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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
6. 3. 2019 v 8:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a/ 1. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 - 47    

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 1 – 47 dle příloh č. 1 – 11 k usnesení včetně pozměňujícího návrhu na doplnění 
rozpočtového opatření č. 17 spočívajícího ve:

  zvýšení dotace zapsanému spolku POD SVÍCNEM na akci Sweetsen fest
(ORJ 06-OŠKMaT, par. 3392-Zájmová činnost v kultuře, 
pol. 5222-Neinvestiční transfery spolkům)      + 400,00 tis. Kč

  snížení plánované rezervy města
(ORJ 03-Finanční odbor, par. 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené,
pol. 5901-Nespecifikované rezervy)                     - 400,00 tis. Kč

a to:

 snížení příjmů o -681,12 tis. Kč na celkovou výši1 203 668,61 tis. Kč 
 navýšení výdajů o 124 180,20 tis. Kč na celkovou výši1 629 179,80 tis. Kč
 navýšení financování o 124 861,32 tis. Kč na celkovou výši425 511,19 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. 1 – 47 pro rok 2019 dle platné rozpočtové skladby 
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    T – 13. 3. 2019
Z – vedoucí finančního odboru

2.2.2.  zveřejnit schválená rozpočtová opatření na internetových stránkách města a současně oznámit na úřední 
desce, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do 
jejich listinné podoby.
T – 5. 4. 2019
Z – vedoucí finančního odboru

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

2b/ Poskytnutí  investiční  dotace  a neinvestičních  dotací  a  uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace a neinvestičních 
dotací  z rozpočtu  statutárního  města Frýdku-Místku  pro  rok  2019 
- dotační rezervy primátora 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 3. rozhodlo

o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2019  -  dotační rezervy 
primátora tomuto subjektu:

1. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 004 95 824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený  předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na úhradu části výdajů 
spojených s nákupem pádlovacího stroje - pro kanoistiku, který se uskuteční v průběhu roku 2019 ve výši 
50.000,-- Kč  dle přílohy č. 1 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 4. rozhodlo 

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2019  -  dotační rezervy 
primátora těmto subjektům:

2. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 
Ostrava – Zábřeh, IČ 708 84 561, zastoupený ředitelem  brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D. na úhradu 
části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením oslav 50 let od založení profesionálního 
hasičského sboru ve Frýdku-Místku, pořádání vědomostních soutěží, tj. tvorba preventivně výchovných, 
bezpečnostních a osvětových materiálů, zhotovení propagačních předmětů (včetně grafického zpracování), 
zajištění pohoštění, odměny a ocenění pro výherce vědomostních soutěží, které se uskuteční v předpokládaném 
termínu duben – říjen 2019 ve výši 60.000,-- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení.

3. ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č.p.  146, 742 54 Bartošovice, IČ  476 57 901, pobočný spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupený předsedou Petrem 
Orlem na úhradu části výdajů spojených se záchranou volně žijících živočichů ze správního území 
statutárního města Frýdku-Místku v roce 2019, tj. provozní náklady záchranné stanice – materiál (krmení, 
PHM, čistící a kancelářské potřeby, drobný materiál do provozu), energie (elektřina, plyn, vodné), opravy 
a údržba chovatelských a provozních objektů, strojů a zařízení, služby (veterinární a laboratorní, telefony, 
internet, poštovné, odvoz odpadu a další služby nutné k zajištění provozu stanice) a mzdové náklady pracovníků 
stanice vč. odvodů ve výši 60.000,-- Kč dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 654 94 776, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, 
zastoupený starostou René Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením akce Hasičská soutěž Skalický kopec,  tj. poháry pro soutěžící, medaile, skákací hrad pro děti, 
hudba, malování pro děti, stříkaná pěna, svítící kroužky, ohňostroj a poštovné, balné, která se uskuteční 
v předpokládaném termínu 10. 8. 2019 ve výši 25.000,-- Kč dle přílohy č. 4 k usnesení.
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5. Beskydská šachová škola, z.s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 495 62 517, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou rady 
Ing. Petrem Zárubou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce 
Mistrovství České republiky dětí do 8 let, tj. pronájem sálu v Národním domě, poháry, medaile a věcné ceny, 
které se uskuteční v předpokládaném termínu 30. 3. – 31. 3. 2019 ve výši 30.000,-- Kč dle přílohy č. 5 
k usnesení.

6. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 228 
66 582, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený 
předsedou Tomášem Černockým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
10. ročníku Slavností bojových umění, tj. propagace, občerstvení pro účastníky, speaker, pronájem tělocvičny 
(haly), OSA - licenční poplatky, japonské divadlo, provozní potřeby, dovoz tatami a DPP – zajištění organizace 
akce, který se uskuteční v průběhu roku 2019 ve výši 36.000,-- Kč dle přílohy č. 6 k usnesení. 

7. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 228 
66 582, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený 
předsedou Tomášem Černockým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 9. 
ročníku školy AIKIDO AIKIKAI, tj. pronájem tělocvičny (haly), DPP - úklid, ubytování lektorů, odměna 
lektorů za stáž, občerstvení a stravné pro  účastníky  ve výši 15.000,- Kč a  na akci  Mezinárodní stáž Stará 
Wies,  tj.  na  poplatky  účastníků,  ubytování,  stravování a dopravu ve výši 20.000,- Kč, které se uskuteční 
v průběhu roku 2019 dle přílohy č. 8 k usnesení.

8. Linie radosti z.s., se sídlem Jamnická 505, 738 01 Staré Město, IČ 228 93 130, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupený předsedkyní Jaroslavou Lukšovou  na 
úhradu části výdajů spojených s účastí na Mistrovství Moravy a Slezska – Zlín 2019, které se uskuteční 
v předpokládaném termínu březen – duben 2019, tj. pohonné hmoty, odměna asistenta, odměna trenéra, na 
Mistrovství ČR v plavání – Liberec 2019, které se uskuteční v předpokládaném termínu duben 2019, tj.    
pohonné hmoty, odměna asistenta, odměna trenéra a osušky, na Mistrovství ČR v cyklistice – Račice 2019, 
které se uskuteční v předpokládaném termínu červen 2019, tj. pohonné hmoty, odměna asistenta, ubytování 
a sportovní obuv, na společenský večer Linie radosti – nejen pro handicapované z Frýdku-Místku a okolí, 
který se uskuteční v  předpokládaném termínu březen 2019, tj. nájem sálu, jídlo a občerstvení, výzdoba sálu, 
odměny zaměstnanců připravující akci  a technické zajištění + zajištění reprodukované  hudby,  na výlet do 
Českého ráje – 2019, který se uskuteční v předpokládaném termínu duben – květen 2019, tj. pohonné hmoty, 
odměna asistenta, občerstvení a batohy, na technické zabezpečení akce Halloween s radostí 2019, která se 
uskuteční v předpokládaném termínu říjen - listopad 2019, tj. výzdoba, propagace, občerstvení, potraviny, ceny 
a technické zajištění ve výši 20.000,-- Kč dle přílohy č. 8 k usnesení.

9. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
266 06 721, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, zastoupený 
prezidentem Ing. Jiřím Vykoukalem na úhradu  části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
akce TENISOVÝ TURNAJ KATEGORIE „A“ STARŠÍ ŽÁCI: POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU 2019, tj. pronájem sportoviště, míče, technická četa, on-line přenosy, servis raket, 
zdravotní personál, rozhodčí a  ceny,  která  se  uskuteční  v  předpokládaném  termínu   8. 2. – 12. 2. 2019 ve 
výši 40.000,-- Kč dle přílohy č. 9 k usnesení. 

10. „Beskydská volejbalová liga amatérů“ se sídlem Vítězslava Nezvala 549, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 026 94 409,  spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 12300, zastoupen 
předsedou Wernerem Cigánem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
finálových kol 10. ročníku „Regionální beskydské volejbalové ligy“,  tj. úhrada  nájmu,  náklady na rozhodčí  
a zapisovatele, účastnické listy a ceny, které se uskuteční v předpokládaném termínu 17. 3. a 24. 3. 2019 ve výši 
30.000,-- Kč dle přílohy č.10 k usnesení.

11. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 619 63 836, pobočný spolek zapsán ve SR, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, 
vložka 38613, zastoupen zástupcem vedoucího střediska Markétou Šuchovou na úhradu části výdajů spojených 
s účastí na akci Světové skautské jamboree 2019, USA, Západní Virginie, tj. účastnické poplatky (ubytování, 
strava a program na jamboree v USA) a doprava na mezinárodní skautské setkání v USA, která se uskuteční v 
USA v předpokládaném termínu 22. 7. – 2. 8. 2019 ve výši 40.000,-- Kč  dle přílohy č. 11 k usnesení.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 5. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investiční dotace a  neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 2019 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodě 2. 3. a 2. 4. tohoto 
usnesení dle přílohy č. 1 - 11 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ 
– OŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

1. ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, 
vložka 1196, zastoupená ředitelem Ing. Radomírem Špinkou na výtvarný, kancelářský materiál, sportovní 
materiál a vybavení, hudební materiál a vybavení, odměny pro děti, cestovné ve výši 26.000 Kč,

2. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na nájmy, materiál na pokusy a fotopráce ve výši 65.000 Kč,

3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, Místek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na občerstvení, věcné odměny, výtvarný materiál, 
cartrige, hry, knihy, papír, vstupné na bazén, pitný režim, sladkosti ve výši 12.000 Kč, 

4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, 
ubytování, stravování, jízdné, sportovní vybavení, cestovné, vstupné ve výši 35.000 Kč,

5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem K Fojtství 65, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, 
IČ 70632359, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41361, 
zastoupený vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, ubytování, materiál, kancelářské potřeby, vybavení 
lékárničky, dopravné, vstupné, startovné, sportovní a tábornický materiál, hry, knihy, občerstvení, stravné, 
poštovné, balné, cestovné, přepravné ve výši 45.000 Kč,

6. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a členkou výboru Mgr. Ilonou Halešovou na materiál, 
cestovné, přepravné, účastnické poplatky, tisk, grafické zpracování, nájmy, včelařské potřeby, propagace, web, 
sborníky ve výši 32.000 Kč,

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 OPS, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na energie, vodné, stočné, teplo, 
nájem, materiál, cestovné, dopravné, přepravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, vstupné ve 
výši 45.000 Kč, 
8. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 
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28. října 781, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Janem Tkáčem na energie, vodné, 
stočné, sportovní potřeby, vybavení, nářadí, nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky, kancelářské 
potřeby, kopírování, poštovné, cestovné, přepravné, materiál ve výši 75.000 Kč,

9. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 61963836, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38613, zastoupený zástupcem vedoucího střediska Ing. Markétou Šuchovou na nájmy, materiál, vstupné, 
bazén, bowling, permanentky na lyžování, hry, sportovní a tábornické potřeby, skládací stoly ve výši 30.000 Kč,

10. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Bc. Matějem Vaňkem na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, 
stočné, materiál, vybavení, drobnou údržbu, cestovné, pronájmy ve výši 100.000 Kč,

11. Katolický lidový dům v Místku z. s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a členem výboru Ing. Davidem Markem na energie, věcné ceny, občerstvení, propagace, 
materiál ve výši 35.000 Kč,

12. Karak Nar, z.s., se sídlem 5. května 905, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 05405149, spolek zapsaný ve 
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15340, zastoupený předsedou Mgr. Romanem 
Göttlicherem na nájmy, energie, materiál ve výši 8.000 Kč,

13. Lumpíkov z.ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02859343, ústav 
zapsaný v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou 
Petrou Petruškovou na nájmy, energie, materiál, propagace ve výši 15.000 Kč, 

14. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na pomůcky a vybavení, materiál, učebnice ve výši 40.000 
Kč,

15. Sdružení Klubko, z.s., se sídlem Národních mučedníků 2548, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632138, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4832, zastoupený jednatelkou 
Bc. Markétou Sysalovou na nájmy, energie, pronájmy, sportovní, programový a kancelářský materiál, vybavení, 
materiál a nářadí, poštovné, dopravné ve výši 45.000 Kč,

16.  spolek Horský klub Frýdek-Místek, se sídlem Pionýrů 800, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06007970, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15881, zastoupený předsedou 
Bc. Martinem Gavlasem a hospodářem Dušanem Matunákem na nájmy včetně služeb ve výši 10.000 Kč,

17. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R , se sídlem El. Krásnohorské 105, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 70632618, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41364, zastoupený vedoucím oddílu Mgr. Tomášem Chrobákem na nájmy a materiál ve výši 40.000 Kč,

18. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, se sídlem Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 64122476, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 35681, 
zastoupený starostou Daliborem Velčovským na materiál, vybavení, medaile, poháry, diplomy ve výši 10.000 
Kč,

19. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, Lískovec, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 64122182, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
35534, zastoupený starostou Ing. Lumírem Balharem na nájmy a cestovné ve výši 3.000 Kč,

20.  Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 02900807, spolek vedený ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, zastoupený 
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předsedou Petrem Dvořáčkem a členkou výboru Petrou Vlasákovou na technické zajištění, materiál, vybavení, 
tisk, věcné odměny ve výši 20.000 Kč, 

21. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na akci Předvánoční posezení 
s Mikulášem 
na občerstvení, pitný režim, věcné odměny a sladkosti ve výši 5.000 Kč, 

22. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na akci 20 let Klubu Míša na pozvánky 
a upomínkové předměty, občerstvení, pronájem ve výši 8.000 Kč, 

23. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na Den vědy 2019 na materiál na pokusy ve výši 5.000 Kč,

24. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na Finále fyzikální ligy 2019 na materiál na pokusy, věcné odměny, poháry, 
diplomy, medaile, fotopráce ve výši 10.000 Kč,

25. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 
IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 
prezidentem Ing. Igorem Naděm na akci Evropský vědecký den 2019 na materiál na pokusy, věcné odměny, 
pohár, diplomy, medaile, fotopráce ve výši 10.000 Kč,

26. Centrum maminek Broučci z.s., se sídlem Na kopečku 441, 739 25 Sviadnov, IČ 68334338, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4180, zastoupený předsedkyní Markétou 
Bortlovou na akci Karneval malých princezen na nájem, materiál, propagace, věcné odměny ve výši 4.000 Kč,

27. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Štětcem proti nudě na materiál, nářadí, věcné odměny, občerstvení, propagaci, 
tisk, nájem, energie ve výši 4.500 Kč,

28. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Tradiční vánoce v Sokolíku na výtvarné potřeby, materiál, propagaci, autorské 
poplatky ve výši 5.000 Kč,

29. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Šikovné ruce na materiál, vybavení, věcné odměny, občerstvení, propagaci 
a tisk, odvoz odpadu, nájem, voda, energie ve výši 5.000 Kč,

30. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na akci Keramická pec aneb historie umění v praxi na materiál, vybavení, propagaci, 
nájem ve výši 7.500 Kč,

31. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 
28. října 781, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Janem Tkáčem na akci Skautské jaro 
na tisk, kopírování, materiál, občerstvení, vstupné, věcné odměny ve výši 5.000 Kč,

32. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 
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v Praze, oddíl L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na Mistrovství ČR v turistickém 
závodě na nájem, propagaci, tisk, kancelářský materiál, hygienické potřeby, materiál, vybavení, medaile, věcné 
odměny, občerstvení, cestovné ve výši 40.000 Kč,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ se subjekty uvedenými 
v bodě 2. 6. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DPV/2019 až 32/OŠKMaT/DPV/2019 k usnesení, uložené 
na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo

o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových 
aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ níže uvedenému subjektu:

33. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
Ing. Helenou Vaškebovou na materiál, kancelářské potřeby, knihy, časopisy, odborné texty, učebnice, 
propagační materiály, propagaci, reklamu, energie, vodné, stočné, likvidaci odpadu, technické a organizační 
zajištění ve výši 13.000 Kč.

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

2d/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ - OŠKMaT 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku  

2. 9. rozhodlo    

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

1. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na činnost 
/nájmy, doplnění kostýmů, drobné vybavení tanečního studia, organizace letní taneční školy - nájem, doprava/ 
ve výši Kč 70.000,--, 

2. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČ 26559331, spolek zapsaný ve SR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na akci 
„Just Dance Show“ /nájem, propagace, jednorázové kostýmy, materiál, kulisy, rekvizity, technické zajištění/ 
ve výši Kč 25.000,--,

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

4. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní 
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spolku Ing. Helenou Vaškebovou, na akce „16. ročník festivalu mladých amatérských hudebních skupin Douši 
Buši“, „13. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Čerstvé na prkýnku“ a „13. ročník Sokolíkfestu“ /nájem 
včetně energií, honoráře, propagace, ceny, materiál, poplatky, technické zajištění, tisk a výlep plakátů/ ve výši 
Kč 30.000,--, 

5. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedkyní 
spolku Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost filmového miniklubu FK Sokolík /materiál, poplatky, propagace, 
tisk, poštovné a dopravné filmů, nájem včetně energií a služeb, OON včetně odvodů/ ve výši Kč 15.000,--, 

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

7. Impro FrMol z.s., se sídlem Jiřího Trnky 65, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06501885, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16228, zastoupený předsedou Jaroslavem 
Ryšavým, na činnost /nájem vč. energií, nákup kamery a ozvučovací techniky, soustředění - doprava, ubytování/ 
ve výši Kč 20.000,--, 

8. Luděk Lednický, nar. 22. 6. 1970, trvale bytem *************, ******************, DIČ CZ006224962, 
na činnost D.N.A. (Divadlo nadšených amatérů) /nájem včetně energií, materiál na kulisy a rekvizity, poplatky, 
nákup drobné techniky/ ve výši Kč 30.000,--, 

9. Luděk Lednický, nar. 22. 6. 1970, trvale bytem *************, ******************, DIČ CZ006224962, 
na akci „2. ročník divadelně-hudebního festivalu BEZ OPONY /nájem, materiál, honoráře, propagace, technické 
zajištění/ ve výši Kč 10.000,--, 

10. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
03590569, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený 
předsedou Janem Krautem, na činnost /nájem vč. služeb, energie, propagace, cestovné na vystoupení, oprava 
a doplnění hudebních nástrojů včetně příslušenství, materiál, technické zajištění, drobné technické vybavení, 
poplatky/ ve výši Kč 80.000,--, 

11. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
03590569, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený 
předsedou Janem Krautem, na akci Big BLAST! Band – 5 let! /propagace, honoráře, cestovné na vystoupení, 
nájem včetně energií, materiál, přeprava, technické zajištění/ ve výši Kč 30.000,--, 

12. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s. se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní 
třída 11, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace, 
honoráře, dopravné na koncerty, nájem, materiál, poplatky, doplnění oblečení, soustředění – nájem, ubytování, 
doprava/ ve výši Kč 55.000,--,

13. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s. se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní 
třída 11, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na akci „Moravskotřebovské 
arkády 2019“ /doprava na festival, účastnický poplatek/ ve výši Kč 11.000,--,

14. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-
Místek, IČ 47999713, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, 
zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné a cestovné na koncerty, propagace, 
materiál, nájem, poplatky, honoráře a dopravné hudebníků, poštovné, úpravy, dovybavení a opravy hudebních 
nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění - ubytování, doprava, nájem/ ve výši Kč 41.000,--, 

15. Pěvecký sbor Catena musica z.s., se sídlem J. Opletala 967, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120295, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110, zastoupený předsedou sboru 
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PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /kopírování, honoráře, dopravné na koncerty, materiál, OON včetně 
odvodů, nájmy, dovybavení a opravy malých hudebních nástrojů a úborů, propagace, poštovné, poplatky, 
odměna dirigentu, účetní práce, členské příspěvky, soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 23.000,-

16. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na činnost /honoráře, cestovné na festivaly 
a koncerty, materiál, propagace, kopírování, poplatky, nájmy, pronájmy movitých věcí, víkendové soustředění – 
nájem, ubytování, doprava/ ve výši Kč 80.000,--, 

17. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na akce „Sborové hudební dílny“ 
a „Dušičkový koncert Naděje“ /nájem, propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál, 
ubytování a doprava účinkujících, přepravné, poplatky/ve výši Kč 50.000,--, 

18. 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 OPS vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na činnost společenského klubu 
/nájem, materiál kancelářský a pro rukodělné práce, poštovné, nákup rekvizit, občerstvení/ ve výši Kč 9.000,--, 

19. 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 OPS vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na akce „Společenský večírek 
s kulturním vystoupením klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, 
materiál, propagace, tisk, občerstvení, doprava/ ve výši Kč 17.000,--, 

20. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 22890246, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní Olgou 
Čaganovou, na činnost /propagace, průvodcovská činnost, materiál, drobná údržba a opravy, nájem, tiskoviny/ 
ve výši Kč 15.000,--, 

21. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 22890246, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní Olgou 
Čaganovou, na akci „Kulturní odpoledne pro občany Chlebovic“ /honoráře, OON včetně odvodů, materiál,  
propagace/ ve výši Kč 10.000,--, 

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

23. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, 
vložka 41803, nezapsaný v OR, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a členkou výboru Mgr. Ilonou 
Halešovou na činnost /cyklus akcí v Domě včelařů na Fojtství v Chlebovicích – materiál, poplatky, propagace, 
poštovné, OON včetně odvodů, honoráře, cestovné, přepravné/ ve výši Kč 50.000,--,

24. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
11798, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na činnost /nájem, poštovné, honoráře, kopírování, 
fotopráce, doprava na exkurze, propagace, materiál, tisk, poplatky/ ve výši Kč 8.000,--, 

25. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Hasičská 3038, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
11798, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na vydání sbírky Slezské zemi XXXI /materiál, kopírování, 
honorář, tisk, vazba, fotopráce/ ve výši Kč 5.000,--, 
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26. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., se sídlem Lesní 1827, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
65892224, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený 
předsedkyní Dajanou Zápalkovou, na činnost /poštovné, materiál, kopírování, tisk almanachu, sborníků 
a časopisu, propagace, poplatky, honoráře, nájmy, ceny do soutěže/ ve výši Kč 25.000,--,

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

28. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Palackého 123, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 
předsedou Miroslavem Žiškou, na akci „22. ročník fotosoutěže pro mladé autory“ /propagace, ceny, materiál, 
poštovné/ ve výši Kč 10.000,--,

29. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /tisk, kopírování, nájem, propagace, 
poštovné, honoráře, materiál, poplatky, doprava/ ve výši Kč 16.000,--, 

30. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání XX. výtvarného portfolia /tisk, materiál, 
grafické zpracování, honoráře, cestovné/ ve výši Kč 14.000,--, 

31. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a členem výboru Ing. Davidem Markem, na činnost /dramatické pořady, hudebně literární 
večery, výstavy a přednášky - honoráře, propagace, cestovné a občerstvení účinkujícím, poštovné, OON včetně 
odvodů, materiál, nájmy včetně energií a služeb, ceny soutěžícím/ ve výši Kč 100.000,--, 

32. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní 
Ing. Hanou Olkovou a členem výboru Ing. Davidem Markem, na akci „17. ročník festivalové přehlídky dětských 
pěveckých sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON včetně odvodů, honoráře, materiál, ceny, poštovné, 
dopravné souborů, nájem/ ve výši Kč 35.000,--, 

33. “Jazz v Beskydech o.s.“, se sídlem Potoční 1228, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22761403, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10074, zastoupený ředitelem sdružení 
Janem Bednaříkem, na činnost /koncerty - honoráře účinkujícím/ ve výši Kč 70.000,--,

34. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02900807, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, zastoupený 
předsedou Petrem Dvořáčkem a členkou výboru Petrou Vlasákovou, na cyklus kulturních akcí „Pod pergolou 
Faunaparku“ /materiál, poplatky, propagace, technické zajištění, honoráře, nákup drobného dlouhodobého 
hmotného majetku/ ve výši Kč 25.000,--,

35. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČ 47197340, nezapsaný 
v OR, na činnost hudební školy /nájem, energie/ ve výši Kč 10.000,--,

36. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek- Frýdek, IČ 47197340, nezapsaný 
v OR, na akci „Talent 2019 – soutěž kapel a zpěváků“ /propagace, materiál, výroba klipů a nahrávání ve studiu, 
pronájem/ ve výši Kč 10.000,--,

37. Spolek Filip Neri, se sídlem Sadová 611, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60043431, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, 
na akci „Svatojánské kulturní léto“ /propagace, honoráře, materiál, poštovné, OON včetně odvodů, technické 
zajištění, nájem včetně energie, poplatky, občerstvení účinkujícím/ ve výši Kč 50.000,--, 
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38. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
01524178, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený 
předsedou Michaelem Šlehoferem, na akce „Křížová cesta, Čtení místa, Beseda s Fr. Čuňasem Stárkem, Koncert 
proti totalitě a nesvobodě, Šomafest a Mágův máj“ /nájem prostor, techniky a mobilních toalet, propagace, tisk, 
materiál, honoráře a cestovní výlohy účinkujících, pronájmy, pořadatelská služba/ ve výši Kč 80.000,--, 

39. Spolek TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Svatopluka Čecha 1498, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 66934052, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3860, zastoupený 
předsedou Ing. Michalem Smolánem, na akce „Talent 2019“ a „StounTalent 2019“ /propagace, materiál, 
poštovné, kopírování, nájem včetně služeb, honoráře, technické zajištění, OON včetně odvodů, tisk a výlep 
plakátů/ ve výši Kč 90.000,--, 

40. Vzdělávací spolek BENE VIATICUS, se sídlem Slezská 2898, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
07406371, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18044, zastoupený 
místopředsedou Martinem Dubčákem, na akci „Koncert při připomínce vypálení synagogy ve Frýdku“ 
/honoráře, propagace, ozvučení/ ve výši Kč 10.000,--, 

41. Římskokatolická farnost Frýdek, se sídlem Mariánské náměstí 145, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČ 
60801930, zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená administrátorem farnosti P. Mgr. 
Jozefem Novákem, na akce „Postní koncert v kostele, Půlhodina s varhanami, Adventní koncert v kostele“ 
/propagace, honoráře, materiál, doprava, občerstvení účinkujícím/ ve výši Kč 15.000,--, 

42. Spolek přátel umění při Základní umělecké škole Frýdek-Místek, se sídlem Hlavní třída 11, Místek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ 05060133, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
15055, zastoupený předsedkyní Mgr. Věrou Fojtíkovou, na akci „Česko-slovenská kytarová soutěž Fernanda 
Sora“ /ceny, propagace, diplomy a upomínkové předměty/ ve výši Kč 15.000,--, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 9. 
usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP PaRKA/2019 až 42/OŠKMaT/DP PaRKA/2019 k usnesení, uložené 
na odboru ŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo    

o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

43. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Československé armády 1979, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
03590569, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený 
předsedou Janem Krautem, na akci Big BLAST! Band a smyčcový orchestr ve výši Kč 50.000,--, 

44. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z. s., se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 251, zastoupený předsedkyní Martinou Pavelkovou, na akce „Jarní koncert“ ve výši Kč 50.000,--, 

45. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z. s., se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 251, zastoupený předsedkyní Martinou Pavelkovou, na akce „Symfonický orchestr doprovází mladé 
hudební talenty“ ve výši Kč 60.000,--, 

46. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01524178, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený statutárním 
zástupcem Michaelem Šlehoferem, na činnost ve výši Kč 150.000,--,
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47. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26599198, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený předsedkyní Libuší Štrochovou 
na akci „Děti dětem - Adventní koncert 2019“ ve výši Kč 50.000,--. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj  
sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ – OŠKMaT     

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-
Místek na rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

1. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22866582, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený 
předsedou Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb a energií ve výši 20.000 Kč, 

2. BK Klasik z.s., se sídlem Revoluční 556, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve 
SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený prezidentem Ondřejem Gongolem 
na nájmy včetně služeb, startovné a registrace, sportovní materiál a vybavení, výstroj a výzbroj, ubytování, 
jízdné a dopravné, stravování, pitný režim a občerstvení, kancelářské potřeby, ostatní materiál ve výši 140.000 
Kč,
 
3.  Bowlingový spolek Jadran, se sídlem 1. máje 155, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 05219914, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15170, zastoupený předsedou Josefem 
Mihulkou na pronájem drah a materiál, startovné, poplatky ve výši 5.000 Kč,

4. Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z.s., se sídlem Bedřicha Václavka 2783, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 27013791, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
6891, zastoupený prezidentem Ing. Petrem Kozárem na nájmy včetně služeb, sportovní výstroj a výzbroj, 
materiál 
ve výši 15.000 Kč,

5. FK Chlebovice 1963 z.s., se sídlem Chlebovice 219, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 01530798, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou Ing. Jiřím Syřínkem 
na energie, údržbu areálu a travnaté plochy a vybavení ve výši 5.000 Kč,

6. GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22814248, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem 
na nájmy, energie, sportovní vybavení, materiál ve výši 110.000 Kč,

7. Interchess z.s., se sídlem Maxe Švabinského 2238, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22609385, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10379, zastoupený předsedou Ing. Janou 
Dvořákovou na nájmy, šachové vybavení, šachové programy, partiáře, materiál, dresy, startovné, ubytování, 
stravování, cestovné, věcné ceny ve výši 45.000 Kč,

8. JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 03496899, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13818, zastoupený 
předsedou Michalem Otavou na pronájem tenisových kurtů, sportovní vybavení ve výši 50.000 Kč,  

9. JUDO BESKYDY z.s., se sídlem Skalice 292, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27025128, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7032, zastoupený předsedou správní rady Luďkem 
Kubíčkem na nájmy, dopravné, cestovné, ubytování, stravování, sportovní materiál a vybavení, údržbu, opravy, 
školení trenérů ve výši 120.000 Kč,
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10. Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Josefa Suka 1840, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený předsedou 
Bc. Pavlem Gazdou na materiál a nájmy včetně služeb ve výši 120.000 Kč,

11. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Novodvorská 3067, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22731911, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený 
předsedkyní Mgr. Ivetou Ličmanovou na nájmy bazénů, startovné ve výši 100.000 Kč,

12. Radioklub Frýdek-Místek, se sídlem Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63699257, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3139, zastoupený předsedou 
Karlem Kohutem na nájmy, materiál, semináře, poštovné ve výši 5.000 Kč,

13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 45235678, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30844, 
zastoupený starostou Michalem Pírkem na hasičské hadice, sportovní materiál a vybavení, služby, vstupné, 
cestovné, stravné, opravy a údržbu ve výši 40.000 Kč,

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 64122018, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na opravy a údržbu, hasičské vybavení, energie ve výši 
20.000 Kč,

15. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 
pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupený 
starostou Reném Pardubickým na nájmy, kancelářské potřeby, kopírování, nájem bazénu, vstupné, trička, 
potisky, sportovní materiál a vybavení, startovné, ubytování, stravování ve výši 20.000 Kč,

 16. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – z.s., se sídlem Dr. M. Tyrše 3103, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený 
místopředsedou Lubomírem Černým pro oddíl judo na nájmy včetně služeb, jízdné, dopravné, ubytování, 
startovné, medaile, poháry ve výši 120.000 Kč,

17. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00534986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou pro oddíl TS AKTIV na nájmy, sportovní vybavení a materiál, cestovné, 
dopravné, jízdné, startovné, ubytování, stravování, občerstvení, pitný režim, kancelářský materiál, propagace, 
tisk, dresy, šití, věcné ceny, diplomy, medaile ve výši 110.000 Kč,

18. Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Nad potokem 2047, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 26532689, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
5162, zastoupený předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou na startovné, registrace, ubytování, materiál, vybavení, 
tisk map, nájmy včetně služeb ve výši 35.000 Kč,

19. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26534851, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5196, zastoupený předsedou Milanem Adámkem 
na krmivo, stelivo, veterinární a kovářské služby, materiál, vybavení ve výši 40.000 Kč,
 
20. SK zdravotně postižených sportovců Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, IČ 14613654, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 628, zastoupený hospodářem Milanem 
Kubalou na náklady na cykloturistiku ve výši 5.000 Kč,

21. Škola Taekwon-Do ITF Joomuk Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na aleji 2715, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 26523531, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5086, 
zastoupený předsedou Jozefem Juhásem na nájmy včetně služeb, materiál, vybavení, ubytování, cestovné, 
startovné, pojištění, kancelářské potřeby, vybavení lékárniček, stravování ve výši 70.000 Kč,

22. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Čs. armády 570, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
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IČ 66934044, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3857, zastoupený 
předsedou výkonného výboru Ing. Filipem Gavlasem, DiS. na nájmy včetně služeb, dopravné, ubytování, 
startovné, věcné odměny ve výši 140.000 Kč, 

23. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a místostarostou Gabrielou Ondrouškovou na nájmy, materiál a vybavení, 
dopravné, jízdné, ubytování, startovné, registrační, licenční a soutěžní poplatky, energie ve výši 200.000 Kč,

24. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, z.s., se sídlem Skalice 414, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 48772712, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený jednatelem 
Janou Teperovou na otop včetně dopravného, energie, PHM, oleje, sekání hřiště, náhradní díly, startovné, 
dopravné, kimona ve výši 20.000 Kč,

25. Tělovýchovná jednota Sokol Zelinkovice – Lysůvky, z.s., se sídlem Hraniční 33, Lysůvky, 739 42 Frýdek-
Místek, IČ 60341343, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2663, 
zastoupený předsedou Ing. Romanem Pokludou na nájem tělocvičen, sportovní vybavení, nájem haly na 
bruslení, vstupné do aquaparku, vstupné do lanového centra, dopravu ve výši 15.000 Kč,

26. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, z.s, se sídlem Jana Čapka 2349, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00563153, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený 
místopředsedou Alenou Habernalovou pro oddíl Flash aerobik na nájmy, cestovné, dopravné, jízdné, přepravné, 
startovné, materiál, sportovní výstroj a výzbroj ve výši 10.000 Kč,

27. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, z.s, se sídlem Jana Čapka 2349, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00563153, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený 
místopředsedou Alenou Habernalovou pro oddíl sportovní gymnastiky na dresy, kostýmy, teplákové soupravy, 
trička, dopravné, metodické prvky, kladinu ve výši 80.000 Kč,

28. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na nájmy včetně služeb ve výši 10.000 Kč,

29. TJ Slezská- 2. ZŠ Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00576280, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 49, zastoupený předsedou 
Ing. Petrem Souralem na nájmy a nákup stolů na stolní tenis ve výši 20.000 Kč,

30. Tenisklub7 z.s., se sídlem Jiráskova 457, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06767630, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16453, zastoupený předsedou Mgr. Jakubem Ondračkou 
na nájmy, materiál, vybavení, cestovné, dopravné, jízdné, pohoštění, věcné odměny, propagace, ubytování, 
stravování ve výši 25.000 Kč,

31. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s., se sídlem Jeronýmova 393, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ 
26577089, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený 
jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou na nájmy včetně energií, registrační, licenční a soutěžní poplatky, 
dopravné, cestovné, jízdné, dresy ve výši 110.000 Kč,
 
32. 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 OPS, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na 15. ročník Zimních her na 
ubytování, stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí, poštovné, kancelářské potřeby, věcné 
odměny, propanbutanovou lahev na oheň, ohňostroj ve výši 20.000 Kč,

33. O-RUNNAŘI Beskydy, z.s., se sídlem Erbenova 397, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07409460, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18073, zastoupený předsedkyní Ing. Soňou 
Létalovou na 6. závod podzimního krajského žebříčku MSKS OS ve sprintu na rozhodčí, stavitele trati, 
zpracovatele, věcné ceny a diplomy ve výši 5.000 Kč,

34. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159,  spolek  zapsaný 
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ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem 
Železníkem na 36. ročník akce Turistický pochod Lískovecká 10 na materiál, kopírování, tisk, občerstvení, 
věcné odměny, propagace, chůdy ve výši 10.000 Kč, 

35. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem 
Železníkem na akci 15. ročník Fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2019 na materiál, odvoz a likvidace odpadů, 
propagace, tisk, revize, věcné odměny ve výši 10.000 Kč, 

36. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Cayak Cross na 
přehradě Olešná na zapůjčení lodí, záchranný člun, věcné odměny, medaile, rozhodčí, pomocníky, pitný režim, 
ozvučení ve výši 10.000 Kč, 

37. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Běžecký 
kanoistický půlmaratón na věcné odměny, medaile, občerstvení, zapůjčení aparatury a speakra, rozhodčí a 
pomocníky, zdravotní službu ve výši 10.000 Kč, 

38. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Putovní pohár 
Frýdku-Místku na přehradě Olešná na mobilní WC, medaile, záchranný člun a záchranáře, pohoštění, pitný 
režim, PHM, zapůjčení aparatury a speakra, věcné odměny ve výši 10.000 Kč, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a 
rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2019“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 12. usnesení dle 
přílohy č. 1/OŠKMaT/DPS/2019/Če až 38/OŠKMaT/DPS/2019/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

2f/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace do oblasti mládežnického sportu na rok 2019 
– OŠKMaT      

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 14. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2019 subjektu:

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 nájem sportovišť ve výši 100.000 Kč 
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/MS/2019/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 15. 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. 14. usnesení dle přílohy 
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č. 1/OŠKMaT/MS/2019/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

2g/ Poskytnutí 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. 16. 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 7.125.000 Kč 
dle přílohy č.1/OŠKMaT/MS/2019/Če  k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 17. 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. 16. usnesení dle přílohy 
č. 1/OŠKMaT/MS/2019/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 18. rozhodlo

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

1. Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem 8. pěšího pluku 81, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00436020, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 2566, zastoupený předsedou Zdeňkem Dudou na náklady spojené s akcí Vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců okresu za rok 2018 ve výši 30.000 Kč,

2. Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Josefa Suka 1840, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený předsedou 
Bc. Pavlem Gazdou na nákup sportovního vybavení a pronájem sportovišť ve výši 300.000 Kč,

3. JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z. s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 03496899, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13818, zastoupený 
předsedou Michalem Otavou výhradně na 2. ročník mezinárodního tenisového turnaje žen ITF 25 000 $  
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na ubytování, sportovní vybavení, antuku, občerstvení, rozhodčí, věcné ceny ve výši 200.000 Kč,

4. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22866582, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený 
předsedou Tomášem Černockým na nákup tatami (puzzle) 100 m2 ve výši 63.200 Kč, 

5. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Novodvorská 3067, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 22731911, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený 
předsedkyní Mgr. Ivetou Ličmanovou na nájmy bazénů výši 300.000 Kč,

6. TTV Sport Group CZ s. r. o., se sídlem Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 05366569, 
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 289568, zastoupená jednatelem Jaroslavem Vašíčkem výhradně na akci 11. ročník Czech Cycling Tour, 
Světový pohár v silniční cyklistice 2019 se startem III. etapy v Olomouci a cílem ve městě Frýdek-Místek 
na ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení, technické zabezpečení tratí, materiál, věcné ceny, tisk, reklamu, 
rozhodčí, nájmy, Motomarshálové zabezpečení trati ve výši 400.000 Kč,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 19. rozhodlo

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 
se subjekty uvedenými v bodě 2. 18. usnesení dle přílohy č. 1-6/OŠKMaT/RM/2019 k tomuto usnesení, 
uložené na OŠKMaT.

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

2i/ Poskytnutí  neinvestičních dotací  a uzavření  veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí  neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 
– odbor ŠKMaT, kultura     

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 20. rozhodlo

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

1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, z.s. se sídlem Lískovec 305, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47861533, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený předsedkyní 
Radkou Jirsovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, doprava, materiál, poplatky, propagace, honoráře, 
doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních nástrojů, technické zajištění akcí, soustředění – nájem vč. 
energií, materiál, dopravné/ ve výši 150.000 Kč, 

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

3. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 41803, zastoupený předsedkyní Marií Knödlovou a jednatelkou Mgr. Ilonou Halešovou, na činnost
/výhradně na úhradu nákladů spojených s provozem Domu včelařů na Fojtství v Chlebovicích vč. muzea 
a skanzenu - el. energie, otop, revize, propagace, opravy, údržba, oprava a doplnění exponátů, materiál, nájem 
vč. služeb, poplatky, průvodcovská a úklidová činnost, pojištění, poštovné, tisk, kopírování, OON vč. odvodů, 
honoráře, vodné, poplatky za web, přepravné, odvoz fekálií a odpadu/ ve výši 160.000 Kč,
4. 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 činnost /materiál, poplatky, opravy a obnova krojových součástí, 



18

hudebních nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý hmotný majetek, propagace, 
technické zajištění akcí, nájmy vč. služeb a energií, přepravné, víkendové soustředění – nájem, materiál, 
doprava, ubytování, náklady spojené s provozem budovy na ul. M. Gorkého 405 ve Frýdku-Místku – energie, 
nájem vč. služeb, údržba a úklid budovy a přilehlých pozemků, odvoz odpadu, vodné a stočné, revize, PH 
do sekačky/ ve výši 350.000 Kč,  

5. Společnost pro dechovou hudbu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Palackého 134, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 48772143, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2384, 
zastoupený předsedkyní Dagmar Marešovou, na činnost /opravy a doplnění hudebních nástrojů a stejnokrojů, 
kopírování, nájem vč. služeb, materiál, poštovné, poplatky, cestovné, dopravné a přepravné na koncerty, 
honoráře, drobný dlouhodobý hmotný majetek (hudební nástroje), OON vč. odvodů, propagace, ozvučení, 
osvětlení, víkendové soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši 10.000 Kč, 

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

7. Love production s. r. o., se sídlem 739 49 Metylovice 595, IČ 02763052, společnost zapsaná v OR vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58572, zastoupená jednatelem Kamilem Rudolfem, 
na koncerty a provoz Klubu Stoun ve Frýdku-Místku /nájem vč. služeb a energií, materiál, propagace, technické 
zajištění, honoráře, OON vč. odvodů, údržba a drobné opravy, poplatky agenturám, kopírování, výlep, tisk/ 
ve výši 500.000 Kč, 

8. 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 úhradu části nákladů spojených s akcí „25. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2019“ /materiál, ubytování, dopravné, stravné a honoráře 
účinkujícím, propagace, programové a technické zabezpečení, tisk propagačního materiálu, nájem vč. služeb 
a energií, OON vč. odvodů, honoráře, dokumentace/ ve výši 1.250.000 Kč, 

9. POD SVÍCNEM z.s., se sídlem Farní 16, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26663252, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupené předsedou Bc. Petrem Korčem, 
výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest – Frýdek-Místek sobě“ /pronájem vč. služeb a 
energií, doprava, přeprava, instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění, pořadatelská, bezpečnostní a 
úklidová služba, tisk a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře, materiál, technické zajištění vč. stavby 
plotů, podií, zastřešení a tribuny/ ve výši 700.000 Kč, 

10. Svatováclavský hudební festival, z. s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  
IČ 26632578, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5991, zastoupený 
předsedou Doc. Mgr. Igorem Františákem, Ph.D., výhradně na koncert ve Frýdku-Místku konaného v rámci akce 
„Svatováclavský hudební festival 2019“ /pronájem vč. služeb a energií, tisk a výlep plakátů, poplatky, 
propagace, honoráře, organizační a produkční služby, technická asistence při koncertu/ ve výši 140.000 Kč, 

11. Zdeněk Tofel, se sídlem Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 48789836, nezapsaný v OR, 
výhradně na adventní koncert a prezentaci uměleckých řemesel a gastronomie ve Frýdku-Místku konaných 
v rámci akce „MF SOUZNĚNÍ 2019“ /nájem, produkce, dekorace, výzdoba, dopravné, cestovné, honoráře, 
ubytování a stravování účinkujících, pronájem, propagace, technické zajištění/ ve výši 150.000 Kč, 

12. Pavla Walková, se sídlem Ke Splavu 2348, 738 01 Frýdek-Místek - Místek, IČ 44935561, nezapsaná v OR, 
výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem vč. energií a služeb, 
propagace, poplatky, pronájmy, technické zajištění/ ve výši 250.000 Kč, 

13. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 732/15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00562602, 
zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou 
Slaninovou, výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova 
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ve Frýdku-Místku v roce 2018 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /OON vč. odvodů, ochranné pracovní pomůcky 
a nářadí, materiál, úprava terénu vč. zeleně, drobné opravy, pohonné hmoty/ ve výši 50.000 Kč, 

14. PhDr. Dagmar Čaplyginová, se sídlem Revoluční 310, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČ 69236020, 
nezapsaná v OR, výhradně na částečné náklady spojené s cyklem výstav a literárních večerů v Galerii věž“ 
/propagace, materiál, technické zajištění, honoráře/ ve výši 40.000 Kč, 

15. Evolution Brothers s.r.o., se sídlem K Zelinkovicím 241, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 06589405, 
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72493, zastoupená jednatelem 
Mgr. Miraiem Navrátilem, výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „FM City fest“ /propagace, 
technické zabezpečení a zajištění doprovodného programu pro rodiny s dětmi, honoráře interpretů, nájmy/ 
ve výši 600.000 Kč, 

16. Rosenfeld z.s., se sídlem Jiráskova 506, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07166583, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17517, zastoupený předsedou Ing. Alexandrem Mosiem, 
výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu 1. Veřejný malířský ateliér ve Frýdku-
Místku /pronájem prostor vč. energií a služeb, materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek, propagace/ ve výši 
95.000 Kč, 

17. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01916181, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou Karlem 
Jirglem, na činnost /údržba a doplnění hudebních nástrojů + příslušenství, nájem vč. služeb, energie, materiál, 
propagace, dopravné a cestovné na vystoupení, technické zajištění, nákup drobného technického vybavení/ 
ve výši 70.000 Kč, 

18. Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 150, zastoupená předsedou Mgr. Jaromírem Javůrkem, Ph.D., výhradně na koncert ve Frýdku-Místku 
konaného v rámci akce „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ /pronájem techniky, poplatky, propagace, 
honoráře, ubytování a cestovné účinkujících/ ve výši 75.000 Kč. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 21. rozhodlo    

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 
se subjekty uvedenými v bodě 2. 20. usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2019 až 18/OŠKMaT/R/2019 
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2j/ Poskytnutí  neinvestičních dotací  a uzavření  veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí  neinvestičních  dotací  z programu „Podpora  a rozvoj 
ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019“ 
– odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 22. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících 
na sociální služby pro rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

1.  NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, obecně 
prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Brně, 
oddíl O, vložka 443, zastoupena ředitelkou Bc. Barborou Suchou, ve výši Kč 5 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Bezbariérový veřejný prostor – konzultační činnost“,  tj. na úhradu  
ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení 
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příjemce, kterým je konzultační středisko se sídlem: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy           
č. S/0038/2019/OSS, uložené na OSS.

2. Linie radosti z. s., se sídlem Jamnická 505, 738 01 Staré Město, IČ 22893130, spolek zapsaný ve spolkovém 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9709, zastoupen ředitelkou Jaroslavou 
Lukšovou, Kč 17 000,-, v rámci projektu „Sportujeme s radostí za podpory Statutárního města Frýdku-Místku“, 
tj. na úhradu ostatních osobních nákladů (trenér, osobní asistent), dle přílohy č. S/0039/2019/OSS, uložené na 
OSS.

3.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00426440, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
39632, zastoupen předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK F-M Janou Měrkovou a ředitelkou Oblastního 
spolku ČČK F-M  Janou Stanovskou, ve výši Kč 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Sociální šatník a humanitární služby pro osoby bez přístřeší a sociálně 
znevýhodněné“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a dezinfekčních prostředků, úhradu energií, 
vodného a stočného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených 
s nájmem, právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0040/2019/OSS, uložené na 
OSS.

4.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00426440, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
39632, zastoupen předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK F-M Janou Měrkovou a ředitelkou Oblastního 
spolku ČČK F-M  Janou Stanovskou, ve výši Kč 58 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Mobilní ošetřovací jednotka“, tj. na nákup kancelářských potřeb, zdravotního 
materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených 
s nájmem, právních a ekonomických služeb, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0041/2019/OSS, 
uložené na OSS.

5. Podané ruce, z. s., se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70305731, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4764, zastoupen předsedkyní          
Bc. Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 100 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Canisterapie ve Frýdku-Místku a okolí“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)           
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (koordinátorka).  
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým jsou Podané 
ruce, z. s. se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0042/2019/OSS, uložené na 
OSS.

6. ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem 
Staňkem, ve výši Kč 180 000 ,- , a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Dobrovolnické programy ADRA u seniorů, dětí, osob se zdravotním postižením  a dlouhodobě a nevyléčitelně 
nemocných v roce 2019“, tj. na úhradu právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn)  a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je          
ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0043/2019/OSS, uložené na 
OSS.

7.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem 
Staňkem,   ve výši Kč 70 000,-,   a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu  provozních   nákladů  v  rámci   projektu 
 „Dobrovolníci ADRA v domácnostech u osob se zdravotním postižením a u seniorů“, tj. na nákup 
kancelářských potřeb, úhradu právních a ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních 
nákladů.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je 
ADRA o. p. s. se sídlem Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0044/2019/OSS, uložené  na 
OSS.
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8.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 
zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem 
Staňkem, ve výši Kč 30 000 ,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Sociální šatník ADRA“, tj. na  úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)  a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (koordinátora sociálního šatníku). 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. 
s. se sídlem: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek,  dle přílohy č. S/0045/2019/OSS, uložené na OSS.

9. Senioři České republiky, z.s. Městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem 17. listopadu 147,           
738 01 Frýdek-Místek, IČ 48428884, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 48076, zastoupen předsedou organizace Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 100 000,-, 
a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora vzdělávacích, aktivizačních           
a motivačních aktivit“, tj. na úhradu telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného (Národní 
dům Frýdek-Místek, p. o.), dopravy autobusem na zájezdy,  dle přílohy č. S/0046/2019/OSS, uložené na OSS.

10. 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 70 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Zraková stimulace a reedukace zraku jako aktivizační a motivační prvek 
osob se zrakovým postižením“, tj. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (stolní kamerová lupa, 
IPad pro 12,9-disponuje režimem pro nevidomé, vybaven speciálními programy pro zrakově postižené), 
speciální pomůcky pro vyšetření zbylých zrakových funkcí např. test preferenčního vidění, odhad tvarů aj., 
spotřebního materiálu, pomůcek pro rozvoj drobné motoriky ruky, hmatové percepce, úhradu ostatních osobních 
nákladů. 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/0047/2019/OSS, uložené na 
OSS.

11. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,          
702 00 Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem,       
ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, 
spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,  ostatních 
osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, 
kterou je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 2185,          
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0048/2019/OSS, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 23. rozhodlo

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální služby pro rok 2019“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 22. usnesení dle přílohy              
č. S/0038/2019/OSS až S/0048/2019/OSS k usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 24. rozhodlo

o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na 
sociální služby pro rok 2019“ níže uvedenému subjektu:
Nadační fond Pavla Novotného, se sídlem Vrchní 280, 747 32 Chlebičov, IČO 04918304, nadační fond 
zapsaný v nadačním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1232, zastoupen předsedou 
správní rady Ing. Bc. Pavlem Novotným, ve výši Kč 140 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Dobrovolníci nadačního fondu Pavla Novotného“, tj. na nákup triček, vest, úhradu 
školení a kurzů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
a pojistného na sociální zabezpečení.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2k/ Poskytnutí  neinvestičních  dotací  a uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o poskytnutí  neinvestičních dotací z Programu  na  podporu  projektů 
v oblasti  zdravotnictví  pro rok 2019 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 25. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 níže 
uvedeným subjektům:

1. Senioři České republiky, z. s., městská organizace, se sídlem: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů 
v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt seniorů“, tj. na dopravu, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

2. Senioři České republiky, z. s., městská organizace, se sídlem: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů 
v rámci realizace projektu „Kondiční plavání seniorů v plaveckém bazénu 11. ZŠ ve Frýdku-Místku“, 
tj. na nájem bazénu, dle přílohy č. 2/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3. Senioři České republiky, z. s., městská organizace, se sídlem: 17. listopadu 147, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 48428884, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 48076, 
zastoupen předsedou Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů 
v rámci realizace projektu „Rehabilitační plavání seniorů krytý bazén SŠ ŘEMESEL ve Frýdku-Místku“, 
tj. na nájem bazénu, dle přílohy č. 3/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4. Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. se sídlem: Gurťjevova 459/11, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 26850176, 
zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu O, vložce 
číslo 194, zastoupen ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou, DiS., ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé“, 
tj. na mzdové náklady včetně zákonných mzdových odvodů pro zaměstnance provádějící přímou práci 
s hospicovými klienty, dle přílohy č. 4/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

5.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 30 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Nákup vybavení pro 
klienty Domu pokojného stáří“, tj. na nákup mobilního zvedáku a vaku k mobilnímu zvedáku, dle přílohy 
č. 5/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

6.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 32 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt 
klientů Oázy pokoje 2019“, tj. na pobyt klientů, vstupné a dopravu, dle přílohy č. 6/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

7.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 15 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt 
klientů Denního centra Maják v roce 2019“, tj. na materiál pro práci s klientem, pobyt klienti, vstupné, jízda 
na koních, lázeňský poplatek a doprava, dle přílohy č. 7/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
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8.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 12 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Nákup vybavení pro 
klienty Charitní odlehčovací služby“, tj. na antidekubitní podložku s kompresorem, pažní tlakoměr, glukometr, 
invalidní vozík a klozetové kolečkové křeslo, dle přílohy č. 8/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

9.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 
evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, 
ve výši Kč 74 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová 
péče v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na koncentrátor kyslíku, oxymetr, lůžko, matrace, zdravotní materiál ostatní 
osobní náklady na dohody o provedení práce pro zaměstnance provádějící přímou práci s hospicovými klienty, 
kancelářské potřeby, dle přílohy č. 9/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

10. UNIE ROSKA – registrovaná organizace ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem: Novodvorská 3052, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64120252, zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
v oddílu L, vložce 3530, zastoupena předsedkyní Helenou Novákovou, ve výši Kč 47 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt v nestátním zdravotnickém zařízení 
Odra na Ostravici“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 10/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

11. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321, 
738 18 FrýdekMístek,   IČ: 00534188,  zapsána  v obchodním  rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Zajištění komfortu, kvality a bezpečí při poskytování 
zdravotních služeb, dopomoc při obsluze imobilních, špatně mobilních pacientů a pacientů po anestézii“, 
tj. na desku a rolovací podložku pro přesun imobilního pacienta, omyvatelné polštáře, invalidní vozík, toaletní 
a koupací křeslo, dle přílohy č. 11/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

12. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321, 
738 18 FrýdekMístek,  IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Dopomoc při obsluze imobilních a špatně mobilních 
pacientů, zajištění jejich bezpečí a vyššího komfortu a kvality péče“, tj. na  křeslo pro kardiaky a chodítko 
čtyřkolové vysoké, dle přílohy č. 12/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

13. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321, 
738 18 FrýdekMístek,  IČ: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Zajištění komfortu, bezpečí a intimity při poskytování 
zdravotních služeb pacientům“, tj. na  teleskopické zástěny, dle přílohy č. 13/OSS k tomuto usnesení, uložené 
na OSS.

14. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Naděje Frýdek-Místek, 
se sídlem: Kolaříkova 653, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 63699311, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 47801, zastoupen předsedkyní Evou Kosturovou, ve výši Kč 9 000,-, 
a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt – rehabilitace 
pro účastníky – masáže, parafin“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. 14/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.

15. Sdružení moravskoslezských celiaků, zapsaný spolek, se sídlem: Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 1989189, zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 11090, 
zastoupeno předsedkyní Mgr. Kamilou Petruškovou, ve výši Kč 35 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
nákladů v rámci realizace projektu „Informační a edukační centrum na pomoc lidem s celiakií“, tj. na potraviny, 
kancelářské potřeby, odbornou literaturu, židle, nájemné, provoz webu, dotisk brožur a ostatní osobní náklady na 
dohody o provedení práce, dle přílohy č. 15/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

16. Andělé Stromu života, pobočný spolek, Moravskoslezský kraj, se sídlem: Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 
Nový Jičín, IČ: 03632661, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 14601, zastoupen ředitelkou Marií Ryškovou, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
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nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospic Strom života“, tj. na mzdové náklady pro zaměstnance 
provádějící přímou práci s hospicovými klienty, dle přílohy č. 16/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

17.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 38 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Humanitární jednotka“, tj. na pracovní uniformy, nájemné skladu, 
resuscitační figurínu a zdravotnický materiál, dle přílohy č. 17/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

18.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 FrýdekMístek,  
IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632,  
zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 
a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 40 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Oceňování, evidence a propagace bezpříspěvkového dárcovství 
krve“, tj. na kancelářské potřeby, spotřební materiál, telefony, nájemné a ekonomické služby, dle přílohy 
č. 18/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

19. MUDr. Ivana Röschlová, se sídlem: Stará cesta 83, 738 01 FrýdekMístek,  IČ: 75126044, ve výši 
Kč 90 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Beskydské pediatrické 
dny“, tj. na pronájem prostor, technické zajištění přednášek, tisk pozvánek a sborníku, dle přílohy č. 19/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS.

20. BESKYD DZR, o. p. s., se sídlem: Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28618530, zapsán 
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 285, 
zastoupen  ředitelem  Ing. Liborem Sladkovským,  ve  výši   Kč 50 000,-,   a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu 
nákladů v rámci realizace projektu „Podpora zdravotního stavu 2019“, tj. na postele včetně příslušenství, 
dle přílohy č. 20/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

21. Jezdecký klub Sviadnov, zapsaný spolek, se sídlem: Pod Štandlem 413, 739 25 Sviadnov, IČ: 68158068, 
zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3953, zastoupen 
předsedkyní Darjou Hrůzkovou, ve výši Kč 38 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci 
realizace projektu „Podpora úhrady osobních nákladů na hiporehabilitační sestru k zajištění hiporehabilitace 
u dětí“, tj. na ostatní osobní náklady na dohody o pracovní činnosti pro hiporehabilitačního specialistu 
pro zdravotně postižené děti, dle přílohy č. 21/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 26. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2019 se subjekty uvedenými v bodě 2. 25. dle přílohy č. 1/OSS až 21/OSS k usnesení, 
uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 27. rozhodlo

o neposkytnutí neinvestiční dotace z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 níže 
uvedenému subjektu:

22.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem 
Hořínkem, ve výši Kč 9 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Využití 
služeb psychologa pro klienty Denního centra Maják“, tj. na služby psychologa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2l/  Poskytnutí  neinvestičních  a  investičních  dotací  a  uzavření 
veřejnoprávních  smluv  o poskytnutí  neinvestičních  a investičních  dotací  
z rozpočtu  města na rok  2019 – odbor  sociálních  služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 28. rozhodlo

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

1. Medela-péče o seniory o.p.s., se sídlem: Ostravice 855, 73914 Ostravice, IČ: 02141531, zapsaná v rejstříku 
obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1210, zastoupená 
ředitelkou, paní Kateřinou Valovou, ve výši Kč 100.000,-, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na 
úhradu elektrické energie a nájemného, dle přílohy č. S/0014/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

2. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5, IČ: 40613411, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupený 
ředitelem pobočky Ostrava Bc. Tomášem Hruškou, ve výši Kč 50.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, léků a zdravotnického materiálu. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda spásy v ČR, pobočka 
Ostrava, se sídlem:  U Nových válcoven 9, 70900 Ostrava, dle přílohy č. S/0015/2019/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS.  

3. Společně, o.p.s., se sídlem: Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno, IČ: 26976307, zapsaná v rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 266, zastoupená ředitelem 
Ing. Jakubem Cardou, ve výši Kč 200.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů spojených 
s realizací projektu Senior Point ve městě Frýdku-Místku, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn), odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, telefonní 
poplatky, připojení k internetu, kancelářské potřeby. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu 
provozních nákladů spojených s realizací projektu Senior Point v Kontaktním centru prevence Městské policie 
Frýdek-Místek (křížový podchod), dle přílohy č. S/0016/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace, se sídlem: Komorní Lhotka 
čp. 184, 73953 Hnojník, IČ: 00847038, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 6, 
zastoupená ředitelkou Ing. Andreou Sztefkovou, ve výši Kč 15.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů, tj. na úhradu energií, vodného a stočného. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití 
zařízením příjemce, kterým je Domov pro osoby se zdravotním postižením, se sídlem: Komorní Lhotka 184, 
73953 Hnojník, dle přílohy č. S/0017/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

5. Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem: Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant 
nad Ostravicí, IČ: 00847020, zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 1095, 
zastoupené ředitelem Ing. Jiřím Hořínkem, ve výši Kč 30.000,–, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů, tj. na úhradu energií. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití zařízením příjemce, kterým je 
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, 73911 Frýdlant na Ostravicí, dle 
přílohy č. S/0018/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.  

6. Slezská diakonie., se sídlem: Na Nivách 7, 73701 Český Těšín, IČ: 65468562, zapsaná v Rejstříku 
evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR,  ev. č. 17-022/1996, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 40.000,–, a to výhradně na úhradu nákladů na akci „Dny 
proti chudobě ve Frýdku-Místku“, tj. na potraviny, občerstvení, spotřební materiál, propagaci akce, drobné 
dárky, pronájem, služby, ostatní osobní náklady, dle přílohy č. S/0019/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na 
OSS.

7. Krizové centrum Ostrava, z., s., se sídlem: Ruská 94/29, 70300 Ostrava-Vítkovice, IČ: 22735283, zapsaný 
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8055, zastoupeném předsedou     
Bc. Davidem Tichým, DiS., ve výši Kč 50.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Krizové centrum Ostrava“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, dle přílohy             
č. S/0111/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.



26

8. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 73801 Frýdek-Místek, 
IČ: 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupena ředitelem Antonínem Žáčkem, ve výši            
Kč 240.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora a rozvoj 
sociálních služeb – denní stacionář Škola života“, tj. na úhradu energie, vodného a stočného, telefonních 
poplatků, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění           
a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0112/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 29. rozhodlo

o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 těmto subjektům: 

1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená ředitelem Ing. Tomášem 
Stejskalem, ve výši Kč 1.000.000,-, a to na nákup elektricky polohovatelných lůžek včetně příslušenství, dle 
přílohy  č. S/0051/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS. 

2. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., se sídlem: El. Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, 
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená ředitelem Ing. Tomášem 
Stejskalem, ve výši Kč 500.000,-, a to na nákup přístrojové techniky pro oddělení následné intenzivní péče   
a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, dle přílohy  č. S/0084/2019/OSS k tomuto usnesení, uložené na 
OSS. 

3.  Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, 73801 Frýdek-Místek, 
IČ: 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupena ředitelem Antonínem Žáčkem, ve výši Kč 
70.000,-, a to na částečnou úhradu nákladů na pořízení automobilu, dle přílohy č. S/0113/2019/OSS k tomuto 
usnesení, uložené na OSS.           

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 30. rozhodlo
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investičních dotací z rozpočtu města na 
rok 2019 se subjekty uvedenými v bodě 2. 28. – 2. 29. usnesení, dle příloh č. S/0014/2019/OSS,  
S/0015/2019/OSS, S/0016/2019/OSS, S/0017/2019/OSS, S/0018/2019/OSS, S/0019/2019/OSS, 
S/0111/2019/OSS, S/0112/2019/OSS,  S/0051/2019/OSS, S/0084/2019/OSS a S/0113/2019/OSS k tomuto 
usnesení, uložených na OSS.

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

2m/ Uzavření  smluv o poskytnutí  neinvestičních dotací  z  Programu 
regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2019

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 31. rozhodlo

o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2019 subjektům 
uvedeným v odstavci 2. 32. pod body 1 až 3

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

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

1.    Lucie Bubová, trvale bytem *************, ****************, ve výši 22.900 Kč na výdaje spojené 
s obnovou městského domu č. p. 6, nám. Svobody, Frýdek-Místek, (výměna 2 kastlových oken a 
parapetů, oprava omítek kolem oken a související práce) dle přílohy č. S/0150/2019/OÚRaSŘ k tomuto 
usnesení.

2.     Mirabel spol. s r.o., IČO 49610104, Antonínovo nám. 59, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena Karlem Čubou, 
jednatelem, ve výši 130.800 Kč na výdaje spojené s obnovou domu č. p. 59, Antonínovo nám., Frýdek-
Místek, (výměna oken a dveří a související práce) dle přílohy č. S/0166/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

3.    Ivana Žídková Kafková, IČO 47194634, **************, ******************, ve výši 246.300 Kč na 
výdaje spojené s obnovou městského domu č. p. 1249, Zámecké nám., Frýdek-Místek, (rekonstrukce 
střešního pláště a statické zajištění celého objektu a související práce) dle přílohy č. S/0165/2019/OÚRaSŘ   
k tomuto usnesení.

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

2n/  Uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční dotace  z  Programu 
regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou ve 
Frýdku-Místku na rok 2019

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 33. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na 
území města Frýdku-Místku na rok 2019 subjektu uvedenému v odstavci 2. 34. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 34. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek 
a následujícím subjektem:

Ing. David Pustka, trvale bytem ********************, *******************, PharmDr. Marta Fárková, 
trvale bytem ********************, *******************, Daniel Mechl, trvale bytem 
************************, *******************, Gabriela Mechlová, trvale bytem 
*********************, *******************, Lenka Pustková,  trvale bytem **********************, 
********************, Kateřina Selníková, trvale bytem **********************, ******************* 
a Bc. Tereza Selníková, trvale bytem ****************, *******************, zastoupeni Ing. Davidem 
Pustkou, ve výši 267.500 Kč na výdaje spojené s obnovou domu č. p. 1118, třída T.G. Masaryka, Frýdek-
Místek (revitalizace fasády bytového domu tř. T.G. Masaryka 1118) dle přílohy č. S/0135/2019/OÚRaSŘ 
k tomuto usnesení.

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

2o/ Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 35. rozhodlo 

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

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se 
sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. 
Michalem Pobuckým, DiS. a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí svobody 6, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 70632073, zastoupeným předsedou představenstva Karlem Deutscherem 
a místopředsedkyní představenstva Ing. Danou Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

2p/ Poskytnutí  neinvestiční  dotace a uzavření  veřejnoprávní  smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace a návrh na neposkytnutí investiční 
dotace – odbor ŽPaZ

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 36. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
s těmito subjekty:

1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02900807, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, 
zastoupeném Petrem Dvořáčkem, předsedou, a Petrou Vlasákovou, členem, v celkové výši 200 000 Kč, 
na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem Faunaparku v roce 2019, dle přílohy č. 1 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0209/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Neposedné tlapky, z.s., se sídlem Rolnická 261/44, Nová Ves, 709 00 Ostrava, IČ 22769412, zapsán 
ve spolkovém  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9971, zastoupený 
Danielou Ševčíkovou, předsedou, a Michaelou Řehánkovou, členem, v celkové výši 400 000 Kč, 
na úhradu nákladů na péči o toulavé kočky v roce 2019, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva 
č. S/0210/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 37. rozhodlo

o neposkytnutí investiční dotace a o neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
s tímto subjektem:

      Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
02900807, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, 
zastoupeném Petrem Dvořáčkem, předsedou, a Petrou Vlasákovou, členem, v celkové výši 110 553 Kč, 
na rekonstrukci chodníků v roce 2019.

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

2r/ Poskytnutí  neinvestičních dotací  a uzavření  veřejnoprávních  smluv 
o poskytnutí  neinvestičních dotací  z Programu  prevence  kriminality 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2019 - OBRaPK  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 38. rozhodlo 
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o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního města 
Frýdek-Místek na rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

1. Renarkon, o.p.s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ:  25380443, zapsána 
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 17, 
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem ve výši 304.400,- Kč, a to výhradně na realizaci 
projektu „Rodině blíž“. Neinvestiční dotace je určena pouze pro osoby ohrožené drogovou závislostí a 
jejich rodinné příslušníky, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, rodiny 
s dětmi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy, na území 
statutárního města Frýdek-Místek.

2. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 25.000,-Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Preventivní přednášky na základních školách“.

3. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 80.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí II.”

4. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 35.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Výlety 
pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.“ 

5.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána 
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena 
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 187.500,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Vzdělávací aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí II.“

6. Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ: 26641178, zapsán ve 
spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem 
Mgr. Janem Czudkem, ve výši 80.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Zkus to s námi!“ 
Neinvestiční dotace je určena pouze k realizaci projektu pobočkou příjemce, kterou je Modrý kříž, 
poradna Frýdek-Místek, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek.

7. GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 25364294, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
15418, zastoupena ředitelkou RNDr. Kamilou Slovákovou, Ph.D., ve výši Kč 32.500,-, a to výhradně 
na realizaci projektu „Prevence kriminality v oblasti počítačové gramotnosti a domácího násilí.“

8. Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ:26642638, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem Ostrava, oddíl L, vložka 
6095, zastoupený Mgr. Ditou Tenglerovou, ve výši 15.600,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Kompas“ realizovaný ve Statutárním městě Frýdek-Místek.

9. Přátelé Lipiny, z.s. se sídlem V. Vantucha 1341, 738 01 Frýdek-Místek, IČ  07279710, ve spolkovém 
rejstříku Krajského soud Ostrava v oddílu L, vložce 17789, zastoupený Zdenkou Benešovou, Jakubem 
Neubauerem, Janou Šponiarovou, Janou Bongilajovou, ve výši 40.000,-Kč, a to výhradně na realizaci 
projektu „Volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě ul. Míru a Křižíkovy“. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 39. rozhodlo 
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o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Program prevence 
kriminality statutárního města Frýdek-Místek na rok 2019“ se subjekty uvedenými v bodě 2. 38. usnesení dle 
příloh č. 1 – 9 k usnesení, uložených na OBRaPK.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 40. rozhodlo 

o neposkytnutí neinvestičních dotací z  dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního města 
Frýdek-Místek na rok 2019“ níže uvedeným subjektům:

10. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána v 
rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, požadovaná výše dotace 175.000,-Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Teen Point“. Projekt komise pro bezpečnost a prevenci kriminality vyhodnotila jako neúčinný, 
nevyhovující kritériím dotačního programu města. 

11. Nové Česko, nadační fond se sídlem Eliášova 4, 160 00 Praha 6, IČ 24697486 zapsán v nadačním 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 794, zastoupený Pavlem Tůmou a 
Vladimírem Adamcem, požadovaná výše dotace 156.153,20 Kč, a to výhradně na realizaci projektu 
„Revolution Train – Tour Jaro 2019 ve Frýdku-Místku“. Projekt komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality vyhodnotila jako neúčinný, nevyhovující kritériím dotačního programu města. 

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

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 41. rozhodlo 

1. o poskytnutí investiční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561 ve výši 750.000,- Kč, výhradně k 
provedení druhé etapy nezbytných prací pro úpravu a rekonstrukci silnoproudé elektrorozvodny a 
slaboproudých technologií, včetně anténních systémů.

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

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

III. HOSPODAŘENÍ  S  MAJETKEM  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

3a/ Hospodaření  s majetkem  statutárního  města – nabytí  nemovitostí, 
záměr  darovat  nemovitost

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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3. 1. ruší

1. usnesení č. III/3a/3.2./20. z 24. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 20.08.2018, které 
zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o nabytí pozemku p.č. 67/82 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 266 m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek (Na Dolinách) od Mileny Bizoňové, bytem ********, 
***************, za kupní cenu 115 Kč/m2.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. rozhodlo 

2. o  nabytí id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 4139/4 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 91 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K 
Sedlištím) od Marka Menzela, bytem *********************, ************, za kupní cenu 312 Kč/m2.

3. o nabytí pozemku p.č. 4216/4 zahrada o výměře 21 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(K Sedlištím) od Radka Adamušky, bytem *******, *********** a Dalibora Cée, bytem *************, 
******, za kupní cenu 312 Kč/m2. 

4. o nabytí pozemku p.č. 4208/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 121 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Moniky Valigurové, bytem *************, ********, 
*******************, za kupní cenu 312 Kč/m2.

5. o nabytí pozemku p.č. 6292/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 148 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Spojovací) od České republiky, kdy příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 
69797111, a to bezúplatně.

6. o nabytí částí pozemku p.č. 4403/37 vodní plocha – vodní nádrž umělá, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Bahno-Rovňa), nově odměřených geometrickým plánem č. 4862-4/2018 ze dne 09.05.2018 a označených jako 
pozemek p.č. 4403/45 o výměře 666 m2 a pozemek p.č. 4403/46 o výměře 82 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek, od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Povodí Odry, s.p., se sídlem Varenská 
3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890021, za kupní cenu ve výši 232 Kč/m2. 

7. o nabytí části  pozemku p. č. 5891/4 ostatní plocha – ostatní komunikace označené jako nově vzniklý pozemek 
p. č. 5891/34 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 896 m2 (Bruzovská), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek, dle geometrického plánu č. 5671-36/2018 ze dne 22.05.2018; částí pozemku p.č. 5891/4 ostatní plocha – 
ostatní komunikace označených jako nově vzniklé pozemky p. č. 5891/37 ostatní plocha - ostatní komunikace o 
výměře 2 599 m2 a p. č. 5891/38 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 3 153 m2 (Hlavní), oba v k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle geometrického plánu č. 5711-68/2018 ze dne 15.09.2018; částí pozemku p. č. 
5891/4 ostatní plocha – ostatní komunikace označených jako nově vzniklé pozemky p. č. 5891/41 ostatní plocha 
- ostatní komunikace o výměře 1 002 m2 a p. č. 5891/42 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 852 m2 
(Hlavní), oba v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle geometrického plánu č. 5720-75/2018 ze dne 21.09.2018; 
částí pozemku p.č. 5891/4 ostatní plocha – ostatní komunikace označených jako nově vzniklé pozemky p. č. 
5891/39 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 290 m2 a p. č. 5891/40 ostatní plocha - ostatní 
komunikace o výměře 1 732 m2, oba v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, části pozemku p. č. 5891/11 ostatní 
plocha - ostatní komunikace, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 5891/11 díl ,,c“  o výměře 321 m2 a 
části pozemku p. č. 5891/12 ostatní plocha - ostatní komunikace, nově označené jako pozemek p. č. 5891/12 díl 
,,d“  o výměře 180 m2, kdy díly ,,c“ a ,,d“ budou sloučeny do nového pozemku p. č. 5891/12 ostatní plocha - 
ostatní komunikace, části pozemku p. č. 5891/14 ostatní plocha - ostatní komunikace, označené jako nově 
vzniklý pozemek p. č. 5891/14 díl ,,g“  o výměře 578 m2 a části pozemku p. č. 5891/15 ostatní plocha - ostatní 
komunikace, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 5891/15 díl ,,h“  o výměře 471 m2, kdy díly ,,g“ a ,,h“ 
budou sloučeny do nového pozemku p. č. 5891/15 ostatní plocha - ostatní komunikace (Hlavní), vše v k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek, vše dle geometrického plánu č. 5713-71/2018 ze dne 18.09.2018; části pozemku p. 
č. 6457/1 ostatní plocha – silnice, označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 6457/14 ostatní plocha - silnice o 
výměře 3 538 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle geometrického plánu č. 5721-79/2018 ze dne 
24.09.2018; částí pozemku p. č. 6457/1 ostatní plocha – silnice, označených jako nově vzniklé pozemky p. č. 
6457/15 ostatní plocha - silnice o výměře 92 m2 a p. č. 6457/16 ostatní plocha - silnice o výměře 54 m2, oba 
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v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek a části pozemku p. č. 7603/1 ostatní plocha - silnice označené jako nově 
vzniklý pozemek p. č. 7603/20 ostatní plocha - silnice  o výměře 397 m2 (Slezská), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek, vše dle geometrického plánu č. 5775-80/2018 ze dne 24.09.2018; od Moravskoslezského kraje, se sídlem 
28. října 117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., 
se sídlem Úprkova 1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 00095711, a to bezúplatně.

8. o nabytí části pozemku p. č. 696/3, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, označené jako nově vzniklý pozemek 
p. č. 696/8 ostatní plocha - silnice o výměře 8 m2 a části pozemku p.č. 7772/42 , k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek, označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 7772/78 ostatní plocha - silnice o výměře 36 m2 (Hlavní), vše 
dle geometrického plánu č. 5803-103/2018 ze dne 05.12.2018, od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 
117, Moravská Ostrava, 70218 Ostrava, IČO: 70890692 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem 
Úprkova 795/1, Přívoz, 70223 Ostrava, IČO: 00095711, a to bezúplatně.

9. o  nabytí pozemku p.č. 67/82 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 266 m2, k.ú. Lysůvky, obec 
Frýdek-Místek (Na Dolinách) od Mileny Bizoňové, bytem ********, ***************, za kupní cenu 
v celkové výši 60.000 Kč. Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny 115 Kč/m2, stanovené znaleckým posudkem 
ze dne 28.04.2018, zpracovaným Zdeňkem Adamusem, kdy celková kupní cena dle výměry pozemku činí 
30.590 Kč) se odůvodňuje takto:
 v důsledku stavby rychlostní komunikace Rychaltice – Frýdek-Místek (dále jen „rychlostní komunikace“), 

která zrušila příjezd k některým pozemkům v k.ú. Lysůvky, kdy z důvodu úsporných opatření se 
nevybudovaly nové příjezdy k těmto pozemkům v rámci stavby rychlostní komunikace, měl tyto příjezdy 
jako společná zařízení vybudovat ze svých finančních prostředků Státní pozemkový úřad v rámci 
„Jednoduchých pozemkových úprav“ (jedná se o polní cesty V2, V3, V4b a V7, z toho cesta V4b již byla 
realizována),

 město občanům dotčeným stavbou rychlostní komunikace přislíbilo za účelem rychlé a bezproblémové 
přípravy a realizace stavby rychlostní komunikace vykoupit potřebné pozemky a poskytnout maximální 
součinnost při výstavbě polních cest, které by zpřístupnily jejich pozemky, 

 dle návrhu „Jednoduchých pozemkových úprav v obci Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice, Lysůvky a Místek, 
vyvolaných výstavbou rychlostní komunikace R 48 Rychaltice – Frýdek-Místek“, schváleného 
Ministerstvem zemědělství dne 16.09.2010, č.j. 515/2004-1267/2010-130768/Sko, mohou být společná 
zařízení navržená na pozemcích jiných vlastníků, kterými jsou pozemky pod částmi navržených polních cest, 
pod brodem, stejně tak i plochy určené k ozelenění, realizována z finančních prostředků ŘSD a pozemkového 
úřadu, až když budou všechny pozemky pod nimi vykoupeny a převedeny do vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek,

 převod pozemku specifikovaného v tomto usnesení je nezbytný pro realizaci polní cesty V7, neboť tento se 
nachází na začátku plánované polní cesty a bez jeho nabytí nelze tuto polní cestu ani z části vybudovat, 
přičemž uvedený pozemek je posledním pozemkem potřebným pro realizaci této polní cesty, ale i ostatních 
plánovaných polních cest v dané lokalitě (V2, V3), neboť Státní pozemkový úřad přistoupí k výstavbě všech 
zbývajících polních cest najednou (nebude dané polní cesty budovat postupně), 

 kupní cena v celkové výši 60.000 Kč za celý pozemek je podmínkou vlastníka pozemku pro jeho převod do 
vlastnictví města, 

 v případě nenabytí pozemku městem nebudou přístupové polní cesty v dané lokalitě vůbec realizovány, 
 nabytí uvedeného pozemku je tedy v zájmu občanů – vlastníků pozemků znepřístupněných stavbou 

rychlostní komunikace,
(podrobněji viz důvodová zpráva).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zde je jiný důležitý neekonomický zájem obce a zároveň zde není jiné 
výrazně ekonomicky výhodnější řešení, kterým by bylo možno cíle dosáhnout, proto je nabytí výše uvedeného 
pozemku za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou v souladu s ust. § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. neschvaluje

10. záměr statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 67/37 vodní plocha – koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené o výměře 82 m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek (mezi ul. Příborskou a R48) od Ivo 
Lepíka, bytem ***********, *******, *******************.
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11. záměr statutárního města Frýdek-Místek darovat pozemek p. č. 141 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 105 m2, k.ú.  Lysůvky, obec Frýdek-Místek (Příborská) manželům Jiřímu a Jitce Křibíkovým, bytem 
************, *******, *******************, dle Přílohy č. 1 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. rozhodlo 

12.  o nabytí pozemků p.č. 6403/34 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 205 m2, p.č. 6403/45 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 38 m2, p.č. 6403/55 ostatní plocha – silnice o výměře 267 m2 a p.č. 
6403/57 ostatní plocha – silnice o výměře 38 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (T.G.Masaryka - Rubikova 
křižovatka) od České republiky, kdy příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, 
a to bezúplatně. 

13. o nabytí pozemku p.č. 3394/4 ostatní plocha – zeleň o výměře 550 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Lískovecká) od České republiky, kdy příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, 
a to bezúplatně. 

14. o nabytí pozemku p.č. 962/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 3.276 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Mánesova) od České republiky, kdy příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 
69797111, a to bezúplatně. 

15. o  nabytí pozemku p.č. 962/63 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 509 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Mánesova) od České republiky, kdy příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 
69797111, a to bezúplatně. 

16. o nabytí pozemku p.č. 3420/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.191 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Na Aleji) od České republiky, kdy příslušností hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 
69797111, a to bezúplatně. 

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

3b/ Využití  nebytových  prostor  nacházejících se v objektech v majetku 
statutárního města Frýdek-Místek v roce 2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 5. bere na vědomí      

„Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce 
2018“ dle Přílohy č. 1 k usnesení.

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

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

4a/ Rozhodnutí  o  pořízení Změny č. 5 Územního  plánu Frýdku-Místku 
zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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4. 1. rozhodlo 

o pořízení Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku zkráceným postupem v souladu s § 44 a § 55b zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
dle Návrhu obsahu Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení.  

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

4b/ Zpráva č. 69 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 
                                         
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. bere na vědomí

Zprávu č. 69 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení.

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

V. OBECNĚ  ZÁVAZNÉ  VYHLÁŠKY  STATUTÁRNÍHO  MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

5a/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. rozhodlo

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu, dle přílohy č. 1 k usnesení. 

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

VI.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení:

- Ing. Pavla Mlýnka k problematice HC 
- p. Anny Severinové k problematice HC a k ekologii v našem městě.

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

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
        
7a/ Stanovení  výše  finančních  darů  předsedům  osadních výborů,  členům 
osadních výborů  a občanům  v  částech  města Frýdku-Místku za jejich 
činnost v 2. pololetí 2018
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 1. schvaluje 

navrhnutou výši finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech 
města Frýdku-Místku za jejich činnost v 2. pololetí 2018, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 2. rozhodlo

1. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Eliškou Veličkovou, trvale bytem *********, *************************, ve výši 
80.000,-Kč za účelem rekonstrukce bytu.

2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku  Bc. Vilémem Nalerajem, trvale bytem *************, ******, *****************, 
ve výši 80.000,-Kč za účelem rekonstrukce bytu.

3. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Kateřinou Kohutovou, DiS., **************, **************, ve výši 50.000,-Kč, 
za účelem rekonstrukce koupelny v rodinném domě. 

4. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Bc. Arankou Obodovou, trvale bytem *****************, ******, 
*******************, ve výši 40.000,-Kč, za účelem zařízení bytu.

5. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Bc. Miroslavem Hoňkem, DiS., trvale bytem ************, **********, ve výši 
80.000,-Kč, za účelem rekonstrukce koupelny v rodinném domě.

6. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Janou Adamcovou, trvale bytem ****************, ******, ******************, 
ve výši 80.000,-Kč, za účelem rekonstrukce bytu.

7. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Hanou Fojtíkovou Windischovou, trvale bytem *************, 
****************************, ve výši 80.000,-Kč, za účelem opravy střechy a vydláždění u domu.

8. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Ing. Eliškou Bohačíkovou, trvale bytem **********, ************, ve výši 
80.000,-Kč, za účelem rekonstrukce rodinného domu.

9. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Mgr. Zitou Matejovičovou, trvale bytem ************, **************, ve výši 
40.000,-Kč, za účelem vybavení obývacího pokoje.

10. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Martinou Cieleckou, trvale bytem ************, ********************, ve výši 
80.000,-Kč, za účelem rekonstrukce rodinného domu. 

11. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
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Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Svatavou Kocichovou, trvale bytem *****************, ******, 
*******************, ve výši 80.000,-Kč, za účelem rekonstrukce a odhlučnění bytu.

12. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Janou Skurka, trvale bytem *************, ******, *******************, ve výši 
80.000,-Kč, za účelem stavební úpravy rodinného domu.

13. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Janou Svačinkovou, trvale bytem ***************,******, *******************, 
ve výši 18.000,-Kč, za účelem koupě bytového zařízení.

14. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Mgr. Martinou Navrátilovou, trvale bytem *************, ***************, ve 
výši 80.000,-Kč, za účelem provedení stavebních úprav rodinného domu.

15. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Věrou Konečnou, trvale bytem *****************, ******, ******************, 
ve výši 17.000,-Kč, za účelem zakoupení bytového zařízení.

16. o uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 
města Frýdku-Místku Bc. Dagmarou Krejčí, trvale bytem ************, ******, *******************, 
ve výši 20.000,-Kč, za účelem stavebních úprav bytu a 30.000,-Kč, za účelem koupi bytového zařízení.

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

7c/ Změna  zřizovací  listiny příspěvkové  organizace  Základní škola 
a  mateřská  škola Frýdek-Místek - Chlebovice,  Pod Kabáticí  107, 
příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 3. schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - 
Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, se sídlem Pod Kabáticí 107, Chlebovice, 739 42 Frýdek-
Místek, IČO: 70971692, dle přílohy č. 1 k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

7d/ Zmocnění rady města k vyhlášení Dotačního programu na pořízení 
hybridních automobilů

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. zmocňuje

Radu města Frýdku-Místku k vyhlašování Dotačního programu na pořízení hybridních automobilů a ke 
schvalování dotačních podmínek v rozsahu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7e/ Plán kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
na rok 2019

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. pověřuje

kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku 

podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 
provedením kontrol zařazených do „Plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku na 
rok 2019“ – viz příloha č. 1 k usnesení, doplněna o kontrolu č. 11 Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, z. s., 
11,113.000,- Kč.

T -  u všech kontrol do: 31. 10. 2019
Z -  Mgr. Ivan Vrba, předseda KV ZMFM

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

7f/  Zpráva  o  činnosti  finančního  výboru  Zastupitelstva  města 
Frýdku-Místku za rok 2018   

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6. bere na vědomí

Zprávu  o  činnosti  finančního  výboru  Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku  za  rok  2018  dle  přílohy č. 1 
k usnesení.

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

7g/  Výroční  zpráva  o  bezpečnostní  situaci  statutárního  města 
Frýdku-Místku za rok 2018 - OBRaPK

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 7. bere na vědomí 

Výroční zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018 - OBRaPK, dle přílohy č. 1 
k usnesení.

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

VIII. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

8a/ Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období     

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

8. 1. bere na vědomí

kontrolu usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, 
dle přílohy č. l a 2 k usnesení, 
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

8. 2. konstatuje  

dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaném dne 10. 12. 2018 a na 3. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 22. 1. 
2019, a to dle přílohy č. 2 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  2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
10. 12. 2018.

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

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

Frýdek-Místek 11. 3. 2019 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


