USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 21. 5. 2018
v 8.00 hodin ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
1a/ Schválení programu 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění
o dodatek č. 1 k materiálu č. 2c, 2d, 2g a bod č. 2k.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1b/ Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 2. určuje
ověřovatele zápisu z 23. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku p. Lenku Čubovou (ČSSD) a Mgr. Jiřího
Fialu (NMFM).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a/ Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření statutárního
města Frýdek-Místek za účetní období roku 2017 sestavené k rozvahovému
dni 31. 12. 2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
2.1.1. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za účetní období roku
2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na FO;
2.1.2. převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2017 statutárního města Frýdek-Místek na výsledek
hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 k usnesení, uložené na FO;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. pověřuje primátora statutárního města Frýdek-Místek
k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky statutárního města Frýdek-Místek za rok 2017 dle přílohy č. 3
k usnesení, uložené na FO;
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. ukládá
vedoucí finančního odboru zajistit odeslání informace o schválení účetní závěrky statutárního města FrýdekMístek za rok 2017 do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech.
T – 31. 7. 2018
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b/ Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. schvaluje
1.

návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2017 dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené
na FO;

2. celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2017, a to bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c/ 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 39 – 53
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. schvaluje
2.5.1. 2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 prováděnou zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 39 – 53 dle příloh č. 1 – 3 a 1a) k usnesení, a to:
na celkovou výši1 102 987,73 tis. Kč
 navýšení příjmů o + 16 454,25 tis. Kč
na celkovou výši1 406 607,77 tis. Kč
 navýšení výdajů o + 15 655,75 tis. Kč
- 798,50 tis. Kč na celkovou výši303 620,04 tis. Kč
 snížení financování o
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. ukládá
1.
2.
2.6.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku
č. 39 – 53 pro rok 2018 dle platné rozpočtové skladby
T – 28. 5. 2018
Z – vedoucí finančního odboru
2.6.2. 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 – 20. 6. 2018
Z – vedoucí finančního odboru
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města FrýdkuMístku pro rok 2018 - dotační rezervy primátora
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2018 - dotační rezervy
primátora těmto subjektům:
1. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 265 99 198, spolek
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený Ing. Markétou
Uherkovou na základě generální plné moci paní Libuše Štrochové, předsedkyně spolku ze dne 16. 8. 2017 na
úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Adventní koncerty – Děti
k dětem 2018, tj. honorář účinkujícího interpreta, sbormistra, moderátora, technické zajištění /ozvučení,
osvětlení, nájem aparatury/, pronájem kostela, která se uskuteční ve Frýdku-Místku v předpokládaném termínu
12. 12. 2018 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OKP.
2. Junák – Český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Kostíkovo náměstí 638, Frýdek,
73801 Frýdek-Místek, IČ 603 41 301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Bc. Matějem Vaňkem na úhradu části výdajů spojených
s účastí na skautské akci Rowerway 2018 , tj. doprava, registrační poplatky, ubytování, která se uskuteční
v Nizozemí v předpokládaném termínu 23. 7. – 2. 8. 2018 ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení,
uložené na OKP.
3. Junák – Český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 73801
Frýdek-Místek, IČ 619 63 836, pobočný spolek ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
38613, zastoupený zástupcem vedoucího střediska Ing. Markétou Šuchovou na úhradu části výdajů spojených
s účastí na akci Central European Jamboree 2018, Hungary , tj. účastnické poplatky a cestovné, která se
uskuteční v Maďarsku v předpokládaném termínu 28. 7. – 4. 8. 2018 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 3
k usnesení, uložené na OKP.
4. Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem ul. 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,
IČ 268 07 882, o.p.s. v ROPS, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 150, zastoupená ředitelem
společnosti panem Mgr. Jaromírem Javůrkem na úhradu části výdajů spojených s realizací koncertu v rámci
akce Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, tj. honoráře účinkujících, která se uskuteční
v předpokládaném termínu 21. 5. – 1. 7. 2018 ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 4 k usnesení, uložené na OKP.
5. L&L music, z. s., se sídlem Malá strana 138, 74283 Olbramice, IČO 059 23 735, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15839, zastoupený předsedkyní správní rady Bc. Lucii
Kajzarovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Mezinárodní
festival slovanské hudby, tj. na koncertní vystoupení pravoslavného pěveckého tělesa KOVCHEG
z Petrohradu, doprava /z Petrohradu a zpět, ČR/, ubytování a strava, která se uskuteční ve Frýdku-Místku
v předpokládaném termínu 5. 11. – 9. 11. 2018 ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení, uložené na OKP.
6. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 004 94 780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou na úhradu části výdajů
spojených s účastí taneční skupiny Funky Beat na Mistrovství Evropy HIP HOP UNITE 2018, tj. doprava,
ubytování, startovné a uniformy, které se uskuteční v předpokládaném termínu 10. 5. – 12. 5. 2018 v Praze ve
výši 70.000,- Kč dle přílohy č. 6 k usnesení, uložené na OKP.
7. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 004 94 780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
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zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou na úhradu části výdajů
spojených s účastí na XVI. Všesokolském sletu v Praze, tj. doprava, ubytování, stravování a účastnické
poplatky, který se uskuteční v předpokládaném termínu 1. 7. – 6. 7. 2018 ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 7
k usnesení, uložené na OKP.
8. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Místek 1, se sídlem Pavlíkova 90, Místek, 73801
Frýdek-Místek, IČ 669 34 061, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 47011, zastoupený předsedou Miroslavem Mojžíškem na úhradu části výdajů spojených s organizačnětechnickým zabezpečením Okresní výstavy okrasných a užitkových holubů, tj. úhrada posuzovatelů holubů
a čestné ceny, která se uskuteční v předpokládaném termínu 10. 11. - 11. 11. 2018 ve výši 5.000,- Kč dle přílohy
č. 8 k usnesení, uložené na OKP.
9. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 654 94 776, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610,
zastoupený starostou René Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým
zabezpečením akce Hasičská soutěž Skalický kopec, tj. poháry pro soutěžící, medaile, skákací hrad pro děti,
hudba, malování pro děti, stříkaná pěna, svítící kroužky a ohňostroj, která se uskuteční v předpokládaném
termínu 11. 8. 2018 ve výši 25.000,- Kč dle přílohy č. 9 k usnesení, uložené na OKP.
10. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
266 06 721, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, zastoupený
prezidentem Ing. Jiřím Vykoukalem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením
akce TENISOVÝ TURNAJ KATEGORIE „A“ MLADŠÍ ŽÁCI: ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU –
TENNIS ARENA KIDS TOUR 2018, tj. technické zabezpečení + údržba, rozhodčí, on-line přenosy, propagace
a výzdoba areálu, míče, doprovodné akce a ceny do turnaje, která se uskuteční v předpokládaném termínu ve
dnech 11. 6. – 15. 6. 2018 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 10 k usnesení, uložené na OKP.
11. Way of Warrior z.s., se sídlem Hadí Kopec 607, 74285 Vřesina, IČ 226 65 153, spolek zapsaný ve SR,
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7618, zastoupený předsedou Janem Paldusem na úhradu
části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením sportovní akce Octagon fight club 2, tj.
nájem haly, pronájem ozvučení a osvětlení, nájem ringu, která se uskuteční v předpokládaném termínu dne 2. 6.
2018 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 11 k usnesení, uložené na OKP.
12. Tactical Team Moravia z.s., se sídlem Revoluční 309, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 266 79 205,
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6493, zastoupený předsedou
Pavlem Tajdušem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Branný
Den, tj. pohonné hmoty vojenských vozidel, munice do zbraní kategorie D, WC, propagace akce, pronájem
prostoru, která se uskuteční v předpokládaném termínu ve dnech 24. 8. – 26. 8. 2018 ve výši 10.000,- Kč dle
přílohy č. 12 k usnesení, uložené na OKP.
13. Pobeskydský aviatický klub z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Místek, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 669 3317, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3728, zastoupený
předsedou Jaroslavem Muroněm na úhradu části výdajů spojených s provozem letiště v Místku pro rok 2018,
tj. nájem za pozemky, nájem za hangárování, pohonné hmoty, spotřeba elektrické energie, nájem traktoru
a maringotek ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 13 k usnesení, uložené na OKP.
14. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z. s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
IČ 266 74 351, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupený
předsedou Radimem Mamulou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce
Fotbalový turnaj přípravek 2007, O pohár primátora Frýdku-Místku, tj. jídlo a pitný režim po celou dobu
turnaje, který se uskuteční v předpokládaném termínu 2. 6. 2018 ve výši 13.000,- Kč dle přílohy č. 14
k usnesení, uložené na OKP.
15. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, IČ
46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený
prezidentem Ing. Igorem Naděm na úhradu části výdajů spojených s účastí a prezentací projektu „Water in
action“ (Voda v akci) na mezinárodní výstavě vědy a techniky EXPO SCIENCE EUROPE – ESE, v Gdyni
v Polsku, tj. doprava, účastnické poplatky a realizace projektu - materiál (pomůcky, spotřební materiál na hands-
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on dílny, fotopráce, tisky a lamino, vlajky, informační letáky, nálepky, propagační materiál), která se uskuteční
v předpokládaném termínu 16. – 22. 7. 2018 ve výši 35.000,- Kč dle přílohy č. 15 k usnesení, uložené na OKP.
16. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
005 34 986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou na úhradu části výdajů spojených s účastí na akci „Výměnný pobyt mladých
Čechů a Němců VII“ v Hesensku v Německu, a to na dopravu, která se uskuteční v předpokládaném termínu
28. 7. – 4. 8. 2018 ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy č. 16 k usnesení, uložené na OKP.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města
Frýdku-Místku pro rok 2018 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodě 2. 7. tohoto
usnesení dle přílohy č. 1 - 16 k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e/ Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání
a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018“
– odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu
„Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2018“, uzavřené dne
11. 3. 2018 s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Míša
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/DPV/dodatek/2018 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2018 do oblasti
sportu a navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti
mládežnického sportu na rok 2018 – OŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2018 do oblasti sportu subjektům:
1.

TTV Sport Group CZ s. r. o., se sídlem Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ
05366569, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 289568, zastoupená jednatelem Jaroslavem Vašíčkem výhradně na
akci 10. ročník Czech Cycling Tour, Světový pohár v silniční cyklistice 2018 se startem II. etapy
v Olomouci a cílem ve městě Frýdek-Místek na ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení, technické
zabezpečení tratí, materiál, věcné ceny, tisk, reklamu, rozhodčí, nájmy, Motomarshálové zabezpečení
trati ve výši 400.000 Kč,
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2.

JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z. s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 03496899, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
13818, zastoupený předsedou Michalem Otavou výhradně na 1. ročník mezinárodního tenisového
turnaje žen na ubytování, sportovní vybavení, věcné ceny, materiál ve výši 200.000 Kč,

3.

Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Josefa Suka 1840, Místek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 22746714, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
10255, zastoupený předsedou Bc. Pavlem Gazdou výhradně na nájmy bazénů a ostatních sportovišť ve
výši 200.000 Kč,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2018 subjektu:
Sportovní klub policie Frýdek-Místek z. s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00534986, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné
a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, rozhodčích,
pořadatelů, organizátorů, pomocných provozních pracovníků včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj a
jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, e) startovné,
licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné
odměny, provozní materiál, časomíru – navýšení o 200.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu
na rok 2018 se subjekty uvedenými v bodě 2. 10. usnesení dle příloh č. 1-3/OŠKMaT/RM/2018/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT a o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze
dne 19. 12. 2017 do oblasti mládežnického sportu na rok 2018 se subjektem uvedeným v bodě 2. 11.
usnesení dle přílohy Dodatek č. 1/S/0598/2017/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 do oblasti
sportu - OŠKMaT
Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018
– OŠKMaT (MFK Frýdek-Místek, a.s.)
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 do oblasti sportu subjektu:
SK K2 z.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 předsedou Liborem Uhrem výhradně
na akci „Renault INLINE 24 Extreme team Race – otevřené Mistrovství ČR v extrémním 24 hodin in-line
maratonu dvojic“ na technickou podporu závodu, infrastruktury na zajištění bezpečnosti na okruhu, stavby
bezpečnostních prvků, výztuh, přemostění nad tratí, pronájem zastřešeného podia, zvukové techniky a osvětlení,
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měření závodu, ID čipy, časomíry, 24 hodinový videozáznam, Aquastan, odpočinkový a relaxační režim,
zajištění zdravotnické péče a materiálu, občerstvení, pronájem elektrocentrály, pronájem plochy pro zázemí,
propagace, tisk, branding, bannery, infoservis, LED obrazovky ve výši 300.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti sportu
na rok 2018 se subjektem uvedeným v bodě 2. 13. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2018/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 subjektu:
MFK Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 03059707, akciová
společnost zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10578, zastoupena statutárním
ředitelem Marianem Krištofem výhradně na náklady fotbalového družstva mužů ve výši 850.000 Kč dle přílohy
č. 2/OŠKMaT/RM/2018/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
na rok 2018 se subjektem uvedeným v bodě 2. 15. usnesení dle přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2018/Če
k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h/ Memorandum o záměru
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 17. rozhodlo
o uzavření memoranda o záměru mezi statutárním městem Frýdek- Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., Hokejovým clubem
Frýdek – Místek, se sídlem Na příkopě 3162, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740002, spolkem zapsaným
ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. L, vl. 3684, zastoupený Pavlem Palátem, prezidentem
a Martinem Kurajským, manažerem a HOCKEY CLUBEM OCELÁŘI TŘINEC, a.s., se sídlem Frýdecká 850,
Staré Město, 739 61 Třinec, IČ 25841599, akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložce č. 2195, zastoupeným předsedou představenstva Ing. Markem
Chmielem a místopředsedou představenstva Mgr. Pavlem Markem dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2i/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018
– odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 18. rozhodlo
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o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 níže uvedenému subjektu:
Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z.s., se sídlem Jiráskova č. 491, Frýdek,
738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 251, zastoupený předsedkyní Martinou Pavelkovou, na částečnou úhradu nákladů spojených
s účinkováním členů Společnosti a jejich hostů z Big BLAST! Bandu, z.s. na slavnostním výročním galakoncertě
World youth orchestra v Takasaki v Japonsku /letenky, jízdenky, ubytování/ ve výši 300.000 Kč,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 19. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018
se subjektem uvedeným v bodě 2. 18. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2018 k usnesení, uložené
na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2j/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2018
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 20. rozhodlo
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2018 těmto subjektům:
1. Slezská diakonie., se sídlem: Na Nivách 7, 73701 Český Těšín IČ: 65468562, zapsaná v Rejstříku
evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR, ev. č. 17-022/1996, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 30.000,–, a to výhradně na úhradu nákladů na akci „Dny proti
chudobě ve Frýdku-Místku“, tj. na občerstvení, materiál, propagaci akce, drobné dárky, pronájem, služby,
cestovné, honorář pro přednášející, dle přílohy č. S/0315/2018/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS,
2. Cesta bez barier, spolek, se sídlem Staříč 426, 73943 Staříč, IČ: 04419243, spolek zaspaný ve spolkovém
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14520, zastoupený předsedkyní Bc. Alenou
Matýskovou, ve výši Kč 250 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu
nájemného, energií, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, souvisejících s poskytováním
příležitostné osobní silniční dopravy, dle přílohy č. S/0295/2018/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 21. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2018 se
subjekty uvedenými v bodě 2. 20., dle příloh č. S/0315/2018/OSS a S/0295/2018/OSS k tomuto usnesení,
uložených na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2k/ Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
z rozpočtu města na rok 2018 pro Nemocnici ve Frýdku-Místku
– odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 22. rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 tomuto subjektu:
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Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: El. Krásnohorské 321, 73801 FrýdekMístek, IČ: 00534188, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 938, zastoupená
ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 25.000,- na zakoupení pomůcek pro nácvik resuscitačních
technik, dle přílohy č. S/0354/2018/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 23. rozhodlo
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 tomuto subjektu:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 73801 FrýdekMístek, IČ: 00534188, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 938, zastoupená
ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 65.000,- na zakoupení učebního trenažéru pro nácvik
resuscitačních technik, dle přílohy č. S/0355/2018/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 24. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu města na rok
2018 s Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací, dle příloh č. S/0354/2018/OSS
a S/0355/2018/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS.

------------------------------------------------------------------------------------------------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/3.1./17. z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 12.06.2017, které
zní:
„Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí části pozemku p.č. 67/45 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
cca 150 m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek (Hraniční) od Danuše Kašparové, bytem ******************,
******, *********** a Ing. Jana Vršeckého, bytem ***************, **********, ***********, za kupní
cenu 125 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané části pozemku p.č. 67/45 bude určen geometrickým plánem.“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. rozhodlo
2. o prodeji pozemku p.č. 3235/155 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Bahno – Příkopy) vlastníku stavby bez čp/če (garáže) na pozemku p.č. 3235/155 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Místek za kupní cenu 800 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.
3. o prodeji pozemku p.č. 3229/95 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Družstevní) vlastníku stavby bez čp/če (garáže) na pozemku p.č. 3229/95 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
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Místek za kupní cenu 800 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.
4. o prodeji pozemku p.č. 795/2 zahrada o výměře 559 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Školská)
vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 1532 (případně společných částí domu) na pozemku p.č. 795/10
v k.ú. Místek za kupní cenu 400 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.
5. o prodeji spoluvlastnického podílu v ideální výši 20061/33540 vzhledem k nemovité věci - pozemku p.č. 403
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Havlíčkova) vlastníkům
bytových jednotek č. 232/3, č. 232/4, č. 232/5 a č. 232/7 v bytovém domě č.p. 232 na pozemku p.č. 403 v k.ú.
Místek, 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.
6. a) o prodeji pozemku p.č. 706/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 675 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Prokopa Holého) společnosti Campana – Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum,
s.r.o, se sídlem Hluboká 64, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 04232569, za kupní cenu 1.000 Kč/m2,
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Prodej pozemku p.č.
706/44 v k.ú. Frýdek společnosti Campana – Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum,
s.r.o., bude realizován až poté, co tato společnost nabyde vlastnické právo ke stavbě č.p. 400 na pozemku p.č.
706/44 v k.ú. Frýdek. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude kupní
cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
prodávajícím a společností Campana – Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o, se
sídlem Hluboká 64, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 04232569, jako budoucím kupujícím, na základě níž
dojde k prodeji pozemku p.č. 706/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 675 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Prokopa Holého), za kupní cenu 1.000 Kč/m2. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu
do 1 roku od schválení zastupitelstvem města a podmíněn nabytím vlastnického práva ke stavbě č.p. 400 na
pozemku p.č. 706/44 v k.ú. Frýdek uvedenou společností. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění
zdanitelným plněním, pak bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
7. o prodeji části pozemku p.č. 3721/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek (Bahno-Příkopy) vlastníku stavby č.p. 1287 na pozemku p.č. 3762 zastavěná plocha a
nádvoří v k.ú. Místek, za kupní cenu 800 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.
8. o prodeji pozemku p.č. 3230/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 183 m2 a části pozemku p.č.
3231/1, vodní plocha – zamokřená plocha o výměře cca 19 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Družstevní) společnosti CASARREDO, s.r.o., se sídlem Ludvíkova 1351/16, Ostrava-Radvanice, 716 00
Ostrava 16, IČO: 27804372, 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.
9. a) o nabytí pozemku p.č. 4105/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 3 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Šárky Černé, bytem ***************, ********,
*******************, za kupní cenu 312 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu zástavního
práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Šárkou Černou, bytem ***************, ********, ****************** jako budoucí
prodávající na pozemek p.č. 4105/2 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 3 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za
předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem
smluvním, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
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10. a) o nabytí pozemku p.č. 4124/34 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 9 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Anny Skotnicové, bytem ********, ************* za
kupní cenu 312 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu věcných břemen spoluužívání pozemku.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Annou Skotnicovou, bytem ********, ************** jako budoucí prodávající na pozemek p.č.
4124/34 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 9 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec FrýdekMístek (K Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na
předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva věcnými břemeny spoluužívání, a to
nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
11. a) o nabytí pozemku p.č. 4113/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Karla a Dagmary Martinkových, bytem
***************, ********, ********************, za kupní cenu 312 Kč/m2. Nabytí pozemku bude
realizováno po výmazu zástavního práva z rozhodnutí správního orgánu a výmazu exekučního příkazu k prodeji
nemovitosti.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Karlem a Dagmarou Martinkovými, bytem ***************, ********, ******************
jako budoucími prodávajícími na pozemek p.č. 4113/2 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 1 m2, k.ú.
Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude
uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním
právem z rozhodnutí správního orgánu a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, a to nejpozději do dvou let ode
dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
12. a) o nabytí pozemků p.č. 4116/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2 a p.č. 4119/2 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K
Sedlištím) od Andrey Pánkové, bytem ***************, *****************************, za kupní cenu
312 Kč/m2. Nabytí pozemků bude realizováno po výmazu zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Andreou Pánkovou, bytem ****************, ***************************** jako budoucí
prodávající na pozemky p.č. 4116/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 7 m2 a p.č. 4119/2 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K
Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětných
pozemcích nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let
ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemků.
13. o nabytí pozemku p.č. 4129/15 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Ing. Ladislava a Jaroslavy Bednářových, bytem
***************, ********, *******************, za kupní cenu 312 Kč/m2.
14. a) o nabytí pozemku p.č. 4111/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Daniela a Barbory Imrichových, bytem ************, ********,
za kupní cenu 183 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Danielem a Barborou Imrichovými, bytem ***************, ********, *******************
jako budoucími prodávajícími na pozemek p.č. 4111/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 11 m2, k.ú.
Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 183 Kč/m2. Kupní smlouva bude
uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva zástavního
práva smluvního, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
15. a) o nabytí pozemku p.č. 4102/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 8 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Richarda Burkackiho, bytem ***************,
********, ********************, za kupní cenu 312 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu
věcného břemene užívání a zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Richardem Burkackim, bytem ***************, ********, ******************* jako
budoucím prodávajícím na pozemek p.č. 4102/2 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 8 m2, k.ú.
Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude
uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva věcným
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břemenem užívání a zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva
o nabytí pozemku.
16. a) o nabytí pozemku p.č. 4102/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 22 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Richarda Burkackiho, bytem **************, ********,
********************, za kupní cenu 183 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu věcného
břemene užívání a zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Richardem Burkackim, bytem ***************, ********, *****************, jako budoucím
prodávajícím na pozemek p.č. 4102/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 22 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 183 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za
předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva věcným břemenem
užívání a zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí
pozemku.
17. a) o nabytí pozemku p.č. 4098/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 51 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Danuše Červenkové, bytem ***************,
********, ********************, za kupní cenu 312 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu
věcného břemene užívání.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Danuší Červenkovou, bytem **************, ********, ******************** jako budoucí
prodávající na pozemek p.č. 4098/3 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 51 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za
předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva věcným břemenem
užívání, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
18. a) o nabytí pozemku p.č. 4098/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 17 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Danuše Červenkové, bytem ***************, ********,
********************, za kupní cenu 183 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu věcného
břemene užívání.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Danuší Červenkovou, bytem ***************, ********, ********************, jako budoucí
prodávající na pozemek p.č. 4098/5 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 17 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 183 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za
předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva věcným břemenem
užívání, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
19. a) o nabytí pozemku p.č. 4129/16 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Jany Horákové, bytem ***************,
****************************, za kupní cenu 312 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu
zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Janou Horákovou, bytem **************, ********, ********************, jako budoucí
prodávající na pozemek p.č. 4129/16 ostatní plocha- ostatní komunikace o výměře 6 m2, k.ú. Lískovec u
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím), za kupní cenu 312 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za
předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem
smluvním, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.
20. a) o nabytí pozemků p.č. 5750/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2 a p.č. 5750/15 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2, oba v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Akátová) od Ing. Petra a
Mgr. Radmily Klečkových, bytem ************, ******, ********************, za kupní cenu 218 Kč/m2.
Nabytí pozemků bude realizováno po výmazu zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Ing. Petrem a Mgr. Radmilou Klečkovými, bytem ************, ******, ********************
jako budoucími prodávajícími na pozemky p.č. 5750/14 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 22 m2 a
p.č. 5750/15 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 6 m2, oba v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Akátová), za kupní cenu 218 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětných
pozemcích nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let
ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemků.
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21. a) o nabytí pozemku p.č. 5754/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 44 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Akátová) od Ing. Petra a Ing. Věry Vojkovských, bytem *************************,
******, ********************, za kupní cenu 218 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu
věcného břemene užívání.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Ing. Petrem a Ing. Věrou Vojkovskými, bytem **************************, ******,
******************* jako budoucími prodávajícími na pozemek p.č. 5754/3 ostatní plocha- ostatní
komunikace o výměře 44 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Akátová), za kupní cenu 218 Kč/m2. Kupní
smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického
práva věcným břemenem užívání, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí
pozemku.
22. a) o nabytí pozemku p.č. 5750/13 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Akátová) od Ing. Reného a Ing. Mgr. Ireny Schwarczových, bytem ***************, ******,
********************, za kupní cenu 218 Kč/m2. Nabytí pozemku bude realizováno po výmazu zástavního
práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Ing. Reném a Mgr. Irenou Schwarczovými, bytem ***************, ******,
******************* jako budoucími prodávajícími na pozemek p.č. 5750/13 ostatní plocha- ostatní
komunikace o výměře 24 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Akátová), za kupní cenu 218 Kč/m2. Kupní
smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení vlastnického
práva zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí
pozemku.
23. a) o nabytí pozemků p.č. 5750/16 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2, p.č. 5750/17 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2 a p.č. 5750/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 33
m2, všechny v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Akátová) od Miroslava Janoviaka, bytem *************,
******, *******************, za kupní cenu 218 Kč/m2. Nabytí pozemků bude realizováno po výmazu
zástavního práva smluvního.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím
kupujícím a Miroslavem Janoviakem, bytem *************, ******, ****************** jako budoucím
prodávajícím na pozemky p.č. 5750/16 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2, p.č. 5750/17
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 24 m2 a p.č. 5750/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 33 m2, všechny v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Akátová), za kupní cenu 218 Kč/m2. Kupní
smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětných pozemcích nebude váznout omezení vlastnického
práva zástavním právem smluvním, a to nejpozději do dvou let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí
pozemků.
24. o nabytí pozemku p.č. 67/49 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 470 m2, k.ú. Lysůvky, obec
Frýdek-Místek od Libora Lajgota, bytem ***********, *********, ********************, za kupní cenu
123 Kč/m2.
25. o nabytí pozemku p.č. 67/41 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 269 m2, k.ú. Lysůvky, obec
Frýdek-Místek od Bc. Aleny Křížové, bytem ***********, *******, ********************, za kupní cenu
123 Kč/m2.
26. o nabytí pozemku p.č. 67/36 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 196 m2, k.ú. Lysůvky, obec
Frýdek-Místek od Ivo Lepíka, bytem ***********, ******, *******************, za kupní cenu 123 Kč/m2.
27. o nabytí pozemku p.č. 67/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 222 m2, k.ú. Lysůvky, obec
Frýdek-Místek od Vladimíra Lepíka, bytem ***********, *******, ******************, za kupní cenu 123
Kč/m2.
28. o nabytí pozemku p.č. 67/45 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 873 m2, k.ú. Lysůvky, obec
Frýdek-Místek od Danuše Kašparové, bytem ******************, ******, *********** a Ing. Jana
Vršeckého, bytem ***************, *********, ***********, za kupní cenu 123 Kč/m2.
29. o prodeji pozemků p.č. 1347/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 20 m2 a p.č. 1347/4
zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 19 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vítězslava
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Nezvala) Janu Jemelíkovi, bytem ******************, ******, ******************* za kupní cenu 800
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.
30. o nabytí pozemků p.č. 5178/1 ostatní plocha – silnice o výměře 2.617 m2, p.č. 5178/2 ostatní plocha – silnice
o výměře 28 m2, p.č. 5316/14 ostatní plocha – silnice o výměře 54 m2, p.č. 5178/3 ostatní plocha – silnice o
výměře 503 m2, p.č. 5339/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 558 m2, p.č. 5361/6 ostatní plocha –
silnice o výměře 1.774 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Frýdlantská a 17. listopadu) a p.č. 5911/20 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 39 m2, p.č. 5911/21 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 16 m2,
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hlavní) od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1,
Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 00095711, a to bezúplatně.
31. o nabytí části pozemku p.č. 5891/4 ostatní plocha – ostatní komunikace odměřené geometrickým plánem č.
4529-26/2011 ze dne 05.01.2012 a označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 5891/4 díl „b“ o výměře 338 m2,
který bude sloučen do p. č. 5891/30 ostatní plocha, ostatní komunikace a nově vzniklý pozemek p. č. 5891/31
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 341 m2, a nabytí části pozemku p.č. 5891/23 ostatní plocha – ostatní
komunikace odměřené geometrickým plánem č. 4529-26/2011 ze dne 05.01.2012 a označené jako nově vzniklý
pozemek p.č. 5891/23 díl „a“ o výměře 1 m2, který bude sloučen do p. č. 5891/30 ostatní plocha - ostatní
komunikace a pozemek p. č. 5891/23 ostatní plocha - ostatní komunikace o nové výměře 61 m2, vše v k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská) od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1,
Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 00095711, a to bezúplatně.
32. o nabytí částí pozemků p.č. 443/22 a p.č. 443/23 orná půda, nově odměřených geometrickým plánem č. 76415/2018 ze dne 10.04.2018 a označených jako pozemky p.č. 443/26 o výměře 211 m2 a p.č. 443/27 o výměře
149 m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek (Chytilka) od Miroslava a Věry Šeděnkových, bytem ************,
***********, *******************, za kupní cenu 123 Kč/m2, ke které bude připočtena hodnota porostu ve
výši 2.400 Kč.
33. o nabytí části pozemku p.č. 443/21 orná půda, nově odměřené geometrickým plánem č. 765-16/2018 ze dne
12.04.2018 a označené jako pozemek p.č. 443/28 o výměře 8 m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek (Chytilka)
od Václava Kolčárka, bytem ************, ***********, *******************, za kupní cenu 123 Kč/m2.
34. o nabytí části pozemku p.č. 5016/7 zahrada o výměře cca 60 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek (Vyšší konec) od Jiřího Káni, bytem ************, ******************* a Lucie Káňové,
bytem ************, ******************* za kupní cenu 190 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané části
pozemku p.č. 5016/7 bude určen geometrickým plánem.
35. a) o nenabytí pozemku p.č. 962/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3.276 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Mánesova) od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO:
69797111, za nabídnutou cenu 760.000 Kč.
b) o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 962/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře
3.276 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Mánesova) od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem
státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.
36. a) o nenabytí pozemku p.č. 3394/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 419 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Lískovecká) od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO:
69797111, za nabídnutou cenu 95.000 Kč.
b) o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 3394/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 419 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká) od České republiky, kdy právem hospodařit
s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.
37. o nabytí pozemku p. č. 3495/1 lesní pozemek o výměře 1840 m2 a pozemku p. č. 3500/3 zahrada o výměře 4
m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Riviéra), od Miroslavy Juřicové, bytem **********, ******,
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******************* a Vladimíra Janošce, bytem *********, ******, ******************* za celkovou
kupní cenu ve výši 735 920 Kč.
38. o směně pozemků p. č. 3939/1 orná půda o výměře 4566 m2, p. č. 3940/17 orná půda o výměře 6227 m2 a p.
č. 3940/19 orná půda o výměře 6587 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (lokalita Hliník), ve vlastnictví
statutárního města Frýdek-Místek, kdy cena obvyklá těchto směňovaných pozemků činí dle znaleckého posudku
ze dne 27.03.2018, vyhotoveného Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem 17.
listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava, IČO: 61989100 (Znalecký ústav), celkem částku ve výši 11.123.200
Kč,
za pozemky p. č. 5486 orná půda o výměře 13661 m2 (u Arboreta),
p. č. 5294/1 trvalý travní porost o výměře 719 m2,
p. č. 5294/5 trvalý travní porost o výměře 1008 m2,
p. č. 5294/6 trvalý travní porost o výměře 681 m2,
p. č. 5295/1 trvalý travní porost o výměře 217 m2,
p. č. 5295/2 lesní pozemek o výměře 954 m2,
p. č. 5295/3 trvalý travní porost o výměře 1146 m2,
p. č. 5295/4 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 2594 m2,
p. č. 5295/5 trvalý travní porost o výměře 755 m2,
p. č. 5296 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 446 m2,
p. č. 5297 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 398 m2 (Horní),
p. č. 6299/1 trvalý travní porost o výměře 2943 m2,
p. č. 6299/2 vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 102 m2,
p. č. 6299/5 trvalý travní porost o výměře 188 m2,
p. č. 6300/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 136 m2,
p. č. 6300/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2,
p. č. 6301/1 trvalý travní porost o výměře 2280 m2,
p. č. 6301/2 trvalý travní porost o výměře 858 m2,
p. č. 6304/1 trvalý travní porost o výměře 6554 m2,
p. č. 6304/2 trvalý travní porost o výměře 942 m2 (M. Alše),
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Frýdek, se sídlem Mariánské
Náměstí 145, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 60801930, kdy cena obvyklá těchto směňovaných pozemků
činí dle znaleckého posudku ze dne 13.04.2018, vyhotoveného Vysokou školou báňskou – Technickou
univerzitou Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava, IČO: 61989100 (Znalecký ústav),
celkem částku ve výši 10.478.780 Kč, a to s finančním vyrovnáním ze strany Římskokatolické farnosti Frýdek,
která zaplatí statutárnímu městu Frýdek-Místek doplatek ve výši 644.420 Kč, kdy tento je stanoven jako rozdíl
cen dle uvedených znaleckých posudků.
39. o prodeji pozemku p.č. 1184/5 ostatní plocha – zeleň o výměře 293 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Československé armády) vlastníku stavby č.p. 482 na pozemku p.č. 970 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Místek, za kupní cenu 950 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.
40. Navrhované znění usnesení nebylo přijato.

------------------------------------------------------------------------------------------------IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a/ Uzavření Smlouvy o provozování MHD Dopravním podnikem
Frýdek-Místek, s.r.o.
Navrhovaná znění usnesení uvedená pod body mat. č. 1.1. a 2.1., 2.2. nebyla přijata.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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4. 1. rozhodlo
odložit rozhodnutí o případné změně způsobu zajišťování dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou
na zasedání zastupitelstva města v prosinci letošního roku.
3.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b/ Zásady úhrady nákladů na pořízení změn Územního plánu
Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. schvaluje
Zásady úhrady nákladů na pořízení změn Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na
OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4c/ Zpráva č. 66 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. bere na vědomí
Zprávu č. 66 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení, uloženou na ODaSH.

------------------------------------------------------------------------------------------------V. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
5a/ Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. rozhodlo
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o nočním klidu,
dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na PO.

------------------------------------------------------------------------------------------------VI. STANOVISKA OBČANŮ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení p. Anny Severinové k problematice životního
prostředí ve městě.

------------------------------------------------------------------------------------------------VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
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7a/ Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro volební
období 2018 – 2022
Stanovení počtu volebních obvodů ve Frýdku-Místku pro volební období
2018 – 2022
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. stanoví pro volební období 2018 - 2022
1. v souladu s § 67 a § 68 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
počet členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku na 43;
2. v souladu s § 27 odst. 1) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
jeden volební obvod ve městě Frýdku-Místku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b/ Změna ve složení osadního výboru Lískovec
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. 2. bere na vědomí
rezignaci člena osadního výboru Lískovec
pana Josefa Labzy, bytem ************, ************* ke dni 21. 5. 2018,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 3. vyjadřuje poděkování
za práci v osadním výboru Lískovec odstupujícímu členovi osadního výboru panu Josefu Labzovi,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 4. volí
do funkce člena osadního výboru Lískovec
paní Naděždu Labzovou, bytem ************, ************* s účinností od 22. 5. 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c/ Informace o likvidaci společnosti KIC Odpady, a.s.
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 13. 3. 2018 o schválení účetní závěrky ke dni 30. 6. 2017 předcházejícímu vstupu do
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likvidace, účetní závěrky ke dni 31. 12. 2017 a konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace ze dne 1. 2. 2018
včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku ve výši 10 800 720,- Kč mezi akcionáře v poměru
odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií, kdy na statutární město Frýdek-Místek z toho připadá
částka 664 330,- Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7d/ Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“
a Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 6. bere na vědomí
Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2017, 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.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 7. bere na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2017, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov,
IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 2 k usnesení,
uložené na OÚRaSŘ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7e/ Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku
o výsledku provedené kontroly
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 8. bere na vědomí
Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku o výsledku provedené kontroly dle ustanovení
§ 119 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, viz příloha č. 1 a 2 k usnesení, uložená
u předsedy KV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7f/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za
první čtvrtletí roku 2018
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 9. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za první čtvrtletí roku 2018, dle přílohy č. 1
k usnesení, uložené na OBRaPK.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7g/ Hotel Centrum
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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7. 10. rozhodlo
o nabytí pozemku p.č. 3130/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 494, občanská
vybavenost, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, zapsáno na listu vlastnictví č. 2293 u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek (Hotel Centrum), včetně všech součástí a
příslušenství, statutárním městem Frýdek-Místek v dobrovolné elektronické dražbě nařízené soudním
exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek,
Farní 19, PSČ 738 01, dražební vyhláškou ze dne 23. 3. 2018, č.j. 142 DC 00008/18-003, v rámci řízení o
dědictví vedeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod. sp. zn. 46 D 390/2010. Čas zahájení dražebního
jednání je stanoven na den 22. 6. 2018 v 9.00 hod.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 11. souhlasí
se složením stanovené dražební jistoty ve výši 500.000,-Kč na účet úschov soudního exekutora, uvedený
v dražební vyhlášce specifikované v bodě 7. 10. tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 12. svěřuje
Radě města Frýdku-Místku pravomoc určit nejvyšší podání v mezích schváleného rozpočtu na rok 2018,
případně rozhodnout o dalších konkrétních podmínkách účasti města v dobrovolné elektronické dražbě uvedené
v bodě 7. 10. tohoto usnesení včetně pověření konkrétní osoby zastupováním města v této dražbě.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 13. schvaluje
7.13.1. 3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 prováděnou zastupitelstvem města
formou rozpočtového opatření č. 54 dle přílohy č. 1 k usnesení;
7.13.2. rozšíření pravomocí Rady města Frýdku-Místku k provádění rozpočtových opatření dle § 102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018, které byly
schváleny usnesením zastupitelstva města č. 2.3.3. dne 4. 12. 2017, o bod o) v následujícím znění:
o) spočívající ve zvýšení výdajů na ORJ 04-Odbor správy obecního majetku na nabytí nemovité věci
zapsané na LV 2293 v k. ú. Frýdek (pozemek p. č. 3130/2 o výměře 3069 m2, jehož součástí je stavba
č. p. 494 – bývalý hotel Centrum) v elektronické dražbě, a současném snížení výdajů na ORJ 12-Investiční
odbor financovaných z vlastních zdrojů města, zvýšení čerpání revolvingového úvěru od České spořitelny,
a.s. v okruhu financování a zvýšení výdajů na ORJ 12-Investiční odbor financovaných z revolvingového
úvěru.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 14. ukládá
7.14.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku
č. 54 pro rok 2018 dle platné rozpočtové skladby;
T – 28. 5. 2018
Z – vedoucí finančního odboru
7.14.2. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na internetových stránkách města a současně oznámit na úřední
desce, kde je rozpočtové opatření zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho
listinné podoby.
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T – 20. 6. 2018
Z – vedoucí finančního odboru

------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
8a/ Kontrola usnesení a podnětu ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení a podnětu ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, dle přílohy č. l
k usnesení, uložené na OKP,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 2. konstatuje
vyřízení podnětu předneseného na 22. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 26. 2. 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------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 22. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného
dne 26. 2. 2018.

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ing. Jiří Kajzar
náměstek primátora

Frýdek-Místek 24. 5. 2018
Za správnost: Jana Adamcová,
odbor kancelář primátora
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