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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

z 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
5. 6. 2019 v 8:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ

Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o bod 3d.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a/  Schválení  účetní  závěrky  včetně  výsledku  hospodaření  statutárního 
města Frýdek-Místek za účetní období roku 2018 sestavené k rozvahovému 
dni 31. 12. 2018 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

2.1.1.   účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za účetní období roku  
2018 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 dle přílohy č. 1 k usnesení;

2.1.2.   převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2018 statutárního města Frýdek-Místek na výsledek   
hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 k usnesení;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. pověřuje primátora statutárního města Frýdek-Místek

k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky statutárního města Frýdek-Místek za rok 2018 dle přílohy č. 3 
k usnesení;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. ukládá

vedoucí finančního odboru zajistit odeslání informace o schválení účetní závěrky statutárního města Frýdek-
Místek za rok 2018 do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních 
záznamech.

T – 31. 7. 2019
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2b/ Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2018 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. schvaluje 

1. závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2018 dle přílohy č. 1 k usnesení;

2. celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2018, a to bez výhrad.

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

2c/ 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 48 - 65    

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. schvaluje

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 48 – 65 dle přílohy č. 1 – 2 k usnesení, a to: 

 navýšení příjmů o + 14 428,51 tis. Kč na celkovou výši1 271 409,00 tis. Kč 
 navýšení výdajů o + 13 698,51 tis. Kč na celkovou výši1 696 190,19 tis. Kč
 snížení financování o - 730,00 tis. Kč na celkovou výši424 781,19 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. ukládá

1.
2.
2.6.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
č. 48 – 65 pro rok 2019 dle platné rozpočtové skladby 

T – 12. 6. 2019
Z – vedoucí finančního odboru

2.6.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření na internetových stránkách města a současně oznámit na úřední 
desce, kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich 
listinné podoby.

T – 04. 07. 2019
Z – vedoucí finančního odboru

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

2d/ Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města pro rok 2019 – finanční odbor

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 Československé obci legionářské, z. s. 
se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČ 45247455, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským 
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soudem v Praze oddíl L vložka 3094, zastoupená předsedou panem MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, 
v celkové výši 20 000,- Kč. 

Finanční prostředky budou použity na podporu činnosti Československé obce legionářské, jednoty Frýdek-
Místek, a to na:

 úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem sálu pro celoroční činnost Československé obce 
legionářské, jednoty Frýdek-Místek,

 úhradu nákladů spojených s organizací Mezinárodního turistického pochodu Legionářský marš 2019.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 se subjektem 
uvedeným v bodě 2. 7. usnesení dle přílohy č. 1  k usnesení.

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

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. rozhodlo 

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

1. Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Místek 1, se sídlem Pavlíkova 90, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 669 34 061, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 47011, zastoupený předsedou Miroslavem Mojžíškem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-
technickým zabezpečením Okresní výstavy holubů okrasných a strukturových plemen, tj. úhrada 
posuzovatelů holubů a čestné ceny, která se uskuteční v předpokládaném termínu 16. 11. - 17. 11. 2019 ve výši 
5.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. Myslivecký spolek Strážnice-Skalice, se sídlem Skalice 379, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ 476 54 678,  spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1635, zastoupený předsedou Petrem 
Taichmanem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Skalické 
myslivecké odpoledne, tj. ukázka řezbářského řemesla, elektronická střelnice, lukostřelba, terčovnice, terče, 
pronájem lukostřeleckého náčiní,  která se uskuteční v předpokládaném termínu 21. 7. 2019 ve výši 5.000,- Kč 
dle přílohy č. 2 k usnesení.

3.  Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
005 34 986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
akce Výměnný pobyt mladých Čechů a Němců VIII., tj. ubytování a stravování německé skupiny ve F-M, 
která se uskuteční v předpokládaném termínu 3. 8. – 10. 8. 2019 ve výši 40.000,- Kč dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 266 74 351, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupený 
předsedou Bc. Radimem Mamulou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
akce Fotbalový turnaj přípravek 2008 - O pohár primátora Frýdku-Místku, tj. jídlo a pitný režim po celou 
dobu turnaje, který se uskuteční v předpokládaném termínu 18. 5. 2019 ve výši 13.000,- Kč dle přílohy č. 4 
k usnesení.
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5. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 265 99 198, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený Ing. Markétou 
Uherkovou na základě generální plné moci paní Libuše Štrochové, předsedkyně spolku ze dne 31. 12. 2018 na 
úhradu  části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce „Děti k dětem – Adventní 
koncerty“, tj. honorář účinkujícího interpreta, sbormistra, moderátora, technické zajištění /ozvučení, osvětlení, 
nájem aparatury/a pronájem kostela, která se uskuteční ve Frýdku-Místku v předpokládaném termínu 4. 12. 2019 
ve výši 10.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení.

6. „X – TRAIL ORLOVÁ, z.s.“, se sídlem Rydultowská 1054, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ 227 70 852, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9948, zastoupený předsedou Luďkem 
Sedláčkem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Chlebovický krpál, 
tj. ponožky pro závodníky, která se uskuteční v předpokládaném termínu 21. 7. 2019 ve výši 7.500,- Kč dle 
přílohy č. 6 k usnesení. 

7. Cyklistický klub Racing Olešná z.s., se sídlem Radniční 11, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 607 83 770, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2768, zastoupený předsedou 
Milanem Masným na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Velká cena 
Frýdku-Místku - časovka, tj. zapůjčení časomíry, občerstvení - pohoštění závodníků, ceny,  rozhodčí 
a kancelářské potřeby, která se uskuteční v předpokládaném termínu 2. 6. 2019 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy 
č. 7 k usnesení. 

8. Pobeskydský aviatický klub z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 669 33 617, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3728, zastoupený 
předsedou Jaroslavem Muroněm na úhradu části výdajů spojených se zajištěním sportovních akcí na letišti 
v Místku, tj. nájem traktoru, válce, WC, letištní plochy, úprava plochy, spotřeba elektřiny, ceny a občerstvení 
pro účastníky soutěží, pohonné hmoty, náhradní díly na letadla a modely letadel, náhradní díly na traktor 
a kosačku a kosení letištní plochy v roce 2019 ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 8 k usnesení.

9. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s., se sídlem Jeronýmova 393, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
265 77 089, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený  
jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením akce 9. ročník Závěrečné taneční show, tj. nájem kina Vlast vč. ozvučení, osvětlení a uvaděček, 
odměny  a  občerstvení pro tanečníky, příprava taneční show – propagace, mzdy lektorů a pořadatelů včetně 
odvodů, která se uskuteční ve Frýdku-Místku v předpokládaném termínu 21. 6. 2019 ve výši 15.000,- Kč dle 
přílohy č. 9 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2019 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodě 2. 9. tohoto 
usnesení dle přílohy č. 1 - 9 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

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

10. Vzdělávací spolek BENE VIATICUS, se sídlem Slezská 2898, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 074 06 371, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18044, zastoupený 
předsedou výboru Michalem Křížem na instalaci informační tabule na památku frýdecké synagogy ve výši 
6.000,- Kč. 

11. Matěj Flössner, nar. 13. 2. 2001, bytem ************ na úhradu části výdajů spojených se zajištěním 
sportovní akce Snuffle Dog Run ve výši 6.000,- Kč. 
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12. Klub 3xTOP.cz, z.s., se sídlem Na Peřeji 730/5, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČ 037 69 640, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14044, zastoupený předsedou Ing. Pavlem 
Bědajankem na  úhradu části výdajů spojených se zajištěním sportovní akce Časovka 3xTOP.cz Lysá hora -  
„Přijmi výzvu klubu 3xTOP.cz a změř si čas na Lysou horu“, která se uskuteční v předpokládaném termínu 
11. 8. 2019 ve výši 45.000,- Kč.

13. 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 pořádáním s organizačně-technickým 
zabezpečením akce TENISOVÝ TURNAJ KATEGORIE „A“ MLADŠÍ ŽÁCI – TENNIS ARENA KIDS 
TOUR 2019 ve výši 60.000,- Kč.

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

2f/  Poskytnutí   investiční   dotace   a  neinvestiční   dotace  a   uzavření 
veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí  investiční  dotace a neinvestiční 
dotace z rozpočtu města na rok 2019 – odbor ŠKMaT, kultura   
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. rozhodlo

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

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 úhradu nákladů spojených s pořízením nového folklorního hudebního strunného nástroje – 
cimbálu, ve výši 100.000 Kč, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 níže uvedeným subjektům:

1. Krasomil, z.s. se sídlem Bulharská 736/32, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 07491948, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70950, zastoupený předsedkyní Mgr. Radanou Šatánkovou, 
Dis., na úhradu nákladů spojených s uspořádáním cyklu kulturních akcí a literárně-hudebních pořadů v Kniháriu 
Antikvariát na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku (propagace, materiál, technické zajištění, umělecké honoráře, 
doprava umělců, pronájmy vč. energií), ve výši 20.000 Kč,  

2. SAM 8 – Investice a Peněžní Koučink s.r.o., se sídlem v Zátiším 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 
06886353, společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 73661, zastoupená 
jednatelem Jakubem Bodkem na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce Beskydský slavík 2019 
/pronájem prostor vč. energií a služeb, ceny pro vítěze, tisk a výlep plakátů, honoráře, technické zajištění, 
propagace/ ve výši 70.000 Kč. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 14. rozhodlo    

1. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 
se subjektem uvedeným v bodě 2. 12. usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2019/Ka k usnesení, uložené 
na odboru ŠKMaT,

2. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 
se subjekty uvedenými v bodě 2. 13. usnesení dle přílohy č. 2 - 3/OŠKMaT/RM/2019/Ka k usnesení, 
uložené na odboru ŠKMaT.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2g/  Informace o situaci v Hokejovém clubu Frýdek-Místek, spolek a ve 
společnosti Prosport FM Plus, s.r.o.
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 15. bere na vědomí

a) informace o situaci v Hokejovém clubu Frýdek-Místek, spolek
b) informace o situaci ve společnosti Prosport FM Plus, s.r.o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h/  Navýšení   neinvestiční  dotace  a  uzavření   dodatku  č.  1  ke  smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti mládežnického 
sportu na  rok 2019  pro Hokejový club  Frýdek-Místek,  spolek - OŠKMaT 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 16. rozhodlo

o navýšení 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 Michalem Bobokem výhradně pro děti a mládež na: a) provoz, 
využití, vstupné a nájmy sportovních zařízení včetně služeb spojených s jejich užíváním, b) odměny trenérů, 
rozhodčích, pořadatelů, organizátorů, pomocných provozních pracovníků a hráčů do 26 let včetně odvodů, c) 
sportovní výzbroj, výstroj, vybavení a jejich opravy i údržbu, d) sportovní lékařské prohlídky, zdravotní dozor, 
regenerace, pitný režim, e) startovné, licenční a registrační poplatky, f) cestovné, dopravné, jízdné, stravné, 
pohoštění, nocležné, g) diplomy včetně tisku, věcné odměny, reklamu, provozní materiál, poštovné, časomíru – 
navýšení o 380.000 Kč,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 17. rozhodlo

o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 18. 3. 2019 do oblasti 
mládežnického sportu na rok 2019 se subjektem uvedeným v bodě 2. 16. usnesení dle přílohy Dodatek č. 1 
ke smlouvě č. S/0263/2019/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.

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

2i/ 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. 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 pro Taneční skupinu FUNKY 
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BEAT na Mistrovství Evropy v Holandsku HIP HOP UNITE 2019 na dopravné, startovné, ubytování a uniformy 
ve výši 100.000 Kč,

2. 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 energie a otop včetně dopravného ve výši 20.000 Kč,

3. Spolek rodičů a přátel ZŠ Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, se sídlem tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ 01810103, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 
15544, zastoupený předsedou Ing. Janou Lubojackou na leporela a propagační letáky ke 130. výročí založení 
školy „Pod Sovou“ ve výši 20.000 Kč, 

4. FbC Frýdek-Místek z. s., se sídlem Slezská 2891, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 2640406, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6068, zastoupený předsedou Petrem 
Řehou na mezinárodní florbalový turnaj pro mládež Prague Games 2019 na startovné, individuální poplatky, 
cestovné, ubytování, stravování, pitný režim, reprezentační trička ve výši 50.000 Kč,

5. BABYLONIE, z. s., se sídlem Jungmannova 355, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22905022, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9562, zastoupený předsedou Mgr. Martou 
Michalákovou  na Mezinárodní setkání mládeže na ubytování, stravování, dopravné, vstupy, propagační 
předměty, režijní náklady, materiál ve výši  30.000 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. 1-5/OŠKMaT/RM/2019 k tomuto usnesení, 
uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 20. rozhodlo

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

1.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 15 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu  „SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy“, tj. na nákup čisticích a hygienických 
prostředků,úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného  na všeobecné zdravotní 
pojištění  a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 
nákladů zařízení příjemce, kterým je SÁRA Frýdek-Místek se sídlem Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek, dle 
přílohy č. S/0333/2019/OSS, uložené na OSS.

2.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou       
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 30 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum“, tj. na nákup čisticích a hygienických 
prostředků, úhradu energií, odvozu odpadních vod, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je BETHEL Frýdek-Místek se sídlem Bahno-
Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0334/2019/OSS, uložené na OSS.
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3. 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 50 000,-,     
a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Hry seniorů Frýdku-Místku“, tj. na 
nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, potravin, cen do soutěže, úhradu nájmu, honorářů, 
občerstvení, propagačních materiálů, ostatních osobních nákladů,  dle přílohy č. S/0335/2019/OSS, uložené na 
OSS.

4.  Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632031, ústav zapsán 
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 
Damkovou, ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Občanská poradna“, tj. na úhradu ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0336/2019/OSS, uložené na 
OSS. 

5.   Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Podpora dobrovolnictví v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního 
materiálu, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0337/2019/OSS, uložené na OSS.

6.  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 60 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Dobrovolníci nadačního fondu Pavla Novotného“, tj. na nákup drobného 
dlouhodobého hmotného majetku (notebook), ochranných pracovních pomůcek pro dobrovolníky, úhradu 
vzdělávání dobrovolníků (semináře, lektoři, pronájem místností, aj.), dle přílohy č. S/0339/2019/OSS, uložené na 
OSS.

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. S/0333/2019/OSS – S/0337/2019/OSS a 
S/0339/2019/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2k/ Sbírkový program DARUJ F≈M

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 22. bere na vědomí

informaci o připravovaném Sbírkovém programu DARUJ F≈M,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 23. zmocňuje Radu města Frýdku-Místku

k vyhlašování sbírkového programu DARUJ F≈M a ke schvalování jeho podmínek,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 24. se zavazuje

k poskytnutí daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku, se sídlem Husova 377, 
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 48003948 ve výši částky vybrané ve veřejné sbírce s názvem „Daruj F≈M – 
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Oprava Evangelického kostela ve Frýdku-Místku“ (mimo částky darované z veřejných zdrojů) od jejího zahájení 
do 31. 10. 2019, maximálně však ve výši 200 tis. Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí 
nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. ruší

1. usnesení č. III.3a/3.2./22.a) a b) z 24. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
20.08.2018, které zní: 
„Zastupitelstvo města rozhodlo

a) o nabytí pozemků p.č. 1029/20 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 570 m2 a p.č. 1032 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 179 m2, všechny v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (Na Kamenci) od podílových spoluvlastníků Huberta Halfara, bytem **********, 
*******************, Mgr. Ivo Bajera, bytem ***************, *******************, prof. 
RNDr. Jiřího Bajera, CSc., bytem *****************, ************* a Vladimíra Weissmanna, 
bytem *******************, ***** za kupní cenu 191 Kč/m2 u pozemku p.č. 1029/20, k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku, a 183 Kč/m2 u pozemku p.č. 1032, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku. Nabytí pozemků 
bude realizováno po výmazu věcných břemen chůze, jízdy a průhonu dobytka, a to nejpozději do dvou 
let ode dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemků.

b)    o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a podílovými spoluvlastníky Hubertem Halfarem, bytem ************, 
*******************, Mgr. Ivo Bajerem, bytem **************, *******************, prof. 
RNDr. Jiřím Bajerem, CSc., bytem *****************, ************* a Vladimírem 
Weissmannem, bytem *******************, ***** jako budoucími prodávajícími na pozemek p.č. 
1029/20 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 570 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, za kupní cenu 191 Kč/m2 a pozemek p.č. 1032 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 179 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, za kupní cenu 183 Kč/m2.  Kupní 
smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětném pozemku nebude váznout omezení 
vlastnického práva věcnými břemeny chůze, jízdy a průhonu dobytka, a to nejpozději do dvou let ode 
dne rozhodnutí zastupitelstva o nabytí pozemku.“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. rozhodlo 

2. o prodeji pozemku p.č. 1062/7 zahrada o výměře 139 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Palkovická), 
vlastníkům  pozemku p.č. 1076 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba budovy č.p. 521, objekt 
k bydlení, a pozemku p.č. 1075 zahrada, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní cenu 390 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Kupní 
smlouva bude uzavřena za předpokladu, že před prodejem pozemku bude městem vytýčeno vedení veřejného 
osvětlení, nacházející se na pozemku p.č. 1062/6 ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek, který bezprostředně přiléhá k pozemku p.č. 1062/7, k.ú. Místek, a dále že bude k předmětnému pozemku 
(p.č. 1062/7, k.ú. Místek) zřízena služebnost ve prospěch města, spočívající v právu užívat část pozemku za 
účelem oprav přilehlého chodníku na pozemku p.č. 1062/6, k.ú. Místek.

3. o prodeji pozemku p.č. 1126/12 zahrada o výměře 28 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (V.Martínka) 
Šárce Fišerové, bytem ***********************, ******, *******************, za kupní cenu 910 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.



10

4. o prodeji pozemku p.č. 341 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
tech. vyb., k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Ke Kotlině) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035, za kupní cenu 78.350 Kč, přičemž tato výše kupní 
ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

5. a) o nabytí části pozemku p.č. 165/3 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře cca 110 m2, k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Za Humny), od Vratislava Nitry, bytem *************, ******, 
******************, za kupní cenu 196 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen 
geometrickým plánem. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Vratislavem Nitrou, bytem *************, ******, *******************, jako budoucím 
prodávajícím na část pozemku p.č. 165/3 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře cca 110 m2, k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Za Humny) za kupní cenu 196 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po 
realizaci stavby „Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice“. 

6. o nabytí pozemku p.č. 757/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 405 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Otakara Pardubického, bytem *********, *******************, za kupní 
cenu 150 Kč/m2.

7. o nabytí id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 4142/3 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 60 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K 
Sedlištím) od Katariny Elis Tymonové, bytem *************, **************, za kupní cenu 312 Kč/m2. 

8. o nabytí pozemků p.č. 1029/20 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 570 m2 a p.č. 1032 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 179 m2, oba v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Na 
Kamenci) od podílových spoluvlastníků pozemků za kupní cenu 191 Kč/m2 u pozemku p.č. 1029/20, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, a 183 Kč/m2 u pozemku p.č. 1032, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku. 

9. o nabytí části pozemku p.č. 839 orná půda, nově odměřené geometrickým plánem č. 2199-9/2019 ze dne 
19.03.2019 a označené jako pozemek p.č. 839/2 o výměře 263 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek (Kamenec), od Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem Skalice 91, 73801 Frýdek-
Místek, IČO:60043253, za kupní cenu 200 Kč/m2.

10. o nabytí pozemků p.č. 6403/63 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 312 m2, p.č. 6403/64 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 66 m2, p.č. 6403/65 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 75 m2 
a p.č. 6403/66 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 300 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.

11. o nabytí pozemků p.č. 1485/42 lesní pozemek o výměře 39 m2 a p.č. 1485/43 lesní pozemek o výměře 40 
m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Skalice - Sosnina) 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.

12. o prodeji spoluvlastnického podílu v ideální výši 294/2900 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 
5193/43 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Aleji) vlastníkům 
jednotek č. 2592/2, č. 2592/9, č. 2593/5, č. 2593/9 a č. 2594/1 v bytovém domě č.p. 2591, č.p. 2592, č.p. 2593 a 
č.p. 2594 na pozemku p.č. 5193/43 v k.ú. Frýdek, za kupní cenu 740 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

13. o prodeji části pozemku p.č. 5263/10 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 25 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Lískovecká) spoluvlastníkům stavby bytového domu č.p. 2088 na pozemku p.č. 5293/12 zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, za kupní cenu 740 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku 
od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.
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14. o prodeji pozemku p.č. 6056/3 orná půda o výměře 25 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Šeříková) 
vlastníku pozemku p.č. 6057/23 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 3170, 
v k.ú. Frýdek, za kupní cenu 700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení 
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.

15. o prodeji pozemku p.č. 6056/6 orná půda o výměře 31 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Šeříková) 
vlastníku pozemku p.č. 6057/25 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 3173, 
v k.ú. Frýdek, za kupní cenu 700 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení 
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně.  

16. o prodeji spoluvlastnického podílu v ideální výši 1/6 vzhledem k celku nemovité věci – pozemku p.č. 1397/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků) 
vlastníku jednotky č. 2099/6 v bytovém domě č.p. 2099 na pozemku p.č. 1379/3 v k.ú. Frýdek za kupní cenu 600 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

17. o prodeji části pozemku p.č. 437 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 70 m2, k.ú. Chlebovice, 
obec Frýdek-Místek (K Rovni) vlastníkům pozemku p.č. 440/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba rodinného domu č.p. 96 a pozemku p.č. 440/1 zahrada, vše k.ú. Chlebovice, za kupní cenu 580 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

18.  o záměru statutárního města Frýdek-Místek nabýt pozemky p.č. 962/60 ostatní plocha – zeleň o výměře 91 
m2, p.č. 962/61 ostatní plocha – zeleň o výměře 30 m2 a p.č. 962/62 ostatní plocha – zeleň o výměře 52 m2, vše 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Mánesova).

19. o prodeji pozemku p.č. 5090/25 zahrada o výměře 344 m2 a pozemku p.č. 5083/2 zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr o výměře 105 m2, oba v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada) Petrovi Kuřítkovi, 
bytem ********************, ******, ******************** a Kristýně Bendové, bytem 
*******************, ******, ********************, za kupní cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní 
ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

20. a)  o nenabytí pozemků p.č. 3393/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 1.135 m2, p.č. 3394/1 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 2.681 m2, p.č. 3394/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 820 m2, p.č. 3395 
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 830 m2, p.č. 3396/2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 
429 m2, p.č. 3396/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 41 m2, p.č. 3396/7 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 425 m2, p.č. 3396/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, p.č. 3396/20 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 86 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká), od České republiky, kdy 
právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, za úplatu.
b)  o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 3393/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
1.135 m2, p.č. 3394/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 2.681 m2, p.č. 3394/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 820 m2, p.č. 3395 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 830 m2, p.č. 3396/2 zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr o výměře 429 m2, p.č. 3396/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 41 m2, p.č. 
3396/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 425 m2, p.č. 3396/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 375 m2, 
p.č. 3396/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká), od 
České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně. 

21. a)  o nenabytí pozemků p.č. 962/37 ostatní plocha – zeleň o výměře 1.481 m2 a p.č. 962/109 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 493 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), od České republiky, kdy právem 
hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, za kupní cenu ve výši 530.700 Kč.
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b)  o záměru statutárního města Frýdek-Místek nabýt pozemky p.č. 962/37 ostatní plocha – zeleň o výměře 1.481 
m2 a p.č. 962/109 ostatní plocha – zeleň o výměře 493 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), od 
České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně. 

22. a) o  nenabytí pozemku p.č. 3384/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 64 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (28. října), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, 
za kupní cenu ve výši 20.590 Kč.
b)  o záměr statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 3384/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
64 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (28. října), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu 
disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.

23. o nabytí pozemků p.č. 1535/72 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.626 m2 a p.č. 1535/121 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 410 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Československé 
armády), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to 
bezúplatně.

24. o nabytí pozemků 5174/133 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 61 m2 a p.č. 5174/140 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 155 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Beskydská), od České 
republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.

25. o nabytí pozemků p.č. 675/1 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 718 m2, p.č. 675/2 ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 1.372 m2 a p.č. 7610/18 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 395 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu 
disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně.

26. o nabytí pozemků p.č. 3345/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 135 m2 a p.č. 3345/4 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 191 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revoluční), od České 
republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně. 

27. o nabytí pozemku p.č. 3447 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 112 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Revoluční), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to 
bezúplatně.

28. o nabytí pozemků p.č. 6403/47 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2 a p.č. 6403/49 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Národních mučedníků), od 
České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně. 

29. o nabytí pozemku p.č. 7613/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.331 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Puškinova), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 
69797111, a to bezúplatně.

30. o nabytí pozemků p.č. 962/31 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 298 m2, p.č. 962/35 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 258 m2, p.č. 962/39 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 709 
m2, p.č. 962/107 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 650 m2, p.č. 962/110 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 167 m2 a p.č. 962/111 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 101 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (za katastrálním úřadem, tř. T. G. Masaryka), od České republiky, kdy právem 
hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3b/ Nabytí pozemku p.č. 23/1, jehož součástí je stavba budovy č.p.13, 
pozemků p.č. 23/2 a p.č.21/5, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. schvaluje 

nabytí pozemku p. č. 23/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 258 m2, jehož součástí je stavba budovy č.p. 13, 
stavba pro administrativu, pozemku p.č. 23/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 a pozemku p. č. 21/5 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 1 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, od společnosti Z + M Real Estate, spol. s r.o., 
se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 03393445, za kupní cenu ve výši 
12.900.000 Kč. 

Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny 10.000.000 Kč, stanovené znaleckým posudkem ze dne 02.02.2019, 
zpracovaným Ing. Petrou Hralovou) se odůvodňuje takto:

 Magistrát města Frýdku-Místku (dále jen „magistrát“) se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro 
zaměstnance města zařazené do magistrátu i prostor pro technické a administrativní zázemí. 

 Zároveň je dlouhodobým záměrem vedení magistrátu centralizovat jeho činnost pokud možno do jedné 
lokality za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných občanům města. 

 Rovněž je nutno řešit situaci v budově Palackého 115 v Místku s ohledem na stavebně technické oddělení 
části budovy užívané zcela magistrátem (nyní budova č.p. 2478) od části užívané převážně Okresní správou 
sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku (nyní budova č.p. 115) a na nejisté (dočasné) postavení města 
v případě užívání této budovy na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o výpůjčce.

 Kupní cena v celkové výši 12.900.000 Kč za uvedené nemovité věci je podmínkou jejich vlastníka pro jejich 
převod do vlastnictví města.

 Koupí výše uvedených nemovitých věcí by město nabylo možnost vytvořit další prostory potřebné pro 
činnost magistrátu, což by částečně vyřešilo situaci v budovách č.p. 115 a č.p. 2478 v Místku, částečně by 
došlo k potřebnému rozmělnění zaměstnanců do více kanceláří a částečně by došlo k větší centralizaci 
činnosti magistrátu.

 V současné době neexistuje žádné jiné ekonomicky výhodnější řešení, kterým by město mohlo realizace výše 
uvedeného cíle dosáhnout (v blízkosti budov magistrátu není jiná vhodná budova k prodeji za nižší kupní 
cenu, nájem budovy č.p. 13 je s ohledem na nutnou rekonstrukci neúčelný a nehospodárný, přestavba 
půdních prostor budovy č.p. 1148 je v poměru k vybudovaným místům pro zaměstnance města dražší apod.). 

 S ohledem na lukrativní lokalitu nabývaných nemovitých věcí by zároveň došlo k zhodnocení majetku města 
(více viz důvodová zpráva).

Protože zde je jiný důležitý neekonomický zájem obce a zároveň zde není jiné výrazně ekonomicky výhodnější 
řešení, kterým by bylo možno cíle dosáhnout, je nabytí výše uvedených nemovitých věcí 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c/ Využití předkupního práva statutárního města Frýdek-Místek ke stavbě 
budovy č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. rozhodlo    

1. o využití předkupního práva statutárního města Frýdek-Místek ke stavbě budovy č.p. 400, občanská 
vybavenost, na pozemku p.č. 706/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 675 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Prokopa Holého), v souladu s ustanovením § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
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2.  o nabytí stavby budovy č.p. 400, občanská vybavenost, na pozemku p.č. 706/44 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 675 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Prokopa Holého), od společnosti EDUN PROPERTY a.s., se 
sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava, IČO: 05654793, za kupní cenu ve výši 4.800.000 Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 5. deklaruje vůli   

zachovat využití prostor budovy uvedené v bodě 3. 4. usnesení za účelem zajištění činností společnosti Campana 
– Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o., se sídlem Hluboká 64, Frýdek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 04232569. 

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

3d/ Návrh na odložení realizace usnesení č. III./3a/3.1./5. z 2. zasedání 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaného dne 10.12.2018                        

Navrhované znění usnesení nebylo přijato.

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

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

4a/ Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 2019-2020

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. schvaluje

„Akční plán 2019-2020“ dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

4b/ Zpráva č. 70 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

4. 2. bere na vědomí

Zprávu č. 70 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení.

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

4c/ Přejmenování ulice

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 3. neschvaluje

přejmenování části ulice Bahno-Rovňa nacházející se na pozemku parc. č. 5189/1, 5190/1 a 4403/37, vše k. ú. 
Místek na ulici U Přehrady.

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

5a/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. rozhodlo

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019  o nočním klidu, 
dle přílohy č. 1 k usnesení. 

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

5b/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných pohřebišť 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 2. rozhodlo
 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 Řád veřejných 
pohřebišť.

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

VI.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení p. Anny Severinové ke Zpravodaji RM a dění ve 
městě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

7a/ Udělení „Ceny statutárního města Frýdku-Místku“ za rok 2018 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 1. rozhodlo udělit 

v   souladu  s  „Pravidly  pro  udělování  Cen  statutárního    města   Frýdku-Místku“   Cenu   statutárního   města
Frýdku-Místku za rok 2018 vč. pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč občanům Frýdku-Místku, 
a to:

- panu Mons. Josefu Maňákovi (in memoriam)
       za oblast výchovy a vzdělávání 

- panu Karlu Lepíkovi
       za oblast výtvarné umění a architektura

- panu Lubomíru Pokludovi
       za sportovní oblast
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 2. pověřuje

primátora statutárního města Frýdku-Místku pana Mgr. Michala Pobuckého, DiS. předáním Cen statutárního 
města Frýdku-Místku dle bodu č. 7. 1. tohoto usnesení na slavnostním aktu, kterým je akce Festival partnerských 
měst, konaná dne 20. 9. 2019 ve Frýdku-Místku.

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

7b/ Změna ve složení osadního výboru Lískovec
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

7. 3. bere na vědomí 

rezignaci člena osadního výboru Lískovec

paní Dagmar Vašicové, bytem ******************, ********, ******************** ke dni 30. 4. 2019.
      
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. vyjadřuje poděkování 

za práci v osadním výboru Lískovec odstupujícímu členovi osadního výboru paní Dagmar Vašicové.

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

7c/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit 
statutárního města Frýdku-Místku na období 2019–2021

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. schvaluje

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit statutárního města Frýdku-Místku na období 
2019–2021, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení.

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

7d/  Zpráva   o  výsledku  kontroly  provedené  kontrolním  výborem 
Zastupitelstva  města  Frýdku-Místku – Postup  při  stanovení 
nepotřebného  nemovitého  majetku  města

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6. bere na vědomí 

Zprávu o výsledku kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Frýdku-Místku - Postup při 
stanovení nepotřebného nemovitého majetku města, dle přílohy č. 1 k usnesení,
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 7. ukládá

Radě města Frýdku-Místku zajistit zpracování závazného postupu pro stanovení nepotřebného nemovitého 
majetku města.

T – do 31. 12. 2019
Z – Rada města Frýdku-Místku

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

7e/ Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ 
a Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2018

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 8. bere na vědomí

Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2018, se sídlem Na Drahách 119, 
739 25 Sviadnov, IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1 
k usnesení,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 9. bere na vědomí

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2018, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, 
IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Bc. Davidem Novákem, dle přílohy č. 2 k usnesení.

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

7f/  Zpráva o bezpečnostní  situaci  statutárního  města  Frýdek-Místek  za 
1. čtvrtletí roku 2019

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 10. bere na vědomí 

Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za 1. čtvrtletí roku 2019.

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

VIII.  KONTROLA  USNESENÍ  A  PŘIPOMÍNEK  ZE  ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 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 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaném dne 6. 3. 2019, a to dle přílohy č. 2 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.  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  4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
6. 3. 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Frýdek-Místek 7. 6. 2019 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


