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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
10. 12. 2018 v 8:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ

1a/ Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program   2.  zasedání  Zastupitelstva   města  Frýdku-Místku  dle   předloženého   návrhu   včetně   doplnění  
o dodatek č. 1 k mat. č. 2a, pozměňující návrhy č. 1 - 2 k mat. č. 2b a dodatek k mat. č. 3a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a/ 5. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 68 - 100    

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 68 – 100 dle příloh č. 1 – 5 a 1a) k usnesení, a to:

 navýšení příjmů o 22 091,54 tis. Kč na celkovou výši1 224 392,90 tis. Kč 
 snížení výdajů o -261 784,51 tis. Kč na celkovou výši1 285 186,89 tis. Kč
 snížení financování o -283 876,05 tis. Kč na celkovou výši 60 793,99 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. 68 – 100 pro rok 2018 dle platné rozpočtové skladby 

T – 17. 12. 2018
Z – vedoucí finančního odboru

2.2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 68 – 100 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 – 9. 1. 2019
Z – vedoucí finančního odboru
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2b/ Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. schvaluje

2.3.1. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
předložený rozpočet statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2019 a závazné ukazatele dle přílohy č. 1 a 1a) 
k usnesení včetně doplňujících příloh č. 1 – 12 tj.:

 příjmy ve výši 1 193 111,89 tis. Kč
 výdaje ve výši 1 493 166,94 tis. Kč
 financování ve výši 300 055,05 tis. Kč

2.3.2. pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2019, a to:

Rada města Frýdku-Místku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření:

a) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů 
na základě přijatých účelových dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů 
Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných 
celků, svazků obcí včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené a založené organizace a cizí subjekty;

b) spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci 
škod;

c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků, při němž se výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnila 
výše výdajů dle jednotlivých ORJ, výše příspěvků a transferů právnickým osobám zřízeným a založeným 
statutárním městem Frýdek-Místek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města dalším osobám;

d) spočívající v rozpuštění plánované rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů na 
ORJ 03-Finanční odbor (plánovaná rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které 
proběhne čerpání výdajů na odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou;

e) spočívající v rozpuštění rezervy na řešení krizových situací a opatření v souladu s ustanovením § 25 odst. a) 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a současném zvýšení výdajů na 
příslušnou ORJ, která bude zajišťovat odstraňování následků krizové situace;

f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů;

g) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2018 ve výši nevyčerpaných transferů 
přijatých v předchozích letech ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje 
a současném zvýšení výdajů na par. 6402-Finanční vypořádání minulých let;

h) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2018 ve výši vrácených příspěvků na 
péči, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek zdravotně postiženým občanům z viny občana a současném zvýšení 
výdajů popř. snížení příjmů ve výši odvodu finančních prostředků zpět do státního rozpočtu na ORJ 03-Finanční 
odbor;

i) spočívající v rozpuštění rezervy na spolufinancování dotací, tj. snížení výdajů na ORJ 13-Odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu (rezerva na projekty, u kterých je záměr požádat o účelovou dotaci, transfer nebo 
příspěvek ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. 
EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků a svazků obcí a současném zvýšení výdajů na 
příslušné ORJ v rámci které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného 
z výše vyjmenovaných zdrojů). V případě nevyčerpání prostředků na příslušnou akci může Rada města Frýdku-
Místku provést svým rozpočtovým opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu; 
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j) spočívající v rozpuštění rezervy na úhradu odvodů a sankcí na základě výsledků kontrol provedených 
kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů 
a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu 
a sankce;

k) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení splátek revolvingového úvěru na základě přijatých 
účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie a rozpočtu Moravskoslezského 
kraje;

l) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami), 
a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami;

m) spočívající v rozpuštění rezerv na požadavky osadních výborů, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor 
(rezervy na požadavky jednotlivých osadních výborů) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci 
které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací požadavku příslušného osadního výboru. V případě 
nevyčerpání prostředků rozpočtovaných na příslušnou akci může Rada města Frýdku-Místku provést svým 
rozpočtovým opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu osadního výboru;

n) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
statutárního města Frýdek-Místek) a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu obnovy vodovodů 
a kanalizací v majetku statutárního města Frýdek-Místek;

o) spočívající v rozpuštění rezervy na energie, tj. snížení výdajů na ORJ 3-Finanční odbor a současném zvýšení 
výdajů na položkách 515x na organizačních jednotkách, v rámci kterých proběhne čerpání výdajů na energie.

2.3.3. pravomoci vedoucích odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitele Městské policie Frýdek-Místek 
k provádění úprav rozpisu rozpočtu v roce 2019, a to:

Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí 
úpravy rozpisu rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů: 

a) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy, položkami, organizačními čísly, účelovými 
znaky, nástroji a zdroji rozpočtové skladby mimo výdajů na akce zahrnuté v zásobnících investic a oprav 
a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů dle oddílů rozpočtové skladby na jednotlivých 
ORJ;

b) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy u jmenovitých akcí zahrnutých 
v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou akci; 

c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby, 
aniž by se změnila celková výše výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané ORJ;

d) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků z rezervy „Projektová příprava investičních akcí“ na danou 
konkrétní akci, pro kterou je projektová dokumentace zajišťována a zpět na rezervu v případě, že veškeré 
finanční prostředky nebudou na danou akci vyčerpány;

e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Provozní výdaje 
a služby související s přípravou a realizací investičních akcí“ na konkrétní provozní výdaj související s přípravou 
a realizací investiční akce;

f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Výdaje spojené se 
zadáváním veřejných zakázek“ na konkrétní výdaj související s procesními úkony při zadávání jednotlivých 
veřejných zakázek;

g) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
z rezervy „Vratky dotací neoprávněně čerpaných v minulých letech“ na konkrétní výdaje související s vratkou 
dotace neoprávněně čerpanou v minulých letech.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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2. 4. ukládá

2.4.1. radě města schválit zásobníky investic a oprav a údržby jednotlivých odborů a Městské policie pro rok 
2019 včetně pořadí priorit jmenovitých akcí zařazených do zásobníků
T – 31. 12. 2018
Z – primátor 

2.4.2. vedoucí finančního odboru provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 
2019 v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2019
T – 31. 12. 2018
Z – vedoucí finančního odboru

2.4.3. vedoucí finančního odboru zaslat správcům ORJ rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-
Místek pro rok 2019 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit
T – 31. 12. 2018
Z – vedoucí finančního odboru

2.4.4. správcům ORJ zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem 
nebo zakladatelem je statutární město Frýdek-Místek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů 
a příspěvků z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2019, kterými jsou povinni se řídit
T – 15. 1. 2019
Z – vedoucí odborů 

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

2c/ Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 
2020-2021

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2020-2021 dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

2d/ Uzavření Smlouvy o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2019 
– finanční odbor 
                                   
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 společnosti 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26829495, 
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26914

ve výši 11 000 000 Kč 

v souladu se Smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí závazku 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 4. 12. 2012, 
ve znění dodatku č. 1, prostřednictvím sportovních areálů, které poskytují služby obecného hospodářského 
zájmu a jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.,
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na 
Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsanou v OR, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě oddíl C, vložka 26914

dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

2e/  Uzavření  dodatku  č. 1  k  veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města – OŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo

o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 
uzavřené dne 23. 8. 2018 s Tělovýchovnou jednotou Slezan Frýdek-Místek, z. s., 
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/dodatek/2018 k usnesení.

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

2f/ Navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti mládežnického 
sportu na rok 2018 – OŠKMaT 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. 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 a hráčů do 26 let 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, poštovné, časomíru ve výši 100.000 Kč dle přílohy 
Dodatek č.2/S/0598/2017/OŠKMaT k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. rozhodlo

o uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 19. 12. 2017  do oblasti 
mládežnického sportu na rok 2018 se subjektem uvedeným v bodě 2. 9. usnesení dle přílohy 
Dodatek č. 2/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 - OŠKMaT 
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 subjektu:

Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 66740002, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený 
presidentem Pavlem Palátem a manažerem Martinem Kurajským výhradně na akci Mezinárodní hokejový turnaj 
hráčů ročníku 2006 a mladší „Silvestrovské buly“ na nájem ledové plochy ve výši 10.000 Kč dle přílohy 
č.1/OŠKMaT/RM/2018/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. rozhodlo

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 
se subjektem uvedeným v bodě 2. 11. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2018 k tomuto usnesení, 
uložené na OŠKMaT.

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

2h/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti mládežnického  
sportu  na rok 2019 – OŠKMaT           

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2019 
subjektům:

1. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z. s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26674351, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupený 
předsedou Bc. Radimem Mamulou výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy 
sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, provoz stadionů b) odměny trenérů, rozhodčích, 
pořadatelů, organizátorů, pomocných provozních pracovníků a hráčů do 26 let včetně odvodů, c) sportovní 
výzbroj, výstroj, vybavení 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, pohoštění, 
nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru ve výši 
11.100.000 Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. 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 a hráčů do 26 let včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj, 
vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy 
včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru ve výši 2.200.000 Kč dle přílohy 
č. 2/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou výhradně pro děti a mládež 
na: a) provoz, využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) 
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odměny trenérů, rozhodčích, pořadatelů, organizátorů, pomocných provozních pracovníků a hráčů do 26 let 
včetně odvodů, c) sportovní výzbroj, výstroj, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, 
poštovné, časomíru 
ve výši 2.400.000 Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

4. BK Frýdek-Místek, z. s. (basketbalový klub), se sídlem Svazarmovská 317, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26592550, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5534, zastoupený 
předsedou Petrem Sabolem a místopředsedou Janem Heidrichem 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, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) 
diplomy včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru ve výši 1.200.000 Kč  dle 
přílohy č. 4/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

5. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným 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, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, 
časomíru ve výši 1.000.000 Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

6. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou 
Ing. Petrem Zárubou 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, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, 
reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru ve výši 900.000 Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/MS/2019/Če 
k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

7. Green Volley Beskydy, z. s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22733582, spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou 
Ing. Michalem Provazníkem 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, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, 
věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru ve výši 1.500.000 Kč dle přílohy 
č. 7/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

8. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26606721, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, zastoupený 
prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem 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, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, 
věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru ve výši 300.000 Kč dle přílohy 
č. 8/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

9. FbC Frýdek-Místek z. s., se sídlem Slezská 2891, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26640406, spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6068, zastoupený předsedou Petrem Řehou 
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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, vybavení 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, pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, 
poštovné, časomíru ve výši 700.000 Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na 
OŠKMaT,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 14. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti 
mládežnického sportu na rok 2019 se subjekty uvedenými v bodě 2. 13. usnesení dle příloh 
č. 1-9/OŠKMaT/MS/2019 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.

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

2i/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 – OŠKMaT           

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 15. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 subjektům:

1. HC Frýdek-Místek 2015 s. r. o., se sídlem Nad Přehradou 2290, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
04125878, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 62433, zastoupená jednateli 
Martinem Kurajským a Janem Peterkem výhradně na náklady družstva dospělých hokejistů ve výši 1.700.000 
Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2019/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

2. 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 na náklady družstva házené mužů ve výši 1.700.000 Kč dle 
přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2019/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,

3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a místostarostkou Gabrielou Ondrouškovou výhradně na náklady družstva 
volejbalu žen ve výši 1.700.000 Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené 
na OŠKMaT,

4. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou 
Ing. Petrem Zárubou výhradně na náklady družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši 800.000 Kč dle 
přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

5. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou 
Ing. Petrem Zárubou výhradně na náklady Turnaje šachových nadějí 2019 ve výši 300.000 Kč 
dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady 
spojené  s akcí Hornická desítka 2019 ve výši 500.000 Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,
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7. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností 
u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem výhradně 
na akci 23. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež 2019 na materiál, ubytování, stravování, 
nájmy včetně služeb, OON technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání 
filmů a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné odměny, diskotéku, ozvučení, mažoretky, 
cestovné, dopravné, svoz materiálu, olympijský oheň ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2019/Če 
k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

8. BK Klasik z. s., se sídlem Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve SR, 
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený prezidentem Ondřejem Gongolem 
výhradně na nájmy včetně služeb nového baseballového hřiště ve výši 1.200.000 Kč dle přílohy 
č. 8/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

9. Basketpoint Frýdek-Místek z.s., se sídlem tř. T. G. Masaryka 503, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 06140971, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16002, zastoupený 
předsedou Ing. Zdeňkem Navrátilem výhradně k zajištění sportovní výchovy dětí Frýdku-Místku, na pronájmy 
tělocvičen, bazénů a sportovišť, odměny trenérů a cvičitelů, úhrady odborných seminářů a školení, rehabilitace, 
úhrady registračních a federačních poplatků, úhradu rozhodčích, služeb a vybavení, jízdné k zápasům, ubytování 
hráčů a trenérů mimo Frýdek-Místek, hrazení turnajů a soustředění, vybavení hráčů a vybavení tělocvičen ve 
výši 800.000 Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,  

10. Goodwill – vyšší odborná škola, s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 400, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 25364294, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupená jednatelkou RNDr. Kamilou Slovákovou výhradně k realizaci 
projektu Seniorská akademie 2019 na výuku a zkoušky skupin, mzdy, letáky, nájem učeben, tvorbu studijních 
textů, na administrativní pracovníky, imatrikulační listy, osvědčení, složky, indexy, tisk, hudba, nájem 
Rytířského sálu ve výši 450.000 Kč dle přílohy č. 10/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na 
OŠKMaT,

11. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00534188, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem výhradně na náklady 
spojené s proškolením žáků základních škol města na KPR (kardiopulmonální resuscitaci) ve výši 100.000 Kč 
dle přílohy č. 11/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

12. SK K2 z.s., se sídlem č.p. 158, 739 41 Palkovice, IČ 22691600, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7787, zastoupený předsedou Liborem Uhrem výhradně na akci Frýdecko-
Místecký Sportovní Festival Olešná 2019 F-M sport FEST na technickou podporu závodů, infrastrukturu 
na zajištění bezpečnosti závodního okruhu, stavby bezpečnostních prvků, ochranné mantinely, oplocení, 
přemostění na trati, pronájem zastřešeného podia a velkokapacitních stanů, zvukové a zobrazovací techniky, 
osvětlení, zajištění elektronického měření, IDčipy, Aquastan, zdravotní péči, materiál, občerstvení, 
nájmy, propagace, reklama, tik, tiskoviny, branding, webové stránky, online streem, 24hod. infoservis ve výši 
650.000 Kč dle přílohy č. 12/OŠKMaT/RM/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 16. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 
se subjekty uvedenými v bodě 2. 15. usnesení dle příloh č. 1 - 12/OŠKMaT/RM/2019/Če k usnesení, 
uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2j/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 
– odbor ŠKMaT     
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 17. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 níže uvedenému subjektu:

Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Radanou Polachovou, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XVIV. International 
children festival „I Bambini del Mondo“ Sicílie /dopravné, přepravné/ ve výši 300.000 Kč,  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 18. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 
se subjektem uvedeným v bodě 2. 17. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2019/Ka k usnesení, uložené 
na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2k/ Poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 – odbor 
sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 19. rozhodlo

o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 tomuto subjektu: 

1. 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  270 000,-,  a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu  úpravy automobilu FORD 
Tourneo Custom, dle přílohy č. S/0654/2018/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.      

  
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
 
2. 20. rozhodlo 

 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2018 se 
subjektem uvedeným v bodě 2. 19., dle přílohy č. S/0654/2018/OSS  k tomuto usnesení, uložené na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2l/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – odbor 
sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 21. rozhodlo

1.  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018, uzavřené dne 13.09.2018 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Slezskou diakonií, se sídlem: Na Nivách 259/7, 737 01 Český    
Těšín, IČ: 65468562, zapsanou v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České 
republiky, zastoupenou ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.  Předmětem  Dodatku č. 1 je rozšíření 
účelového určení poskytnuté neinvestiční dotace ve výši Kč 44 000,- v rámci projektu „BETHEL Frýdek-
Místek, nízkoprahové denní centrum“ o mzdové náklady (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
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všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, které jsou určeny výhradně k použití 
pobočkou příjemce, kterým je BETHEL Frýdek-Místek se sídlem: Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-
Místek dle přílohy č. S/0400/2018/OSS/1 k usnesení.

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

2m/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací  pro rok 2019 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 22.  rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok 2019“ níže 
uvedeným subjektům:

1.  ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., se sídlem Voršilská 5, 110 00 Praha 1, IČO 00537675, 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 573, zastoupen 
místopředsedkyní organizace Mgr. Drahomírou Venkrbcovou, ve výši Kč  165 000,- , a to výhradně na 
částečnou  úhradu  provozních  nákladů  v  rámci  projektu   „OSP s  pozitivním  dopadem na rodinu, provázející 
náročnou životní situací a aktivizující“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného 
majetku (2 notebooky), hygienických prostředků, úhradu energií, vodného a stočného, cestovného, telefonních 
poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je Poradna pro 
ženy a dívky se sídlem: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0600/2018/OSS, uložené 
na OSS.

2.  Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632031, ústav zapsán 
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 
Damkovou, ve výši Kč 250 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Občanská poradna“, tj. na nákup kancelářských potřeb, odborných knih, spotřebního materiálu, úhradu energií, 
oprav a udržování PC, PC sítě, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného    
a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb, tisku, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) 
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních 
nákladů, zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle přílohy č. S/0601/2018/OSS, uložené na 
OSS. 

3.  Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 28659392, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 308, zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Drastíkem, ve výši            
Kč 300 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Dům na půl cesty 
Frýdek-Místek“, tj. na úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného             
a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)           
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace 
je určena výhradně na úhradu provozních nákladů k použití pobočkou příjemce Frýdek-Místek, kterou je Dům 
na půl cesty, se sídlem  Antonínovo  náměstí 92, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0602/2018/OSS, 
uložené na OSS.

4. Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o., se sídlem Hraniční 21, 739 42 Frýdek-Místek-Lysůvky, IČO 29386063, 
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 38065, zastoupena jednatelem Janem Liberdou, ve výši  Kč 341 000,-,  a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem 
Domovem sv. Jana Křtitele, s. r. o.“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, dle přílohy              
č. S/0603/2018/OSS, uložené na OSS.

5.  Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČO 26641178, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem           
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Mgr. Janem Czudkem, ve výši Kč 265 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Poradna Modrého kříže v ČR“, tj. na úhradu cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, revize, propagace, aktualizace programu, aj.,  mzdových 
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení, zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Poradna Modrého kříže ve Frýdku-Místku 
se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0604/2018/OSS, uložené na OSS.

6.  Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČO 26641178, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem            
Mgr. Janem Czudkem, ve výši Kč 143 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Následná péče“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního 
materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, aktualizace programu, aj., mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení,  
ostatních osobních nákladů, zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Modrý kříž ve Frýdku-Místku se 
sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0605/2018/OSS, uložené na OSS.

7.  Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava,        
IČO 75095017, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
43335, zastoupený vedoucí střediska Bc. Vladimírou Salvetovou, ve výši Kč 60 000,-, a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým          
a kombinovaným postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného majetku 
(nábytek do dětské herny, dětské stoly a židle), čisticích a hygienických prostředků, literatury,  spotřebního 
materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování  kancelářské techniky,  pomůcek, cestovného, 
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových 
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení, ostatních osobních nákladů, dle přílohy  č. S/0606/2018/OSS, uložené na OSS.

8.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 250 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Klub Nezbeda“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného majetku 
(notebook, kopírka, nábytek aj.), spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování 
technického vybavení např. tiskárny, kopírky, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného 
a služeb spojených s nájmem, upgrade programu, odvozu tuhého komunálního odpadu, aj., mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení, dle přílohy č. S/0607/2018/OSS, uložené na OSS.

9.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 467 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Odlehčovací služby Charity Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (zvedák, postele), spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, 
oprav a udržování budov, výtahu, pomůcek, technického vybavení např. tiskárny, kopírky, telefonních poplatků, 
poplatků za připojení k internetu, stravy, upgrade programu, odvozu tuhého komunálního odpadu, a jiné, 
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, 
kterým je odlehčovací služba se sídlem Mariánské náměstí 1287, 1288, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy          
č. S/0608/2018/OSS, uložené na OSS.

10. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 187 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Terénní služba Rebel“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (telefony, nábytek, výpočetní technika+periferie), spotřebního materiálu, 
úhradu oprav a udržování technického vybavení např. tiskárny, kopírky, telefonních poplatků, poplatků za 
připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, upgrade programu, odvozu tuhého komunálního 
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odpadu a jiné, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění     
a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Terénní služba Rebel se sídlem Sadová 604,            
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0609/2018/OSS, uložené   na OSS.

11. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 128 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Charitní týdenní stacionář“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (zvedák, postele), spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, 
oprav a udržování budov, výtahu, pomůcek, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, mzdových 
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je 
Týdenní stacionář se sídlem Mariánské náměstí 1287, 1288, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy         
č. S/0610/2018/OSS, uložené na OSS.

12. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 183 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „ZOOM“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého 
hmotného majetku (nábytek, telefon, PC, notebook), spotřebního materiálu, úhradu oprav a udržování 
technického vybavení např. tiskárny, kopírky, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, upgrade programu, odvozu tuhého 
komunálního odpadu, a jiné, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je služba ZOOM se sídlem Sadová 
604, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0611/2018/OSS, uložené na OSS. 

13. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 1 300 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Dům pokojného stáří“, tj. na nákup drobného dlouhodobého hmotného 
majetku (postele, zvedáky, nábytek, telekomunikační a výpočetní technika aj.), úhradu energií, vodného            
a stočného, oprav a udržování budov, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Dům pokojného stáří se sídlem Mariánské náměstí 146, 
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0612/2018/OSS, uložené na OSS.

14. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 141 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Denní centrum Maják“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (PC, notebook, nábytek, aj.), spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného     
a stočného, oprav a udržování výtahu, technického vybavení např. kopírky, tiskárny, telefonních poplatků, 
poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, odvozu tuhého komunálního odpadu, 
upgrade programu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0614/2018/OSS, 
uložené na OSS.

15. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 573 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Charitní pečovatelská služba“, tj. na nákup kancelářských potřeb, 
drobného dlouhodobého hmotného majetku (nábytek, telefony, aj.), spotřebního materiálu, úhradu energií, 
vodného a stočného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených 
s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění          
a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů dle přílohy  č. S/0615/2018/OSS, uložené na 
OSS.
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16. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 220 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Centrum Pramínek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního 
materiálu, úhradu energií, oprav a udržování technického vybavení např. kopírky, tiskárny, cestovného, 
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených 
s nájmem, odvozu tuhého komunálního odpadu, a jiné, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů.  
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Centrum 
Pramínek se sídlem Míru 1344, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0616/2018/OSS, uložené na OSS.

17. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní 
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, 
zastoupena ředitelem  Mgr. Martinem Hořínkem,  ve výši Kč 700 000,-,   a  to  výhradně  na   částečnou   úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Oáza pokoje“,  tj.  na nákup  drobného  dlouhodobého  hmotného  majetku 
(postele,  nábytek, telekomunikační a výpočetní technika aj.), úhradu energií, vodného a stočného, oprav              
a udržování budov, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 
nákladů zařízení příjemce, kterým je Oáza pokoje se sídlem K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy                  
č. S/0617/2018/OSS, uložené na OSS.

18. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem Krakovská 21,           
110 00 Praha 1, IČO 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 7606, zastoupena prezidentem organizace Mgr. Václavem Poláškem, ve výši Kč 80 000,-, a to 
výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Odborné sociální poradenství pro osoby se 
zrakovým postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (židle), úhradu energií, oprav a udržování tiskáren, PC, kopírky, telefonních 
poplatků, poplatků za připojení k internetu,  nájemného a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických 
služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění             
a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů 
zařízení příjemce, kterou je oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých  a slabozrakých České 
republiky se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0618/2018/OSS, uložené na 
OSS.

19. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, se sídlem Krakovská 21,           
110 00 Praha 1, IČO 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 7606, zastoupena prezidentem organizace Mgr. Václavem Poláškem, ve výši Kč 68 000,-, a to 
výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně aktivizační služby pro zrakově 
postižené osoby“, tj. na nákup hygienických a čisticích prostředků, úhradu energií, telefonních poplatků, 
poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb,  
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)  a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, 
kterou je oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Malý 
Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0619/2018/OSS, uložené na OSS.

20.  Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Terénní program Frýdecko-Místecko“, tj. na nákup hygienických               
a dezinfekčních prostředků, spotřebního materiálu, ochranných  pracovních  pomůcek, zdravotního  materiálu,   
úhradu energií, vodného a stočného, nájemného a služeb spojených s nájmem, úklidu, odvozu tuhého 
komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)   a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 
nákladů zařízení příjemce, kterým je kontaktní centrum se sídlem Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek, dle 
přílohy  č. S/0620/2018/OSS, uložené na OSS.

21.  Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 420 000,-, a to výhradně na částečnou 
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úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Kontaktní a poradenské centrum  Frýdek-Místek“, tj. na nákup  
kancelářských potřeb, zdravotního materiálu,  spotřebního materiálu, hygienických a dezinfekčních prostředků, 
odborné literatury, úhradu energií, vodného a stočného, nájemného a služeb spojených s nájmem, odvozu tuhého 
komunálního odpadu, technické revize, úklidu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je kontaktní centrum se sídlem Malé náměstí 104,          
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0621/2018/OSS, uložené na OSS.

22.  Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596 pobočný 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11839, zastoupen 
ředitelkou  Bc. Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 800 000,-,  a  to   výhradně   na   částečnou  úhradu   provozních
nákladů v rámci projektu „Osobní asistence pro snadnější život“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních 
osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, 
kterým je středisko ve Frýdku-Místku se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy               
č. S/0622/2018/OSS, uložené na OSS.

23. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 2922/3,             
702 00 Ostrava, IČO 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem 
Schenkem, ve výši Kč 120 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, čisticích          
a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy         
č. S/0623/2018/OSS, uložené na OSS.

24. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je RÚT Frýdek-Místek se 
sídlem T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0624/2018/OSS, uložené na OSS.

25. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 140 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je NOE Frýdek-
Místek se sídlem T .G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0625/2018/OSS, uložené na 
OSS.

26.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny“, tj. na úhradu mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je 
EFFATHA Frýdek-Místek se sídlem T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy        
č. S/0626/2018/OSS, uložené na OSS.

27.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 80 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Poradna rané péče EUNIKA“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)              
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a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace 
je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je EUNIKA Frýdek-Místek se 
sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0627/2018/OSS, uložené na OSS.

28.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 320 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn)  a  odvodů   pojistného   na   všeobecné  zdravotní  pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je BETHEL 
Frýdek-Místek se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0628/2018/OSS, uložené 
na OSS.

29.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 1 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je BETHEL  
Frýdek-Místek se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0629/2018/OSS, uložené 
na OSS.

30.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 400 000 ,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum“, tj. na úhradu mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je 
BETHEL Frýdek-Místek se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy       
č. S/0630/2018/OSS, uložené na OSS.

31.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 174 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy“, tj. na úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného  na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je SÁRA Frýdek-Místek se 
sídlem Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0631/2018/OSS, uložené na OSS.

32.  Z. s. Filadelfie,  se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26548518, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5400, zastoupen předsedou 
představenstva Martinem Dubčákem, B.Th., ve výši Kč 325 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Nízkoprahový klub U-kryt“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu 
energií, vodného a stočného, oprav a údržby servisu HW, SW, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy        
č. S/0632/2018/OSS, uložené  na OSS.

33.  BESKYD DZR, o. p. s., se sídlem Hlavní 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 28618530, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 285, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Sladkovským, ve výši Kč 580 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „BESKYD DZR, o.p.s. 2019“, tj. na úhradu  mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení, dle přílohy č. S/0633/2018/OSS, uložené na OSS.

34. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., se sídlem 28. října 286/10, 702 00 Ostrava,               
IČO 02407451, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1239, zastoupená ředitelkou Bc. Pavlínou Zarubovou, ve výši        
Kč 30 000 ,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Tlumočnická služba“, tj. 
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na  úhradu  nájemného a služeb spojených s nájmem, právních a ekonomických služeb, ostatních osobních 
nákladů (tlumočník), dle přílohy  č. S/0634/2018/OSS, uložené na OSS.

35. KAFIRA o. p. s, se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 
1215, zastoupena ředitelem Janem Horákem, ve výši Kč 350 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku 
a okolí“,  tj.  na  nákup,  kancelářských  potřeb,   hygienických  a  čisticích   prostředků,   spotřebního   materiálu, 
ochranných pracovních pomůcek, drobného dlouhodobého hmotného majetku (skříň, stůl, židle, PC, notebook, 
skartovačka, vysavač, kompenzační, stimulační a multismyslové pomůcky), drobných kompenzačních, 
stimulačních, světelných, multismyslových pomůcek, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování 
budov, majetku včetně revizí, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného       
a služeb spojených s nájmem, odvozu tuhého komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)      
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních 
nákladů, zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je KAFIRA o. p. s. se sídlem Na poříčí 595,           
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0635/2018/OSS, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 23. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2019“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 22.  usnesení dle přílohy č. S/0600/2018/OSS 
až S/0612/2018/OSS a S/0614/2018/OSS až S/0635/2018/OSS k usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 24. rozhodlo

o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok 2019“ níže 
uvedenému subjektu:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava, 
IČO 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem, Kč 150 000,-, 
v rámci projektu „Osobní asistence Frýdecko-Místecko“, tj. na  úhradu školení a kurzů, mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 25. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2019 níže uvedenému subjektu:

Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,            
IČ: 40613411, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 297, 
zastoupen oblastním ředitelem Bc. Tomášem Surovkou, ve výši Kč 2 700 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek“, tj. na nákup 
potravin, kancelářských potřeb, čisticích prostředků, léků, zdravotnických pomůcek, pracovních oděvů, 
ochranných pracovních pomůcek, materiálu pro údržbu, spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného            
a stočného, oprav a údržbu budov, ostatních spojů, praní prádla, školení a kurzů, úklidové služby, odvozu 
separovaného a nebezpečného odpadu, deratizace, rozhlasových a TV poplatků, software pro sociální služby,  
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, 
kterým je Domov Přístav Frýdek-Místek, se sídlem Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy          
č. S/0641/2018/OSS, uložené na OSS.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 26. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2019 se subjektem 
uvedeným v bodě 2. 25.  usnesení dle přílohy č. S/0641/2018/OSS k usnesení, uložené na OSS.

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

2n/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 – odbor 
sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 27. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 tomuto subjektu: 

1. 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 550 000,-, a to výhradně na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů,  tj.  na  úhradu 
nájemného a služeb pojených s nájmem, energií, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy 
č. S/0572/2018/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
      
2. 28. rozhodlo

 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 se 
subjektem uvedeným v bodě 2. 27. , dle přílohy č. S/0572/2018/OSS  k tomuto usnesení, uložené na OSS.

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

2o/ Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 
regenerace městských památkových zón na rok 2018 
(příspěvek Ministerstva kultury)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 29. rozhodlo

v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 52449/2018 OPP ze dne 28.8.2018 a č. j. MK 
52453/2018 OPP ze dne 4.9.2018

o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018, vyhlášeného Ministerstvem 
kultury ČR, subjektům uvedeným v odstavci 2. 30. pod body 1 až 2

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 30. rozhodlo

v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 52449/2018 OPP ze dne 28.8.2018 a č. j. MK 
52453/2018 OPP ze dne 4.9.2018
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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 2018, 
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, s následujícími subjekty:

1.     Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 28. října 117, 70218 Ostrava, zastoupen hejtmanem prof. Ing. Ivo 
Vondrákem, CSc., ve výši 183.000 Kč na výdaje spojené s obnovou zámku č. p. 1264, Frýdek-Místek, 
(obnova východní fasády zámku ze strany Zámeckého náměstí a severovýchodní fasády ze strany ulice 
Zámecké – oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce a jejich nátěr, nátěr oken a mříží a další 
související práce) dle přílohy č. S/0553/2018/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2.    Vladimír Šmaha, trvale bytem ***************, *****************, ve výši 68.000 Kč na výdaje 
spojené s obnovou městského domu č. p. 33, náměstí Svobody, Frýdek-Místek (výměna 1 ks dveří a 
nátěr střešní krytiny a další související práce) dle přílohy č. S/0556/2018/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

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

2p/ Zrušení usnesení č. II./ 2.14./ 4. z  24. zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konaného dne 20. 8. 2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 31. rozhodlo

o zrušení usnesení č. II./2.14./4. z 24. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 20. 8. 
2018, které zní:

„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu „Podpora 
aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2018“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace s těmito subjekty:

4. Josef Bakota, trvale bytem ***********, *******************, ve výši 70 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 104 ve Skalici ve 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy; dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. 
smlouva č. 09/DP/04/2018, uložená na odboru ŽPaZ.“

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

III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí 
nemovitostí

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. rozhodlo

1. o prodeji pozemku p.č. 416/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 88 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (4. května) manželům Ing. Bohuslavovi a Mgr. Kateřině Tereškovým, bytem *************, ******, 
*******************, za kupní cenu 390 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. 

2. o prodeji části pozemku p.č. 2184/1 ostatní plocha – silnice o výměře cca 2 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Libušina) Stanislavovi Mikulovi, bytem *********************, ****************, 
*************, za kupní cenu 1.000 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
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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 2 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Skautská) Mgr. Jarmile Vondrákové, bytem *************, ******, *******************, 
za kupní cenu 730 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 pozemku p.č. 4116/114 trvalý travní porost o výměře 31 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Polní) Haně Fukalové, bytem ***********, ******, ***********, za kupní cenu 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. 

5. o prodeji části pozemku p.č. 1820/7 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 150 m2 a části pozemku p.č. 1820/68 
ostatní plocha – zeleň o výměře cca 310 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov) MUDr. 
Martinovi Paciorkovi MBA, bytem *************, ******, *******************, a Ing. Ivanovi 
Liasovskému, bytem ***************, **********, *************, za kupní cenu 1.180 Kč/m2, přičemž 
tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí 
pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

6. o prodeji spoluvlastnického podílu v ideální výši 16038/22089 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku 
p.č. 712/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Střelniční) 
vlastníkům bytových jednotek č. 342/2, č. 342/3, č. 342/5, č. 342/6, č. 342/8 a č. 342/9 v bytovém domě č.p. 342 
na pozemku p.č. 712/2 v k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve výši 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 kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

7.  o prodeji pozemku p.č. 1335/33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 899 m2, části pozemku p.č. 1335/60 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 198 m2, pozemků p.č. 1335/61 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 500 m2, p.č. 1335/62 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 96 m2, p.č. 1335/84 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 709 m2, p.č. 1335/85 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 83 m2, p.č. 1335/87 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 a části pozemku p.č. 1335/88 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
cca 293 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Collo-louky) společnosti DEVA F-M. s.r.o., se sídlem Collo-
louky 2140, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 61945226, za kupní cenu ve výši 950 Kč/m2, přičemž tato výše 
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah (výměra) převáděných částí 
pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude kupní cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

8.  o nabytí spoluvlastnických podílů v ideální výši 1/5 a 2/5 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 
1335/55 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 303 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Collo-louky) od Ing. 
Eduarda Quitta, bytem **************, *********, *************, a Eliezera Katzensteina, bytem 
************, ************, ***********, a to za kupní cenu 900 Kč/m2. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. souhlasí

9. v souladu s ustanovením § 101 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s kupní cenou ve výši 123.200 Kč určenou 
znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem Ing. Jaroslavem Hermanem ze dne 23.11.2018 za nabytí 
pozemku p.č. 5303/4 zahrada o výměře 577 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Rybníkem) od České 
republiky, zastoupené Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, 
IČO: 01312774 (dále jen „SPÚ“), navrženou SPÚ dle výše cit. ustanovení stavebního zákona oproti kupní ceně 
navržené statutárním městem Frýdek-Místek ve výši 117.708 Kč v rámci využití předkupního práva dle 
ustanovení § 101 odst. 6 stavebního zákona, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 24. 
zasedání dne 20.08.2018. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b/ Hospodaření s majetkem statutárního města – uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě nájemní

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. neschvaluje

a) změnu usnesení č. III.3a/3.2./19.písm. b) ze 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
15.09.2016, které zní:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako 
budoucím prodávajícím a společností SLEZAN Frýdek-Místek a.s., se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, 
IČ 45193371 jako budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji  pozemků p. č. 1330 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 391 m2, p. č. 1331/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2, p. č. 1331/4 ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 5.183 m2, případně jejich částí  a části pozemku p. č. 1333/4 ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře cca 1.000 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (17. listopadu) za kupní cenu 1.567 
Kč/m2. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.  Kupní smlouva bude 
uzavřena ve lhůtě 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Podmínky nájemního 
vztahu jsou stanoveny v souladu s usnesením č. 20/57/2016/15. Rady města Frýdku-Místku ze dne 26.04.2016.“.

Změna usnesení by měla spočívat v prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy, a to do 75 měsíců od 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní tj. do 13.03.2023. Dle usnesení zastupitelstva města č. 
III.3a/3.2./19.písm. b) ze dne 15. 09. 2016 má být kupní smlouva na předmětné pozemky uzavřena ve lhůtě 5 let 
od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, tedy s ohledem na datum jejího uzavření (dne 13. 12. 2016) ve lhůtě do 
13. 12. 2021. Zároveň by mělo dojít v usnesení ke změně na straně budoucího kupujícího, kdy na základě 
projektu fúze ze dne 15. 09. 2016 (zapsáno do obchodního rejstříku dne 20.12.2016) došlo k fúzi sloučením 
kapitálových společností SLEZAN Frýdek - Místek a. s. se sídlem Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, IČO: 451 
93 371, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 313, jakožto zanikající společnosti, a 
TEXTIL INVEST GROUP a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12, PSČ: 110 00, IČO: 242 29 
709, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17954, jakožto nástupnické společnosti. Na 
nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti. Kapitálová 
společnost SLEZAN Frýdek - Místek a. s., která byla v důsledku fúze sloučením zrušena bez likvidace, byla 
vymazána z obchodního rejstříku. Současně došlo ke změně názvu nástupnické společnosti na SLEZAN 
HOLDING a.s.

Uvedené usnesení by mělo znít nově tedy takto:
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako 
budoucím prodávajícím a společností SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 
00 Praha 2,  IČO: 24229709 jako budoucím kupujícím, na jejímž základě dojde k prodeji  pozemků p. č. 1330 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 391 m2, p. č. 1331/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 443 m2, p. č. 
1331/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5.183 m2, případně jejich částí  a části pozemku p. č. 1333/4 ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře cca 1.000 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (17. listopadu) za kupní 
cenu 1.567 Kč/m2. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.  Kupní 
smlouva bude uzavřena ve lhůtě 75 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.  Pokud tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Podmínky 
nájemního vztahu jsou stanoveny v souladu s usnesením č. 20/57/2016/15. Rady města Frýdku-Místku ze dne 
26.04.2016.“.
b) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě nájemní uzavřené dne 13.12.2016 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím prodávajícím a společností  SLEZAN HOLDING a.s., 
se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2,  IČO: 24229709 jako budoucím kupujícím, jejímž 
předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran směřujících 
k vybudování stavby areálu určeného pro lehkou výrobu a skladování, včetně potřebných inženýrských sítí a 
doplňkových staveb, budoucím kupujícím na následujících pozemcích v katastrálním území Místek: 
- pozemku parc. č. 1331/4, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 5.138 m2, 



22

- pozemku parc. č. 1331/8, zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, o výměře 443 m2, 
- nově vyměřených pozemcích parc. č. 1333/16, ostatní plocha – neplodná půda, o výměře 848 m2 a parc. 
č. 1330/2, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 268 m2, jak byly tyto vyměřeny geometrickým plánem č. 4583-
31/2016, vyhotoveným a dne 27.08.2016 pod č. 69/2016 ověřeným Ing. Karlem Jurkem (sídlem: Kunčice p. O. 
389, 739 13), zapsaným v seznamu úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů pod č. 1492/1996; celková 
plošná výměra všech těchto pozemků činí 6.697 m2; 
k pronájmu pozemků budoucímu kupujícímu a k následnému úplatnému převodu vlastnického práva k 
pozemkům a vybudované stavbě z budoucího prodávajícího na budoucího kupujícího.
Obsahem dodatku č. 1 by měla být změna Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy nájemní v části týkající 
se práv a povinností budoucího kupujícího při realizaci stavby (čl. III. smlouvy), a to tak, že se lhůta pro podání 
žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby, které mělo být vydáno, a které mělo 
nabýt právní moci nejpozději ve lhůtě 1 roku od uzavření smlouvy, tj. do 13.12.2017, a lhůta pro podání žádosti 
o vydání pravomocného stavebního povolení, které mělo být vydáno, a které mělo nabýt právní moci nejpozději 
ve lhůtě 2 let od uzavření smlouvy, tj. do 13.12.2018, mění na lhůtu do 30.03.2020; současně se mění veškeré 
lhůty uvedené ve smlouvě, které na tyto lhůty navazují nebo s nimi souvisejí, a to tak, aby kupní smlouva byla 
uzavřena do 75 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tj. do 13.03.2023.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. rozhodlo

pro případ nesplnění povinnosti společnosti SLEZAN HOLDING a.s., se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 
120 00 Praha 2,  IČO: 24229709, plynoucí z čl. III, odst. 3 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvě 
nájemní uzavřené dne 13.12.2016, specifikované v bodě 3.3. tohoto usnesení (dále jen „smlouva“), tj. povinnosti 
podat řádně a včas v souladu s budoucím prodávajícím odsouhlasenou projektovou dokumentací pro stavební 
povolení žádost o vydání stavebního povolení tak, aby toto rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci 
nejpozději ve lhůtě 2 let od uzavření této smlouvy, tj. s ohledem na datum uzavření smlouvy do 13.12.2018,

a) o odstoupení statutárního města Frýdku-Místku od smlouvy dle čl. VIII, odst. 2 písm. d) smlouvy, tj. z důvodu 
nesplnění výše uvedené povinnosti společnosti,

b) o neuplatnění smluvní pokuty statutárním městem Frýdek-Místek ve výši 100.000 Kč vůči společnosti 
SLEZAN HOLDING a.s. z titulu nesplnění výše uvedené povinnosti společnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c/ Změna Přílohy č. 2 Statutu „Fondu rozvoje bydlení“ na území 
statutárního města Frýdek-Místek 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 5. schvaluje

nové znění Přílohy č. 2 Statutu Fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 1  k usnesení, s účinností ke dni 10. 12. 
2018.

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

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

4a/ Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-
Místku a určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně 
plánovací dokumentace
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. rozhodlo

a) nezařadit  návrhy na pořízení změny  územního plánu  č.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a 16 do změny  
Územního plánu Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení) 

b) zařadit  návrhy na pořízení změny  územního plánu  č. 10 a 15 do změny  Územního plánu Frýdku-Místku 
(dle přílohy č. 1 k usnesení) 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. určuje 

Bc. Jakuba Míčka, náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na dobu celého volebního období 2018 – 2022.

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

4b/ Zpráva č. 68 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 
                                      
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

4. 3. bere na vědomí

Zprávu č. 68 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení.

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

4c/ Pojmenování ulice

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 4. neschvaluje

pojmenování některé ze stávajících bezejmenných ulic v lokalitě Panské Nové Dvory po generálovi Šnejdárkovi.

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

4d/ Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti na území  Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou –  oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 2019 
do 8. 6. 2019                                     

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 5. rozhodlo
uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území 
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období od 1. 1. 
2019 do 8. 6. 2019 s Moravskoslezským kraje, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:   70890692, 
zastoupeným Ing. Jakubem Unuckou, MBA, náměstkem hejtmana kraje, kterou se vymezuje rozsah závazku 
veřejné služby, stanoví se výše finančního příspěvku statutárního města Frýdek-Místek na zajištění dopravní 
obslužnosti dané oblasti, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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V. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

5a/ Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

VI.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení:

- paní Anny Severinové k autobusovým zastávkám, k problémům s kanály ve městě a k dopravě pro imobilní 
občany
- pana Lukáše Vícha k Hokejovému klubu F-M.

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

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
        
7a/ Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku  na rok 2019
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku  na rok 2019 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

7. 1. bere na vědomí

1. Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na rok 2019 – viz příloha č. 1 k usnesení.

2. Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2019 - viz příloha č. 2 k usnesení. 

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

7b/ Složení osadních výborů v částech města Frýdku-Místku na volební 
období 2018-2022

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,

na volební období 2018 - 2022
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7. 2. volí 

a)  do funkce člena osadního výboru  Chlebovice:

- paní Evu Hanákovou, bytem **********, ***********
- paní Stanislavu Hrůzkovou, bytem **********, *********************
- pana Libora Janečku, bytem **********, ***********  
- pana Miloše Kozelského, bytem **********, ****************
- pana Radomíra Stachuru, bytem **********, ***************

b) do funkce člena osadního výboru Panské Nové Dvory:

- PhDr. Pavla Carbola, Ph.D., bytem ***, ************
- pana Libora Radeckého, bytem ***, *****************
- Ing. Jaromíra Rumíška, bytem ***, ************************* 
- paní Janu Štěpánkovou, bytem ***, **********************
- Ing. Jaromíra Švece, bytem ***, ********************** 

c) do funkce člena osadního výboru Skalice:

- paní Moniku Křibíkovou, DiS., bytem ***********, **************
- Mgr. Věru Melichaříkovou, bytem **********, *************
- paní Leonu Lluch Pavlíkovou, bytem ***********, *************
- Mgr. Aleše Pitříka, bytem ***********, *************
- paní Renátu Poláškovou, bytem ***********, *************

d) do funkce člena osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky:

- pana Aleše Hranického, bytem *******, ********** 
- pana Stanislava Kupčáka, bytem ***********, **********
- pana Drahomíra Najdka, bytem ***********, **********
- Bc. Alici Ondračkovou, bytem *******, ***********
- Ing. Romana Pokludu, bytem *******, *********** 

e)  do funkce člena osadního výboru  Lískovec:

- pana Rostislava Bařinu, bytem ***********, *************      
- Ing. Petra Hrnčiříka, bytem ************, *************
- Ing. Mgr. Jiřího Sobka, MBA, bytem ************, *************
- Mgr. et Bc. Veroniku Šebestovou, bytem ************, ***
- paní Dagmar Vašicovou, bytem ******************, ***

s účinností od 11. 12. 2018,

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,
na volební období 2018 - 2022

7. 3. volí do funkce předsedy z řad členů osadního výboru   
  
a)  Chlebovice - pana Miloše Kozelského, bytem **********, ****************
b)  Panské Nové Dvory - paní Janu Štěpánkovou, bytem ***, *********************
c)   Skalice - paní Moniku Křibíkovou, DiS., bytem ***********, *************
d)  Zelinkovice-Lysůvky - Bc. Alici Ondračkovou, bytem *******, ***********   
e)   Lískovec - Ing. Mgr. Jiřího Sobka, MBA, bytem ************, **************
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s účinností od 11. 12. 2018,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. vyjadřuje poděkování

všem předsedům a členům osadních výborů za jejich přínosnou práci pro město Frýdek-Místek ve volebním 
období 2014 – 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c/ Zásady pro odměňování za výkon funkcí v Zastupitelstvu města 
Frýdku-Místku, Radě města Frýdku-Místku, v komisích Rady města a 
výborech Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro neuvolněné členy 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku, ostatní členy komisí Rady města a 
výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku a občany města Frýdku-
Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2019
 
„Zásady pro odměňování za výkon funkcí v Zastupitelstvu města Frýdku-Místku, Radě města Frýdku-Místku, v 
komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro neuvolněné členy Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, ostatní členy komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku a občany města 
Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

7d/ Stanovení paušální částky za hodinu a nejvyšší částky v souhrnu 
za kalendářní měsíc jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6. schvaluje 

stanovit s okamžitou účinností
 

1. Paušální částku neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném 
obdobném poměru, pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce ve výši 300,- Kč 
za 1 hodinu pro volební období 2018 - 2022.

2. Nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce poskytnout 
v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši 2.000,-.Kč.

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

7e/ Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 7.  stanovuje
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Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 
k usnesení.

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

7f/ Zásady pro používání prostředků sociálního fondu statutárního města 
Frýdek-Místek
                                                    
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 8. schvaluje

Zásady pro používání prostředků sociálního fondu statutárního města Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 k usnesení. 

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

7g/ Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Hospic Frýdek-
Místek, p. o. – odbor sociálních služeb 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 9. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Hospic Frýdek-Místek, p. o., IČ: 72046546, zastoupené 
ředitelem Ing. Janem Jursou, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení.

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

7h/ Zrušení usnesení č. II. / 2. 2. z 18. zasedání ZMFM ze dne 24. 1. 2005

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku  

7. 10. ruší 

usnesení č. II. / 2. 2. z 18. zasedání ZMFM ze dne 24. 1. 2005 ve znění:
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek
2. 2. schvaluje,
aby zápis ze zasedání Zastupitelstva města Frýdek-Místek byl pořizován pouze v zákonné nutné podobě /tj. 
v souladu s § 95, odst.1 zák. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení)/ a součástí tohoto zápisu byl CD-R 
s hlasovým záznamem zasedání, který obdrží každý člen Zastupitelstva města Frýdek-Místek.
T.: účinnost od 18. zasedání ZM F-M, konaného dne 24. 1. 2005.

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

7i/ Zpráva o bezpečnostní  situaci  statutárního  města Frýdku-Místku za 
III. čtvrtletí roku 2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 11. bere na vědomí 

Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za III. čtvrtletí roku 2018, dle přílohy č. 1 
k usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, dle přílohy č. l 
k usnesení.

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

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 ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, 
konaného dne 30. 10. 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Předseda klubu členů ZMFM SPD - SPOZ p. Milan Valach informoval o změně názvu klubu členů ZMFM na 
klub SPD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                    Mgr. Radovan Hořínek
               primátor                                                                                                                náměstek primátora

Frýdek-Místek 13. 12. 2018 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


