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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

z 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
4. 9. 2019 v 8:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I. ZAHÁJENÍ

Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o bod 7g.

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

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a/  3. změna rozpočtu statutárního  města  Frýdek-Místek  pro rok  2019 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 66 - 83    

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 66 – 83 dle příloh č. 1 – 3 a 1a) k usnesení, a to:

 navýšení příjmů o + 23 793,05 tis. Kč na celkovou výši1 316 694,26 tis. Kč 
 navýšení výdajů o + 7 352,05 tis. Kč na celkovou výši1 725 034,45 tis. Kč
 snížení financování o - 16 441,00 tis. Kč na celkovou výši408 340,19 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. 66 – 83 pro rok 2019 dle platné rozpočtové skladby 

T – 11. 9. 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 – 4. 10. 2019
Z – vedoucí finančního odboru
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2b/ 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. 3. rozhodlo 

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

1. Lumpíkov z. ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 028 59 343, ústav 
zapsaný v RÚ, vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou Bc. Petrou 
Petruškovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením tříměsíčního kurzu 
Ready Woman, tj. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, který bude zahájen 
v předpokládaném termínu 1. 10. 2019 ve výši 50.000,- Kč, dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 228 14 248, spolek zapsaný ve 
SR, vedeném Krajský soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupeno předsedou Mgr. Robinem Javorkem 
na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce V. NoEXCUSE! – mezinárodní 
turnaj v jiu-jitsu, tj. nájem, zápasiště, rozhodčí, pomocní dělníci, moderátor, DJ, grafik, hlavní manažer, 
zdravotník, účastnická trička, doprava, reklamní tiskoviny, ceny, diplomy, medaile a poháry, dokumentace (foto 
+ video) a občerstvení, který se uskuteční v předpokládaném termínu 21. 9. 2019 ve Frýdku-Místku ve výši 
40.000,- Kč, dle přílohy č. 2 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. 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. 3. tohoto 
usnesení dle přílohy č. 1 - 2 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. rozhodlo

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

3. WEST CENTRAL SERVICE s.r.o. se sídlem Bahno-Rovňa 1347, Místek, 738 01
Frýdek-Místek,  IČ 062 08 053, společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 71057, zastoupena jednatelem Ing. Petrem Menšíkem, na úhradu části výdajů spojených  s organizačně-
technickým zabezpečením akce Oktoberfest na Olešné – 2. ročník, která se uskuteční v předpokládaném termínu 
4. a 5. 10. 2019  ve výši 35.000,- Kč.

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

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. rozhodlo
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o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 subjektům:

1. 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 ve výši 300.000 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 sítě na zvýšení plotu a ochranu laviček, trubky na zvýšení plotu, přestěhování tribuny, zrušení antukového 
kopce ve výši 20.000 Kč,

3. Green Volley Beskydy, z. s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22733582, spolek 
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou 
Ing. Michalem Provazníkem na provoz a činnost extraligového družstva volejbalistů v roce 2019 ve výši 750.000 
Kč,

4. 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 
BEAT na Mistrovství světa v Holandsku HIP HOP UNITE 2019 na dopravné, startovné, ubytování, uniformy 
ve výši 50.000 Kč,

5.  Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, se sídlem 
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00 846 881, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení vedeném 
MŠMT, resortní identifikátor 600016234, zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Konečným na vybavení školy ve 
výši 100.000 Kč, 

6. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, církevní právnická osoba, vedená 
v rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR, IČ 45235201, č. evidence 8/1-08-709/1996 
zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem na didaktické pomůcky ve výši 20.000 Kč,

7. 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 dopravné, účastnické poplatky, materiál, propagaci, fotopráce, tisk při akci 
„EXPO SCIENCE INTERNATIONAL – ESI“ v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech 
ve výši 50.000 Kč,

8. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou Ing. 
Petrem Zárubou na reprezentaci na MS, ME a MEU v šachu 2019 na cestovné, ubytování, organizační, 
registrační a účastnické poplatky ve výši 45.000 Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2019 se 
subjekty uvedenými v bodě 2. 6. usnesení dle přílohy č. 1 - 8/OŠKMaT/RM/2019 k tomuto usnesení, 
uložené na OŠKMaT.

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

2d/ Informace o situaci v Hokejovém clubu Frýdek-Místek, spolek a ve 
společnosti Prosport FM Plus, s. r. o.    

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

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

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

2e/ Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Místek – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. rozhodlo

1. o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek Moravskoslezskému kraji v maximální 
výši 2.530.000 Kč určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb (dále jen „Fond“) v letech 2020–2021, a to 
tak, že tato částka bude poskytnuta ve dvou splátkách v jednotlivých letech – v roce 2020 maximálně 
1.265.000 Kč a v roce 2021 maximálně 1.265.000 Kč,  

2. o  uzavření    Dodatku    č. 1   ke    Smlouvě   o    poskytnutí     dotace    z     rozpočtu    statutárního   města 
Frýdek-Místek ze dne 15. 11. 2016 mezi statutárním městem Frýdek-Místek se sídlem Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., 
a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným 
prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., dle přílohy č. 1/OSS k usnesení.   

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

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. rozhodlo

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

1.  Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem náměstí Svobody 33,       
738 01 Frýdek-Místek, IČO 07504357, pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze oddíl L, vložka 70960, zastoupený předsedkyní Dagmar Kaňokovou, ve výši Kč 15 000,-, a to 
výhradně na částečnou úhradu dopravy autobusu na zájezd, dle přílohy č. S/0499/2019/OSS, uložené na OSS.

2.   ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, 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  nákladů v rámci projektu „Ocenění dobrovolníků“, tj. na nákup odměn pro 
dobrovolníky, úhradu honoráře hudebníků a moderátora, ozvučení, cestovného. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně pro pobočku příjemce na adrese Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy        
č. S/0516/2019/OSS, uložené na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

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

1.    Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o., se sídlem Hraniční 21, 739 42 Frýdek-Místek-Lysůvky, IČO 29386063, 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38065, zastoupena 



5

jednatelem Janem Liberdou, ve výši  Kč 100 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem Domovem sv. Jana Křtitele, s. r. o., 
Frýdek-Místek, Lysůvky“, tj. na pořízení nové pračky a sušičky, dle přílohy č. S/0513/2019/OSS, uložené 
na OSS.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace z rozpočtu města 
na rok 2019 se subjekty uvedenými v bodě 2. 10. – 2. 11. usnesení, dle příloh č. S/0499/2019/OSS, 
S/0516/2019/OSS a S/0513/2019/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS.

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

2g/  Uzavření  smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 
regenerace  městských  památkových  zón  na rok  2019  (příspěvek 
Ministerstva kultury) – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku  

2. 13. rozhodlo

v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 42153/2019 OPP ze dne 14.6.2019 a č. j. MK 
49924/2019 OPP ze dne 3.7.2019

o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, vyhlášeného Ministerstvem 
kultury ČR, subjektům uvedeným v odstavci 2. 14. pod body 1 až 3.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku  

2. 14. rozhodlo

v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 42153/2019 OPP ze dne 14.6.2019 a č. j. MK 
49924/2019 OPP ze dne 3.7.2019

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, 
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, s následujícími subjekty:

1.     Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 28. října 117, 70218 Ostrava, zastoupen hejtmanem prof. Ing. Ivo 
Vondrákem, CSc., ve výši 1.336.000 Kč na výdaje spojené s obnovou zámku č. p. 1264, Frýdek-Místek, 
(obnova vnějšího pláště – oprava tří částí fasády (západní strana bez pilířů včetně přilehlé štítové zdi, jižní 
strana včetně nárožní věže, východní strana včetně štítové zdi) – oprava vnějších omítek včetně nátěru, 
nátěry oken a mříží, výměna klempířských prvků a další související práce) dle přílohy 
č. S/0535/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2. Římskokatolická farnost Frýdek, IČO 60801930, Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 
154.000 Kč na výdaje spojené s obnovou hlavního oltáře sv. Jana Křtitele v kostele sv. Jana Křtitele, 
Farní č.p. 1, Frýdek-Místek (restaurování oltářního obrazu Křest Krista včetně rámu) dle přílohy 
č. S/0538/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

3. Lucie Bubová, trvale bytem **************, *******************, ve výši 51.000 Kč na výdaje 
spojené s obnovou městského domu č. p. 6, nám. Svobody, Frýdek-Místek, (obnova truhlářských prvků 
– výměna oken a parapetů včetně opravy omítek a další související práce) dle přílohy 
č. S/0539/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2h/ Uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu 
Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2019 – odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 15 rozhodlo

o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2019 
subjektům uvedeným v odstavci 2. 16. pod body 1 až 11. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 16 rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek 
a následujícími subjekty:

1. Arkal s. r. o., IČO 25846884, Malý Koloredov 2377, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena Ing. Zdeňkem 
Loupem, jednatelem, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním 
pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) TOYOTA RAV 4 HYBRID dle přílohy 
č. S/0565/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2. EXTRAVÝFUK s. r. o., IČO 64619958, Příborská 1001, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena Ing. Martinou 
Šebestovou, jednatelem, ve výši 67.700 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním 
pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) TOYOTA COROLLA TS NG19 – 2.0 l HEV – 1 CVT dle 
přílohy č. S/0567/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

3. GYN-PREN s. r. o., IČO 26843013, Jiráskova 2270, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena MUDr. 
Bohuslavem Mičaníkem, jednatelem, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně 
hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) HONDA CR-V HYBRID dle přílohy 
č. S/0568/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

4. KLIMA sdružení KWK, s. r. o., IČO 64618871, Přemyslovců 1200, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena 
Janem Kotkolíkem, jednatelem, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně 
hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) HONDA CRV HYBRID dle přílohy 
č. S/0571/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

5. VIDEFKOR FM s. r. o., IČO 26816377, 2. května 212, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena Ing. Petrem 
Graeberem, jednatelem, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním 
pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) HONDA CR-V 2,0 HYBRID EXECUTIVE CVT dle 
přílohy č. S/0573/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

6. JUDr. Luděk Korč, trvale bytem ***********, *******************, ve výši 64.400 Kč na výdaje 
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) KIA 
NIRO DE 1,6 Gdi 6DCT HEV EXCLUSIVE dle přílohy č. S/0575/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

7. Josef Kukuczka, trvale bytem ****************, *******************, ve výši 69.000 Kč na výdaje 
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) 
TOYOTA C-HR EXECUTIVE 1,8 HYBRID dle přílohy č. S/0576/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

8. Božena Kvapilová, trvale bytem ****************, *******************, ve výši 47.200 Kč na výdaje 
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) 
TOYOTA YARIS HYBRID dle přílohy č. S/0577/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.
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9. Petr Olivka,  trvale bytem ************,  ********************,  ve výši 75.000 Kč  na  výdaje  
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) HONDA 
CR-V FHEV dle přílohy č. S/0578/2019/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

10. Ing. Radomír Plašovský, trvale bytem ************, *******************, ve výši 75.000 Kč na 
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) 
HONDA CR-V EXECUTIVE 4WD 2,0i-VTEC HYBRID dle přílohy č. S/0579/2019/OÚRaSŘ k tomuto 
usnesení.

11. MVDr. Kateřina Stiborová, MRCVS, trvale bytem ***************, ******************, ve výši 
75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným 
elektromotorem (FHEV) HONDA CR-V 2.0 i-VTEC 4WD HYBRID dle přílohy č. S/0580/2019/OÚRaSŘ 
k tomuto usnesení.

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

2i/  Poskytnutí  investičních  a  neinvestičních  dotací  a  uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí  investičních  a neinvestičních  dotací 
z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích  ke  zlepšení  životního 
prostředí pro rok 2019“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 17. rozhodlo

o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního 
prostředí pro rok 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s níže 
uvedenými subjekty:

1. Lubomír Paseka, trvale bytem ***********, ********************, ve výši 70 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 156 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 1 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0517/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Petr Platoš, trvale bytem *********************, ******, ******************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 3542 
na ul. Nové Dvory-Vršavec ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, 
dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. S/0540/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

3. Milan Šputa, trvale bytem ******************, ******, ******************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1367 
na ul. Nad Přehradou ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy 
č. 3 k usnesení, tj. smlouva č. S/0541/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

4. Květuše Čambalová, trvale bytem ***********, *******, ******************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 94 
na ul. Hraniční ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 4 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0542/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

5. Alena Segečová, trvale bytem ***********, ******, ******************, ve výši 64 588 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1823 
na ul. K Lesu ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 5 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0543/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

6. Mgr. Jana Šamánková, trvale bytem ***********, *****************, ve výši 70 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 361 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 6 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0544/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

7. MUDr. Ondřej Hatoň, trvale bytem ***********,******************, ve výši 47 170 Kč, na zřízení 
domovní čistírny odpadních vod  pro rodinný dům č. p. 330 v Lískovci ve Frýdku-Místku jako náhradu 
za žumpu, dle přílohy č. 7 k usnesení, tj. smlouva č. S/0546/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

8. Mgr. Tomáš Mikulec, trvale bytem ***********, ******************, ve výši 50 000 Kč, na zřízení 
domovní čistírny odpadních vod  pro rodinný dům č. p. 364 v Lískovci ve Frýdku-Místku jako náhradu 
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za žumpu, dle přílohy č. 8 k usnesení, tj. smlouva č. S/0547/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;
9. Daniel Pělucha, trvale bytem ***********, **********, *******************, ve výši 70 000 Kč, 

na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 217 
na ul. Vodičná ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 9 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0548/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

10. Karel Najdek, trvale bytem ************, ***********, ********************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 28 
na ul. Za Školou ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 10 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0549/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

11. Libuše Tajchmanová, trvale bytem **********, *******, ********************, ve výši 20 000 Kč, 
na dodávku a montáž plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 9 
na ul. Hraniční ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 11 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0550/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

12. Miroslava Nespěšná, trvale bytem ************, *******, ******************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 76 
na ul. Valcířská ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 12 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0551/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

13. Pavel Krůl, trvale bytem ************, ******, ********************, ve výši 50 000 Kč, na 
zřízení domovní čistírny odpadních vod  pro rodinný dům č. p. 1989  na ul. Slezská ve Frýdku-Místku 
jako náhradu za žumpu, dle přílohy č. 13 k usnesení, tj. smlouva č. S/0552/2019/OŽPaZ, uložená na 
odboru ŽPaZ;

14. Bc. Alena Křížová, trvale bytem ***********, *******, ****************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 26 
na ul. Hraniční ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 14 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0553/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

15. Jakub Maier, trvale bytem ***********************, ******, ******************, ve výši 70 000 
Kč, na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 2553 
na ul. Nové Dvory-Vršavec ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, 
dle přílohy č. 15 k usnesení, tj. smlouva č. S/0554/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

16. František Malý, trvale bytem ***********, ********************, ve výši 70 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 144 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 16 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0555/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

17. Zdeněk Németh, trvale bytem ***********, *******, *********************, ve výši 13 466 Kč, 
na dodávku a montáž plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 10 
na ul. Hraniční ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 17 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0556/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

18. Jana Šnapková, trvale bytem *************, **********, *******************, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 65 
na ul. K Fojtství ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 18 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0557/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 18. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního 
prostředí pro rok 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s níže 
uvedenými subjekty:

1. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, se sídlem 
Bahno-Příkopy 1600, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 67777139, zapsaný ve spolkovém  rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl L, vložka 46647, zastoupené Bc. Hubertem Rodkem, 
předsedou, ve výši 15 000 Kč, na Toulky s myslivcem v roce 2019, tj. na podporu aktivity subjektu 
související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 19 k usnesení, tj. smlouva 
č. S/0558/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Přátelé Lipiny, z.s., se sídlem V. Vantucha 1341, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07279710, zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17789, zastoupený 
dvěma členy Výkonné rady Zdenkou Benešovou a Janou Bongilajovou, ve výši 15 000 Kč, na Ukliďme 
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Lipinu s dětmi v r. 2019, tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, 
vzděláváním 
a osvětou, dle přílohy č. 20 k usnesení, tj. smlouva č. S/0559/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

3. Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek, se sídlem č. p. 282, 739 36 Sedliště, IČ 47861631, zapsán 
ve spolkovém  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1866, zastoupený 
Bc. Hubertem Rodkem, předsedou, a Daliborem Rybářem, místopředsedou, ve výši 30 000 Kč, 
na myslivecká políčka pro zvěř v roce 2019 – orba, osetí a péče (hnojení), tj. na podporu aktivity 
subjektu v oblasti životního prostředí, dle přílohy č. 21 k usnesení, tj. smlouva č. S/0560/2019/OŽPaZ, 
uložená na odboru ŽPaZ;

4. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Frýdek-Místek, se sídlem Palackého 123, Místek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 00433900, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze,  oddíl L, vložka 43755, zastoupené Václavem Kolkem, předsedou, a Věrou Bednárkovou, 
hospodářem, ve výši 15 000 Kč, na Floristickou soutěž pořádanou Územním sdružením Českého 
zahrádkářského svazu Frýdek-Místek pro děti a seniory v roce 2019, tj. na podporu aktivity subjektu 
související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 22 k usnesení, tj. smlouva 
č. S/0561/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

5. Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, se sídlem Farní 15, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 05679711, zapsán ve spolkovém  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, 
vložka 15661, zastoupený Petrem Vitulou, předsedou, a Mgr. et Bc. Břetislavem Lehnertem, členem, 
ve výši 30 000 Kč, na ošetřování včelstev, rozšiřování včelí pastvy, chov matek, boj s varroázou včel, 
tj. na podporu aktivity subjektu v oblasti životního prostředí, dle přílohy č. 23 k usnesení, tj. smlouva 
č. S/0562/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

6. Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Sadová 606, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00434990, zapsaný ve spolkovém  rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl L, vložka 41646, zastoupené Miroslavem Poništem, předsedou, a Václavem Kožušníkem, 
jednatelem, ve výši 15 000 Kč, na 1. ročník výstavy a soutěže „Příroda a včely 2019“, tj. na podporu 
aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 24 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0563/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

7. Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vítězslava Nezvala 1437, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 18050182, zapsaný ve spolkovém  rejstříku, vedeném Městským 
soudem v Praze,  oddíl L, vložka 43099, zastoupené Petrem Zezulčíkem, předsedou, a Janem Kalusem, 
jednatelem, ve výši 15 000 Kč, na podporu mládeže k rybářským aktivitám a ke vztahu k přírodě, 
tj. na podporu aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou; dle přílohy 
č. 25 k usnesení, tj. smlouva č. S/0564/2019/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ.

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

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. rozhodlo 

1. o prodeji části pozemku p.č. 6046/14 orná půda o výměře cca 50 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Černá 
cesta) Evě Procháskové, bytem ****************, ******, ********************, za kupní cenu 700 
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.

2. o prodeji části pozemku p.č. 5218/15 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 180 m2 a části pozemku p.č. 
5218/66 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Lískovecká) Pavlovi a Darji Hrtúsovým, bytem ***************, ******, *******************, za kupní 
cenu 500 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. 
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Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

3. o prodeji pozemku p.č. 5117/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 80 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Nová Osada) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 1691 (případně společných částí domu) 
na pozemku p.č. 5117/1 v k.ú. Frýdek, 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.

4. o prodeji pozemku p.č. 5118/3 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 80 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Nová Osada) vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 1692 (případně společných částí domu) 
na pozemku p.č. 5118/1 v k.ú. Frýdek, 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.

5. o prodeji části pozemku p.č. 7635 vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře cca 
26 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Potoční) manželům Pavlovi a Aleně Svobodovým, bytem ********, 
***********, ************, za kupní cenu 1.145 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. 

6. o prodeji pozemku p.č. 3229/40 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Družstevní) Liboru Pochylému, bytem *******************, ******, *******************, za kupní cenu 
800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud 
tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu 
daně.

7. o prodeji pozemku p.č. 501/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Pavlíkova) Věře Blinkové, bytem ***********, ******, *******************, za kupní cenu 800 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

8. o prodeji pozemku p.č. 519/50 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 69 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Palkovická), manželům Mudr. Yvoně Heidrichové a Ing. Milanovi Heidrichovi, oba bytem 
***************, ******, *******************, 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.

9. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 962/36 ostatní plocha – zeleň o výměře 560 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř. T. G. Masaryka, u objektu INVA), 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.

10. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost o výměře cca 52 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Nová), vlastníku pozemku p.č. 1128/3 zahrada a pozemku p.č. 1128/55 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 648, objekt k bydlení, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní cenu 930 
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.

11. o prodeji části pozemku p.č. 1266/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 127 m2, části 
pozemku p.č. 1272/1 trvalý travní porost o výměře cca 55 m2 a části pozemku p.č. 1272/19 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře cca 11m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Polní), vlastníkům pozemku p.č. 
1272/10 ostatní plocha – jiná plocha, pozemku p.č. 1272/9 zahrada a pozemku p.č. 1272/31 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba budovy č.p. 2048, objekt k bydlení, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. Kupní 
cena části pozemku p.č. 1266/1 a části pozemku p.č. 1272/1 je 850 Kč/m2 a kupní cena části pozemku p.č. 
1272/19 je 930 Kč/m2, vše k.ú. Místek, přičemž tyto výše kupních cen jsou platné po dobu 1 roku od schválení 



11

zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud 
tento převod bude ke dni uskutečnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

12. o prodeji pozemku p.č. 1184/5 ostatní plocha – zeleň o výměře 293 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Československé armády), Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 70218 Ostrava, 
IČO: 70890692, za kupní cenu 460 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 pozemků p.č. 5219/7 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 12 m2, p.č. 5219/8 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 35 m2 a p.č. 5219/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 81 m2, vše k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (U Staré pošty) vlastníkům stavby č.p. 54 na pozemcích p.č. 56/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 
56/2 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5219/8 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Místek, za kupní cenu 2.000 
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.

14. o nabytí pozemku p.č. 962/60 ostatní plocha – zeleň o výměře 91 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Mánesova), a to formou výběrového řízení za kupní cenu ve výši 31.850 Kč od České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 67797111.

15. o nabytí pozemků 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), a to formou výběrového řízení za kupní cenu 
ve výši 41.000 Kč od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 67797111.

16. a) o nenabytí pozemků p.č. 1894/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 114 m2 a p.č. 1897/3 ostatní plocha 
– jiná plocha o výměře 141 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Veselé), 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. 1894/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
114 m2 a p.č. 1897/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na 
Veselé), 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. 

17. a) o  nenabytí pozemků p.č. 1890 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 76 m2, p.č. 1893 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 30 m2 a p.č. 6802/133 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 20 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská), 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. 1890 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 
o výměře 76 m2, p.č. 1893 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 30 m2 a p.č. 6802/133 ostatní plocha – jiná 
plocha o výměře 20 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská), 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.

18. a) o nenabytí pozemku p.č. 962/58 ostatní plocha – zeleň o výměře 292 m2, 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 
úplatu.
b) o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 962/58 ostatní plocha – zeleň o výměře 292 
m2, 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. 
19. a) o  nenabytí pozemku p.č. 5196/99 ostatní plocha – zeleň o výměře 772 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (Lískovecká), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO: 
69797111, za úplatu.
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b) o  záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 5196/99 ostatní plocha – zeleň o výměře 772 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem 
státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2, IČO: 69797111, a to bezúplatně. 

20. a) o  nenabytí pozemků p.č. 962/38 ostatní plocha – zeleň o výměře 751 m2, p.č. 962/41 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 354 m2, p.č. 962/42 ostatní plocha – zeleň o výměře 21 m2 a p.č. 962/43 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 31 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Husova), 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. 962/38 ostatní plocha – zeleň o výměře 751 
m2, p.č. 962/41 ostatní plocha – zeleň o výměře 354 m2, p.č. 962/42 ostatní plocha – zeleň o výměře 21 m2 a 
p.č. 962/43 ostatní plocha – zeleň o výměře 31 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Husova), 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 pozemku p.č. 962/84 ostatní plocha – zeleň o výměře 894 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Jeronýmova), 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 pozemek p.č. 962/84 ostatní plocha – zeleň o výměře 894 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Jeronýmova), 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. o nabytí pozemku p.č. 1485/48 lesní pozemek o výměře 15 m2 a části pozemku p.č. 794/18 zahrada, nově 
oddělené geometrickým plánem č. 2200-18/2019 ze dne 03.04.2019 a označené jako pozemek p.č. 794/27 
zahrada o výměře 8 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Kamila a Jany 
Pětrulových, bytem *************, ******, *******************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 

23. o nabytí části pozemku p.č. 1485/44 lesní pozemek, nově oddělené geometrickým plánem č. 2200-18/2019 
ze dne 03.04.2019 a označené jako pozemek p.č. 1485/68 lesní pozemek o výměře 153 m2, k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Veroniky Slaninové, bytem **********, 
*******************, za kupní cenu 191 Kč/m2.

24. o nabytí pozemku p.č. 1485/46 lesní pozemek o výměře 86 m2 a části pozemku p.č. 794/8 zahrada, nově 
oddělené geometrickým plánem č. 2200-18/2019 ze dne 03.04.2019 a označené jako pozemek p.č. 794/23 
zahrada o výměře 39 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Libora a 
Ludmily Rajnohových, bytem ***********, *******************, za kupní cenu 191 Kč/m2.

25. a) o nabytí části pozemku p.č. 794/14 zahrada a části pozemku p.č. 794/15 zahrada, nově oddělených 
geometrickým plánem č. 2200-18/2019 ze dne 03.04.2019 a označených jako pozemky p.č. 794/24 o výměře 25 
m2 a p.č. 794/25 o výměře 25 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Pavla a 
Lucie Šrajerových, bytem ***********, *******************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a vlastníky pozemků p.č. 794/14 zahrada a p.č. 794/15 zahrada, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (dále jen „pozemky“) Pavlem a Lucií Šrajerovými, bytem ***********, 
******************, jako budoucími prodávajícími, na jejímž základě dojde k prodeji částí pozemků dle bodu 
a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětných částech pozemků 
nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, s tím souvisejícím závazkem 
nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis nového zástavního 
práva namísto starého. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 2 let od tohoto rozhodnutí 
zastupitelstva města. 

26. o nabytí části pozemku p.č. 794/17 zahrada a části pozemku p.č. 1485/41 lesní pozemek, nově oddělených 
geometrickým plánem č. 2200-18/2019 ze dne 03.04.2019 a označených jako pozemky p.č. 794/26 o výměře 43 
m2 a p.č. 1485/67 o výměře 43 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od 
Boženy Řehákové, bytem ******************, *******************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 



13

27. o nabytí pozemku p.č. 1485/40 lesní pozemek o výměře 15 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek (Kamenec), od Jaromíra Chrobáka, bytem ***********, ****************, za kupní cenu 191 Kč/m2.

28. o nabytí části pozemku p.č. 794/2 lesní pozemek a části pozemku p.č. 796/3 lesní pozemek, nově oddělených 
geometrickým plánem č. 2200-18/2019 ze dne 03.04.2019 a označených jako pozemky p.č. 794/22 o výměře 21 
m2 a p.č. 796/17 o výměře 8 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Reného 
a Nadi Karáskových, bytem ***********, *******************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 

29. o nabytí pozemku p.č. 1485/39 lesní pozemek o výměře 29 m2 a dále části pozemku p.č. 794/1 trvalý travní 
porost a části pozemku p.č. 1485/37 lesní pozemek, nově oddělených geometrickým plánem č. 2200-18/2019 ze 
dne 03.04.2019 a označených jako pozemky p.č. 794/21 o výměře 58 m2 a p.č. 1485/66 o výměře 69 m2, vše 
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Nadi Karáskové, bytem ***********, 
*****************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 

30. o nabytí části pozemku p.č. 758/10 zahrada, nově oddělené geometrickým plánem č. 2198-10/2019 ze dne 
07.02.2019 a označené jako pozemek p.č. 758/22 zahrada o výměře 18 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (Kamenec), od Hany Náplavové, bytem ********************, ****************, 
************* a Terezy Náplavové, bytem ****************, ********, *************, za kupní cenu 191 
Kč/m2.

31. a) o nabytí pozemku p.č. 1485/50 lesní pozemek o výměře 33 m2, v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (Kamenec), od podílových spoluvlastníků Hany Náplavové, bytem ********************, 
****************, *************, Marcely Náplavové, bytem *******************, *********, 
************ a Terezy Náplavové, bytem ***************, ********, *************, za kupní cenu 191 
Kč/m2. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a podílovými spoluvlastníky pozemku p.č. 1485/50 lesní pozemek, v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (dále jen „pozemek“), jako budoucími prodávajícími, na jejímž základě dojde k prodeji 
pozemku.  Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na pozemku nebude váznout omezení 
vlastnického práva zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude 
stanoven na dobu do 2 let od tohoto rozhodnutí zastupitelstva města. 

32. a) o nabytí pozemku p.č. 1485/49 lesní pozemek o výměře 69 m2 a části pozemku p.č. 758/11 zahrada, nově 
oddělené geometrickým plánem č. 2198-10/2019 ze dne 07.02.2019 a označené jako pozemek p.č. 758/23 
zahrada o výměře 10 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Eduarda Pucha, 
bytem *************, ********, *************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a vlastníkem pozemků p.č. 1485/49 zahrada a p.č. 758/11 zahrada, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (dále jen „pozemky“) Eduardem Puchem, bytem **************, ********, 
*************, jako budoucím prodávajícím, na jejímž základě dojde k prodeji pozemků, popř. jejich částí dle 
bodu a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětných částech pozemků 
nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním a zástavním právem soudcovským. 
Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 2 let od tohoto rozhodnutí zastupitelstva města. 

33. o nabytí části pozemku p.č. 1485/21 lesní pozemek, nově oddělené geometrickým plánem č. 2198-10/2019 
ze dne 07.02.2019 a označené jako pozemek p.č. 1485/65 lesní pozemek o výměře 36 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Marie Boškové, bytem ************, ******, 
*******************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 

34. o nabytí pozemku p.č. 1485/47 lesní pozemek o výměře 19 m2 a části pozemku p.č. 758/12 zahrada, nově 
oddělené geometrickým plánem č. 2198-10/2019 ze dne 07.02.2019 a označené jako pozemek p.č. 758/24 o 
výměře 7 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Kamenec), od Jiřího a Evy Márie 
Požárových, bytem **************, ******, ******************, za kupní cenu 191 Kč/m2. 

35. o nabytí části pozemku p.č. 1485/17 lesní pozemek o výměře 216 m2 a části pozemku p.č. 1485/30 lesní 
pozemek o výměře 6 m2, nově oddělených geometrickým plánem č. 2177-83/2018 ze dne 07.02.2019 a 
označených jako pozemek p.č. 1485/64 lesní pozemek o výměře 222 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (Kamenec), od Ladislava Chýlka, bytem ***********, *******************, za kupní cenu 
191 Kč/m2. 
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36. o nabytí části pozemku p.č. 4098/2 zahrada, nově odměřené geometrickým plánem č. 1279-105/2017 ze dne 
03.01.2018 a označené jako pozemek p.č. 4098/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (K Sedlištím) od Ing. Lenky Šigutové, bytem 
***********************, ******, *******************, za kupní cenu 312 Kč/m2.

37. o nabytí pozemku p.č. 1410 ostatní plocha – zeleň o výměře 200 m2 a části pozemku p.č. 1413 orná půda o 
výměře cca 300 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Vysypy), od Lenky Lepíkové, bytem ***********, 
*******, *******************, za kupní cenu 256 Kč/m2 (celková kupní cena bude činit v závislosti na 
skutečné výměře části pozemku p.č. 1413 cca 128.000 Kč). Přesný rozsah nabývané části pozemku p.č. 1413 
bude určen geometrickým plánem. Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny stanovené znaleckým posudkem ze 
dne 26.07.2019, zpracovaným Zdeňkem Adamusem, v případě pozemku p.č. 1410 ve výši 164 Kč/m2 + 4.500 
Kč za lípu a v případě pozemku p.č. 1413 ve výši 115 Kč/m2, kdy celková kupní cena v závislosti na skutečné 
výměře části pozemku p.č. 1413 činí cca 71.800 Kč) se odůvodňuje takto:
 na pozemku p.č. 1410 se nachází drobná sakrální stavba „Boží muka“ (dále jen „kaplička“), evidovaná 

v majetku statutárního města Frýdek-Místek, prohlášená Ministerstvem kultury ČR dne 03.01.1996 za 
kulturní památku (evidovaná v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem 11081/8-
3892),

 kaplička se tedy nachází na pozemku jiného vlastníka (v současné době paní Lenky Lepíkové), její umístění, 
užívání a přístup k ní za účelem údržby a oprav není právně nijak řešen, což je nutno napravit, nejlépe 
sjednocením vlastníka stavby a pozemku pod stavbou včetně přístupu ke stavbě,

 okolí kapličky je oblíbeným vyhlídkovým místem obyvatel Frýdku-Místku a jeho okolí,
 současný stav lokality je neutěšený, celkový dojem z místa nedůstojný, vlastník pozemků v této lokalitě 

nemá dostatek prostředků na údržbu této lokality užívané převážně veřejností, kdy návštěvníci lokality zde 
parkují osobními automobily na louce v těsné blízkosti kapličky (část pozemku p.č. 1413) a na účelové 
komunikaci, rovněž přístup ke kapličce není nijak zpevněn, užíváním místa veřejností po nezpevněných 
plochách tedy dochází k devastaci pozemků a zeleně, přičemž vlastníku pozemků za toto veřejné užívání není 
vyplácena žádná náhrada,

 cílem města je postupné zkulturnění plochy kolem kapličky, vytvoření důstojného vyhlídkového místa a 
dominanty v krajině včetně vyřešení přístupu, příjezdu a parkování a doplnění mobiliáře tak, aby lokalita 
mohla být nadále využívána občany města a jeho okolí

 kupní cena ve výši 256 Kč/m2 pozemku je podmínkou vlastníka pozemků pro jejich převod do vlastnictví 
města, 
vlastník pozemků není ochoten řešit užívání pozemků jinými způsoby (např. nájmem, zřízením služebnosti), 
přičemž tyto způsoby řešení s ohledem na nutnou investici v lokalitě (vybudování parkoviště a zpevněného 
přístupu ke kapličce, doplnění mobiliáře, údržba zeleně apod.) by byly neúčelné, neefektivní a 
neekonomické, 

 realizace výše uvedeného cíle města bez nabytí předmětných pozemků není možná,
 nabytí pozemků je tedy v zájmu města a jeho občanů (více viz důvodová zpráva).
Protože zde je jiný důležitý neekonomický zájem města 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.

38. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 5189/353 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 248 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Lískovecká) od podílových spoluvlastníků 
Mgr. Ivo Bajera a Helmtraude Zubkové, oba bytem ***************, *******, ******************.

39. a) o nenabytí pozemků p.č. 962/33 ostatní plocha – zeleň o výměře 284 m2, p.č. 962/34 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 835 m2 a p.č. 962/115 ostatní plocha - zeleň o výměře 114 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (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, za úplatu.
b) o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 962/33 ostatní plocha – zeleň o výměře 284 
m2, p.č. 962/34 ostatní plocha – zeleň o výměře 835 m2 a p.č. 962/115 ostatní plocha - zeleň o výměře 114 m2, 
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (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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40. a) o nenabytí pozemků p.č. 962/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 389 m2 a p.č. 962/121 
ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 23 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (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, za úplatu.
b) o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 962/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 389 m2 a p.č. 962/121 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 23 m2, vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (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. 

41.  o nabytí pozemku p.č. 1473/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek (Olšina Záhoří) 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. 

42. o nabytí pozemků p.č. 1470/31 ostatní plocha – silnice  o výměře 142 m2, p.č. 1470/32 ostatní plocha – 
silnice  o výměře 860 m2 a části pozemku p.č. 1470/33 ostatní plocha – jiná plocha, nově odměřené 
geometrickým plánem č. 2067-24/2016 ze dne 29.08.2016 a označené jako pozemek p.č. 1470/50 o výměře 120 
m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Skalice u kostela) od České republiky, kdy 
příslušností hospodařit s majetkem státu disponují Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, IČO: 42196451, a to bezúplatně. 

43. a) o  nabytí části pozemku p.č. 1380/1 orná půda o výměře cca 700 m2 a části pozemku p.č. 1380/2 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře cca 20 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Záhoří), od 
Milana Adámka, bytem **********, *******************, za kupní cenu 136 Kč/m2. Přesný rozsah 
převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem po realizaci stavby točny autobusů.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a Milanem Adámkem, bytem **********, *******************, jako budoucím prodávajícím, na 
jejímž základě dojde k prodeji částí pozemků dle bodu a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena po 
realizaci stavby točny autobusů. 

44. a) o nabytí části pozemku p.č. 5161/31 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 39 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od Tomáše a Veroniky Marešových, bytem *****************, 
******************, za kupní cenu 218 Kč 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 vlastníky pozemku p.č. 5161/31 ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Bahno-Štandl) Tomášem a Veronikou Marešovými, bytem *****************, 
*******************, jako budoucími prodávajícími, na jejímž základě dojde k prodeji části pozemku dle 
bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětné části pozemku 
nebude váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, s tím souvisejícím závazkem 
nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis nového zástavního 
práva namísto starého. 

45. o nabytí části pozemku p.č. 5161/30 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 38 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od podílových spoluvlastníků Leony Zouharové, bytem ***********, 
*********** a Jaroslava Žůrovce, bytem ****************, ******, *******************, za kupní cenu 
218 Kč Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.

46. o nabytí části pozemku p.č. 5161/28 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 26 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od Stanislava Bužka, bytem ******************, ******, 
*******************, za kupní cenu 218 Kč Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen 
geometrickým plánem.
47. o nabytí části pozemku p.č. 5161/26 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 25 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od Ireny Juranové, bytem *****************, ******, 
*******************, za kupní cenu 218 Kč Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen 
geometrickým plánem.
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48. a) o nabytí částí pozemků p.č. 5161/41 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 42 m2 a p.č. 
4705/4 orná půda o výměře cca 37 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od Jakuba Goly, 
bytem *****************, ******, ********************, za kupní cenu 218 Kč Kč/m2. Přesný rozsah 
převáděných částí pozemku bude určen geometrickým plánem.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a vlastníkem pozemků p.č. 5161/41 ostatní plocha – ostatní komunikace a p.č. 4705/4 orná půda, vše 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl) Jakubem Golou, bytem *****************, ******, 
******************, jako budoucím prodávajícím, na jejímž základě dojde k prodeji části pozemku dle bodu 
a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětné části pozemku nebude 
váznout omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, s tím souvisejícím závazkem nezajistit 
zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva 
namísto starého. 

49. o nabytí částí pozemků p.č. 4686/14 trvalý travní porost o výměře cca 115 m2, p.č. 4688/6 trvalý travní 
porost o výměře cca 78 m2, p.č. 5161/25 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 56 m2 a p.č. 5161/27 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 110 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), 
od podílových spoluvlastníků Mgr. Tomáše Novobilského, bytem ************, ******, 
****************** a Vladimíra Novobilského, bytem ****************, ******, ******************, 
za kupní cenu 218 Kč Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.

50. o nabytí části pozemku p.č. 5161/33 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 80 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od vlastníka pozemku, za kupní cenu 218 Kč Kč/m2. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem.

51. a) o nabytí části pozemku p.č. 5161/32 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 58 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Bahno-Štandl), od vlastníka pozemku za kupní cenu 218 Kč 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 vlastníkem pozemku p.č. 5161/32 ostatní plocha – ostatní komunikace, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Bahno-Štandl), jako budoucím prodávajícím, na jejímž základě dojde k prodeji části pozemku dle bodu 
a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, že na předmětné části pozemku nebude 
váznout omezení spočívající v zahájení exekuce a zápisu exekučního příkazu k prodeji nemovitosti (podílu o 
velikosti ½ vzhledem k celku pozemku).

52. o změně výše kupní ceny vyplývající z usnesení č. III./3a/3.2./5.a) a b) přijatém na 5. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku dne 05.06.2019 z původní částky 196 Kč/m2 nově na částku 681 Kč/m2 a o doplnění 
usnesení v souvislosti s navýšením kupní ceny o zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé.
Nové usnesení v důsledku výše uvedené změny nově zní takto: 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
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 681 Kč/m2 (celková kupní cena bude činit v závislosti na skutečné 
výměře nabývané části pozemku cca 74.910 Kč). Přesný rozsah nabývané části pozemku bude určen 
geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky - lokalita Skalice“.  
Odchylka od ceny obvyklé (tj. od ceny stanovené znaleckým posudkem ze dne 05.04.2019, zpracovaným 
Zdeňkem Adamusem, ve výši 196 Kč/m2, kdy celková kupní cena v závislosti na skutečné výměře nabývané 
části pozemku činí cca 21.560 Kč) se odůvodňuje takto:
 v rámci přípravy investiční akce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, 

Zelinkovice a Lysůvky – lokalita Skalice“ vyplynula najevo skutečnost, že je nutno posunout přečerpávací 
stanici splaškových vod na výše uvedenou část pozemku p.č. 165/3; původně byla přečerpávací stanice 
navržena na sousedním pozemku p.č. 165/2, z důvodů změny okolností spočívající ve změně vlastnictví 
pozemku a ve výstavbě rodinného domu č.p. 148 na předmětném pozemku však nelze v současné době na 
tomto pozemku stavbu přečerpávací stanice realizovat, neboť současný vlastník pozemku se stavbou 
přečerpávací stanice na jeho pozemku nesouhlasí, a to především z důvodu, že plánovaná přečerpávací 
stanice je v kolizi s již umístěnou jímkou splaškových vod rodinného domu č.p. 148; v případě umístění 
přečerpávací stanice na pozemku p.č. 165/2 by vlastník požadoval finanční kompenzaci za přemístění či 
likvidaci jímky a provizorní řešení odvádění splaškových vod po dobu výstavby přečerpávací stanice na 
náklady města, přičemž náklady na finanční kompenzaci jímky a provizorní řešení odvádění splaškových vod 
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(odhadovaná výše provizorního řešení činí cca 85.000 Kč) by převýšily kupní cenu za výkup části pozemku 
p.č. 165/3 (cca 74.910 Kč), 

 výstavbu kanalizačního řadu v této části lokality lze sice technicky řešit i zkrácením trasy, pokud by však 
došlo ke zkrácení trasy kanalizačního řadu, bylo by sníženo plnění indikátoru připojení trvale bydlících 
obyvatel a tím by i bylo sníženo čerpání dotace na stavbu kanalizace o cca 800.000 Kč,

 kupní cena ve výši 681 Kč/m2 pozemku je podmínkou vlastníka pozemku pro převod předmětné části 
pozemku do vlastnictví města, 

 realizace výše uvedené stavby bez nabytí předmětné části pozemku je sice možná, ale její provedení by bylo 
buď finančně nákladnější (umístění na pozemku p.č. 165/2), nebo by došlo ke snížení čerpání dotace na 
uvedenou stavbu (zkrácení trasy), tzn. že zde sice existují jiné možnosti realizace stavby, které jsou však 
neefektivní a pro město ekonomicky méně výhodné,

 stavba kanalizačního řadu je liniovou stavbou veřejné technické infrastruktury dle ust. § 2 odst. 1 písm. k) 
bod 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,

 nabytí předmětné části pozemku je v zájmu města a jeho občanů v dané lokalitě – vlastníků nemovitých věcí, 
které mají být napojeny na uvedený kanalizační řad, je tedy ve veřejném zájmu (více viz důvodová zpráva).

Protože zde je jiný důležitý neekonomický zájem města a zároveň zde není jiné výrazně ekonomicky výhodnější 
řešení, kterým by bylo možno cíle dosáhnout, je nabytí výše uvedené nemovité věci 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.
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 681 Kč/m2. Přesný rozsah nabývané části 
pozemku bude určen geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby „Frýdek-Místek 
– odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky - lokalita Skalice“. 

53. a) o nabytí částí pozemku p.č. 6651/1 ostatní plocha – zeleň, nově oddělených geometrickým plánem č. 
5842-32/2019 ze dne 08.04.2019 a označených jako pozemky p.č. 6651/17 o výměře 114 m2 a p.č. 6651/16 o 
výměře 353 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Dobrovského), od vlastníka pozemku za kupní cenu 232 
Kč/m2. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
kupujícím a vlastníkem pozemku p.č. 6651/1 ostatní plocha – zeleň, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (dále jen 
„pozemek“), jako budoucím prodávajícím, na jejímž základě dojde k prodeji částí pozemku dle bodu a) tohoto 
usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětných částech pozemku nebude váznout 
omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, s tím souvisejícím závazkem nezajistit zástavním 
právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého 
a zákazem zcizení a zatížení. Závazek uzavřít kupní smlouvu bude stanoven na dobu do 2 let od tohoto 
rozhodnutí zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. neschvaluje 

54. záměr statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 3694/5 ostatní plocha – zeleň o výměře 1.150 
m2, p.č. 3695/5 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1.599 m2, p.č. 3695/6 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 602 m2, jehož součástí je stavba pro výrobu bez čp/če, p.č. 3695/7 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 243 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 3814, p.č. 3695/8 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 853 m2, p.č. 3695/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 369 m2, p.č. 3695/10 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 1.157 m2, p.č. 3695/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 349 
m2 a p.č. 3695/12 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 3.824 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Dlouhá) od manželů Kamila a Magdy Zátopkových, shodně bytem ***********, ******, 
*******************, za celkovou kupní cenu ve výši 120.000.000 Kč. 

55. prodej části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost o výměře cca 70 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Vojtěcha Martínka), vlastníku pozemku p.č. 1128/27 trvalý travní porost a pozemku p.č. 1128/103 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1988, objekt k bydlení, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za 
kupní cenu 870 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem 



18

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.

56. záměr statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemek p.č. 2293/66 ostatní plocha – ostatní komunikace o 
výměře 5 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Březinova) od podílových spoluvlastníků Ing. Jana Durčáka a 
Kateřiny Konečné, oba bytem *************, ******, *******************.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b/ Vklad nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti TS a.s. 
formou nepeněžitého vkladu

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. rozhodlo

1. v souladu s ustanovením § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o vložení  nemovitých věcí – pozemků p. č. 1331/4 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 
4.816 m2, p. č. 1331/8 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 443 m2 a p. č. 1330/3 ostatní 
plocha – jiná plocha o výměře 105 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek do základního kapitálu společnosti 
TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60793716 formou nepeněžitého 
vkladu. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou částkou 5.900.400,- Kč dle přílohy č. 1 
k usnesení.

2. o zvýšení základního kapitálu společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO: 60793716, o 5.245.000,- Kč, a to upsáním 5 ks kmenových akcí o jmenovité hodnotě 1.049.000,- Kč, v 
listinné podobě a ve formě akcie na jméno. Nově upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem do 
uvedené společnosti, dle bodu 1. tohoto usnesení v hodnotě 5.900.400,- Kč. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého 
vkladu a jmenovitou hodnotou akcií bude určen budoucím rozhodnutím rady města v působnosti valné hromady 
na tvorbu rezervního fondu uvedené obchodní společnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c/  Nabytí stavby budovy č.p. 2589, občanská vybavenost, na pozemku
p.č. 851/3,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 4. neschvaluje 

nabytí stavby budovy č.p. 2589, občanská vybavenost, na pozemku p.č. 851/3 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 1.361 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Bruzovská), od společnosti EDUN PROPERTY a.s., se 
sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 70300 Ostrava, IČO: 05654793, za kupní cenu ve výši 8.500.000 Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3d/  Uzavření dohody o splátkách dluhu a jeho uznání

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 5. rozhodlo    

o uzavření dohody o splátkách dluhu a jeho uznání mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako věřitelem a 
Tomášem Wiewiórkou, bytem *************, ******, *******************, zastoupeným opatrovníkem 
statutárním městem Frýdek-Místek jako dlužníkem dle přílohy č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3e/ Návrh na změnu usnesení č. III./3a/3.1./5. z  2. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku ze dne 10. 12. 2018
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 6. rozhodlo

o odložení realizace usnesení č. III./3a/3.1./5. z  2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
10. 12. 2018, do termínu konání dalšího zastupitelstva města, nejpozději však do 31. 12. 2019.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 7. vyzývá 

investora, aby uspořádal setkání s občany dotčené lokality a aby zajistil, aby se s celým záměrem výstavby 
bytového domu, včetně vizualizací a časového harmonogramu, mohla detailně seznámit veřejnost.

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

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

4a/ Zpráva č. 71 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 
                                         
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. bere na vědomí

Zprávu č. 71 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b/ Pojmenování silničního mostu

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. schvaluje

pojmenování silničního mostu přes řeku Ostravici na ulici Revoluční na „Koloredovský most“.

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

V. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

5/ Obecně  závazná  vyhláška  č. 4/2019,  kterou  se  mění  obecně  závazná 
vyhláška č. 1/2019  o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2019   

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

5. 1. rozhodlo

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019  o nočním klidu, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 dle přílohy č. 1 k usnesení. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI.  STANOVISKA  OBČANŮ 

V tomto bodě nevystoupili žádní občané.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 1. pololetí 2019

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 1. pololetí 2019, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na OKP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b/ Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky 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 Michaelou Zemanovou, trvale bytem *************, ***************, ve výši 
60.000,-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 Petrem Macháněm, trvale bytem ************, **************************, ve 
výši 40.000,-Kč za účelem výměny plynového kondenzačního kotle.

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 Danielem Kmošťákem, trvale bytem ***************, ******, 
*******************, ve výši 60.000,-Kč za účelem výměny plynového kotle.

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 Marcelou Smužovou, ***********, **************, ve výši 80.000,-Kč, za účelem 
rekonstrukce topení. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 3. rozhodlo
 
1. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky finančních prostředků ze sociálního fondu 

mezi statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a 
zaměstnancem statutárního města Frýdek-Místek Yvettou Královou, trvale bytem ************, ******, 
*******************, ve výši 20.000,- Kč k překlenutí tíživé finanční situace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7c/ Změna ve složení kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-
Místku pro volební období 2018 - 2022 
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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. 4. bere na vědomí 

rezignaci Ing. Šárky Šimoňákové  (ANO 2011) na funkci člena kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku s účinností ke dni 4. 9. 2019.

7. 5. volí

do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku Bc. Zdeňka Blechu (ANO 2011) 
s účinností od 5. 9. 2019.

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

7d/ Zrušení obchodní společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s. r. o.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6. rozhodlo 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o zrušení obchodní společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s. r. o., se sídlem Malý 
Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05724252, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69045, ke dni 30. 9. 2019.

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

7e/ Schválení stanov obchodních společností DISTEP a.s., Frýdecká 
skládka, a.s. a TS a.s. a zakladatelské listiny obchodní společnosti Sportplex 
Frýdek-Místek, s.r.o.

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

7. 7. schvaluje

1. stanovy obchodní společnosti DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 73801 Frýdek-Místek, 
IČO: 65138091, dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. stanovy obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 47151552, dle přílohy č. 2 k usnesení.

3. stanovy obchodní společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek, 
IČO: 60793716, dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. zakladatelskou listinu obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 26829495, dle přílohy č. 4 k usnesení.

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

7f/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za 
I. pololetí roku 2019 
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 8. bere na vědomí 

Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za I. pololetí roku 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7g/ Změna Jednacího řádu ZMFM 

Navrhované znění usnesení nebylo přijato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

8. 2.  konstatuje  

dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaném dne 5. 6. 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 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
5. 6. 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Frýdek-Místek 9. 9. 2019 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


