
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
USNESENÍ

z     3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
22. 1. 2019 v     15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ 
Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.  P  oskytnutí   neinvestiční  dotace  a  uzavření  veřejnoprávní   smlouvy 
o poskytnutí  neinvestiční  dotace do oblasti  mládežnického sportu na rok
2019 pro  Hokejový club  Frýdek-Místek, spolek – OŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2019 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 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 dovršení věku 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, vybavení, časomíru ve výši 2.375.000 Kč
na období prvního čtvrtletí 2019, vyplacené ve dvou splátkách v lednu a únoru 2019, s vyúčtováním dotace do
30.4.2019,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. rozhodlo

o  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  z rozpočtu  města  do  oblasti
mládežnického sportu na rok 2019 se subjektem uvedeným v bodě 2. 1. usnesení, jejímž předmětem je
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši a za podmínek uvedených v bodě 2. 1. usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Frýdek-Místek 23. 1. 2019 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora
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