzavřená dne
20.01.2011, kdy předmětem budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude
právo vybudování, užívání a oprav vodovodní přípojky ke stavbě č.p. 1182 (budoucí oprávněná a
postupovaná strana Helena Jonášová) – týká se pozemku p.č. 3174/2 ostatní plocha – zeleň, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek.
20. a) o nabytí části pozemku p.č. 2814/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 2.153 m2, nově
odměřené geometrickým plánem č. 5299-36/2016, vyhotoveným společností ZEKAN s.r.o, se sídlem 28. října
1639, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 49611097 a označené jako pozemek p.č. 2814/1 ostatní plocha –
manipulační plocha, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská), statutárním městem Frýdek-Místek od
společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 24229709,
a to bezúplatně, za účelem vybudování místní komunikace na tomto pozemku statutárním městem FrýdekMístek s tím, že statutární město Frýdek-Místek se zavazuje při realizaci místní komunikace respektovat
podmínky stanovené v územním rozhodnutí dle bodu c) tohoto usnesení.
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b) o nabytí územní studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vztahující se k výstavbě místní
komunikace na pozemku specifikovaném v bodu a) tohoto usnesení statutárním městem Frýdek-Místek od
společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24229709,
a to bezúplatně.
c) o uzavření smlouvy darovací a smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi statutárním městem Frýdek-Místek
a společností SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ:
24229709, jejímž předmětem je:
1. závazek společnosti SLEZAN HOLDING a.s. jako dárce obstarat a odevzdat jako dar statutárnímu
městu Frýdek-Místek jako obdarovanému územní studii a projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí vztahující se k výstavbě místní komunikace na pozemku specifikovaném v bodu a)
tohoto usnesení nejpozději do 5 let od rozhodnutí zastupitelstva města;
2. závazek statutárního města Frýdku-Místku obstarat na základě darované dokumentace dle bodu 1
v postavení stavebníka a investora pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby místní
komunikace na výše uvedeném pozemku, vydané příslušným stavebním úřadem;
3. závazek obou smluvních stran uzavřít budoucí darovací smlouvu, na základě které společnost
SLEZAN HOLDING a.s. jako budoucí dárce daruje statutárnímu městu Frýdek-Místek jako
budoucímu obdarovanému část pozemku p.č. 2814/1 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře
2.153 m2, nově odměřenou geometrickým plánem č. 5299-36/2016, vyhotoveným společností
ZEKAN s.r.o., se sídlem 28. října 1639, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 49611097 a označenou
jako pozemek p.č. 2814/1 ostatní plocha – manipulační plocha, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Těšínská) dle bodu a) tohoto usnesení, a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení písemné výzvy
k uzavření darovací smlouvy, kterou zašle statutární město Frýdek-Místek společnosti SLEZAN
HOLDING a.s. do 60 dnů od právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby místní
komunikace na výše uvedeném pozemku s tím, že podmínkou pro učinění výzvy je splnění závazku
statutárního města Frýdku-Místku obstarat toto pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby.
21. o nabytí pozemků p.č. 4129/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 12.266 m2 a p.č.
4129/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. (tribuna),
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (fotbalové hřiště a tribuna v Lískovci) od TJ SOKOL
Lískovec z.s., se sídlem Slunečná 287, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ:60045833, za celkovou kupní cenu ve
výši 800.000 Kč.
22. o nabytí pozemků p.č. 5728 trvalý travní porost o výměře 200 m2, p.č. 5729 orná půda o výměře 281 m2,
p.č. 5731 orná půda o výměře 5.808 m2 a p.č. 5732/2 lesní pozemek o výměře 388 m2, vše k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Nové Dvory-Vršavec) od Pavlíny Mikulové, bytem *********, *************, za kupní cenu
v celkové výši 3.620.724 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 3. projednalo
23. žádost společnosti BEZAN s.r.o., se sídlem Nad Rybníkem 3019, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ:
61945552, týkající se prodeje pozemků p. č. 3940/19 orná půda o výměře 6587 m2, p. č. 3939/1 orná půda o
výměře 4566 m2 a p. č. 3940/17 orná půda o výměře 6227 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, dle Přílohy
č. 1 k usnesení, uložené na OSOM.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 4. neschvaluje
24. záměr statutárního města Frýdku-Místku prodat pozemky p. č. 3940/19 orná půda o výměře 6587 m2, p. č.
3939/1 orná půda o výměře 4566 m2 a p. č. 3940/17 orná půda o výměře 6227 m2, vše k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (lokalita Hliník), společnosti BEZAN s.r.o., se sídlem Nad Rybníkem 3019, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČ: 61945552.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 5. rozhodlo
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25. o změně podmínek při prodeji pozemku p.č. 1068/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3.276 m2,
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) společnosti Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem Příborská 520,
Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 26790203, za kupní cenu 950 Kč/m2, schválených usnesením č.
IV/4a/4.1./35. na 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 07.09.2015, a to tak, že trvání platnosti
kupní ceny ve výši 950 Kč/m2 se prodlužuje z 06.09.2017 na 31.12.2017.
26. o změně podmínek při prodeji pozemků p.č. 1068/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 a p.č.
1071/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) společnosti
Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem Příborská 520, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 26790203, za kupní cenu
1.000 Kč/m2, schválených usnesením č. IV/4a/4.1./36. na 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne
07.09.2015, a to tak, že trvání platnosti kupní ceny ve výši 1.000 Kč/m2 se prodlužuje z 06.09.2017 na
31.12.2017.
27. o změně podmínek při prodeji pozemků p.č. 1071/23 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 322 m2, p.č.
1071/24 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 125 m2 a části pozemku p.č. 1162 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře cca 2100 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Květná) společnosti Beskydské
uzeniny, a.s., se sídlem Příborská 520, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 26790203, za kupní cenu 950 Kč/m2,
schválených usnesením č. IV./4a/4.2./24. na 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 07.12.2015, a
to tak, že trvání platnosti kupní ceny ve výši 950 Kč/m2 se prodlužuje z 06.12.2017 na 31.12.2017.
28. a) o změně podmínek pro uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem FrýdekMístek jako budoucím prodávajícím a společností Beskydské uzeniny, a.s., se sídlem Příborská 520, Místek,
73801 Frýdek-Místek, IČ: 26790203 jako budoucím kupujícím, na základě níž dojde k prodeji pozemků p.č.
1071/23 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 322 m2, p.č. 1071/24 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 125
m2, p.č. 1068/1 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3.276 m2 a části pozemku p.č. 1162 ostatní plocha
– ostatní komunikace o výměře cca 2.100 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská, Květná), za
kupní cenu 950 Kč/m2 a prodeji pozemků p.č. 1068/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 334 m2 a p.č.
1071/45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Příborská) za kupní
cenu 1.000 Kč/m2, schválených usnesením č. III./3a/3.2./18. na 13. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku dne 15.09.2016, a to tak, že lhůta pro uzavření kupní smlouvy se prodlužuje ze 07.09.2017 na
31.12.2017.
b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 05.10.2016 mezi
statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím prodávajícím a společností Beskydské uzeniny, a.s., sídlem
Příborská 520, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 26790203, jako budoucím kupujícím, kdy obsahem dodatku č.
1 je prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy ze 07.09.2017 na 31.12.2017.
29. a) o nabytí části pozemku p.č. 3348 zahrada o výměře cca 10 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na
Štěpnici) od společnosti Regály-NET s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 26/14, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 29452341, 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 společností Regály-NET s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 26/14, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 29452341 jako budoucím dárcem na část pozemku p.č. 3348 zahrada o výměře cca 10 m2, k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Štěpnici). Přesný rozsah nabývané části pozemku bude určen geometrickým
plánem. Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí pozemku p.č. 3348 zahrada, k.ú. Frýdek, společností
Regály-NET s.r.o. od současného vlastníka, kterým je Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu
pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a/ Zpráva č. 63 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek
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4. 1. bere na vědomí
Zprávu č. 63 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b/ Nabídka na zajišťování MHD /prezentace/
Staženo z programu 20. zasedání ZMFM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
5a/ Obecně závazná vyhláška č. 9/2017, kterou se mění některé obecně
závazné vyhlášky statutárního města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek
5. 1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2017, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky statutárního města
Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5b/ Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských provozoven
Navrhované znění usnesení nebylo přijato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení:
- pana Stanislava Vašíka k ČSBS
- paní Anny Severinové k dění ve městě a na MMFM.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a/ Jmenování ředitele Městské policie Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. jmenuje
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v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, do
funkce ředitele Městské policie Frýdek-Místek pana Ing. Iva Kališe, nar. ***********, bytem
***************, *************, s účinností od 5. 9. 2017.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 2. ukládá
primátorovi Mgr. Michalu Pobuckému, DiS. zajistit realizaci usnesení v bodě 7. 1. v souladu s ustanovením § 4
odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b/ Stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům
osadních výborů a občanům v částech města Frýdku-Místku za jejich
činnost v 1. pololetí 2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 3. schvaluje
navrhnutou výši finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech
města Frýdku-Místku za jejich činnost v 1. pololetí 2017, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 791 o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze
sociálního fondu statutárního města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 4. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 791 o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi
statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a
zaměstnancem statutárního města Frýdku-Místku Alenou Biedrawovou, trvale bytem ***********,
*************, ve výši 30.000,- Kč, na základě uvedeného se mění účel poskytnutí bezúročné zápůjčky,
z původně poskytnuté za účelem stavby plotu na pozemku rodinného domu na nově poskytnuté za účelem
rekonstrukce kuchyně. Výše poskytnuté zápůjčky se tímto dodatkem nemění.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7d/ Informace o zrušení společnosti KIC Odpady, a.s. s likvidací
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 5. bere na vědomí
rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ: 28564111, se sídlem Klicperova 504/8,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 4086, ze dne 29. 6. 2017 o zrušení společnosti s likvidací.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7e/ Plán odpadového hospodářství statutárního města Frýdek-Místek
2017–2021
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 6. schvaluje
Plán odpadového hospodářství statutárního města Frýdek-Místek 2017–2021, a to dle přílohy č. 1 k usnesení
uložené na odboru životního prostředí a zemědělství.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7f/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za
první pololetí roku 2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 7. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za první pololetí roku 2017, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OBRaPK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
8a/ Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období,
dle přílohy č. l a 2 k usnesení, uložené na OKP,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 19. zasedání Zastupitelstva města FrýdkuMístku, konaném dne 12. 6. 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
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zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného
dne 12. 6. 2017.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jiří Kajzar
náměstek primátora

Frýdek-Místek 5. 9. 2017
Za správnost: Jana Adamcová,
odbor kancelář primátora
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