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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   F R Ý D E K - M Í S T E K

U S N E S E N Í
z 34. schůze Rady města Frýdku-Místku,

konané  dne 16. 1. 2020

1/34/2020 Kontrola plnění usnesení
1. Usnesení č. 8/10/2019 – rada města ukládá  

3. odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádostí dle bodu 1) tohoto usnesení - předložení žádosti o dotaci 
z Operačního programu Doprava na projekt statutárního města Frýdku-Místku „Zvýšení bezpečnosti na 
křižovatkách – ul. Hlavní – ul. Dobrovského“ v rámci výzvy ITS ve městech – projekty v rámci ITI a IPRÚ 
v termínu do 31. 12. 2019.

Plnění:

Žádost o dotaci byla podána dne 16. 12. 2019.

Usnesení splněno.

2. snesení č. 23/28/2019 – rada města ukládá

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení - předložení žádosti o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt statutárního města Frýdku-Místku „Modernizace varovného 
a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města 
a ORP Frýdek-Místek“  v rámci výzvy č. 125 v termínu do 19. 12. 2019.  

Plnění:

Žádost o dotaci byla podána dne 16. 12. 2019.

Usnesení splněno.
  

3. Usnesení č. 2/33/2019 – rada města ukládá

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 194 – 202 
pro rok 2019 dle platné rozpočtové skladby.

Plnění:

Rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 194 – 202 pro rok 2019 dle platné rozpočtové 
skladby byl proveden v programu Radnice VERA, v podsystému Tvorba rozpočtu, dne 17. 12. 2019.

Usnesení splněno.

4. Usnesení č. 10/10/2019  - rada města ukládá

odvod odpisů movitého majetku Národního domu Frýdek-Místek, „příspěvková organizace“, v celkové výši 
180 000,-- Kč pro rok 2019 do rozpočtu zřizovatele dle § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto:

2) ve výši 90 000,-- Kč do 20. 12. 2019.

Plnění:
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Odvod odpisů movitého majetku Národního domu Frýdek-Místek, „příspěvková organizace“ ve výši 90 000,-- 
Kč byl na účet SM FM připsán 10. 12. 2019.

Usnesení splněno.

5. Usnesení č. 19/33/2019 – rada města ukládá

příspěvkové organizaci Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Jirásková 506, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 47999721, dle § 28 odst. 9, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek ve výši 552.000,00 Kč. 

Plnění:

Odvod do rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek Městskou knihovnou Frýdek-Místek ve výši 552.000,00 
Kč byl na účet SM FM připsán 18. 12. 2019.

Usnesení splněno.

2/34/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 1 – 7 pro rok 2020
Rada města
1. schvaluje
1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 1 – 7 pro rok 2020 dle přílohy dle přílohy č. 1 a 1a) 

k usnesení, tj.:

 zvýšení příjmů o 7 379,00 tis. Kč na celkovou výši 1 304 000,30 tis. Kč
 zvýšení výdajů o 7 382,50 tis. Kč na celkovou výši 1 633 104,14 tis. Kč 
 zvýšení financování o        3,50 tis. Kč na celkovou výši    329 103,84 tis. Kč

1.2. zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 2 k usnesení;
1.3. zásobník investic odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 3 k usnesení;
1.4. zásobník oprav a údržby odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 4 

k usnesení;
1.5. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 5 k usnesení;
1.6. zásobník investic odboru informačních technologií pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 6 k usnesení

2. ukládá

1.
2.
2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 1 – 7 pro 

rok 2020 dle platné rozpočtové skladby.

T – 23. 1. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 1 – 7 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 – 15. 2. 2020 
         Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
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3/34/2020 Uzavření Smlouvy o předání výtěžku  veřejné sbírky „Vánoční strom“
Rada města
rozhodla
uzavřít smlouvu o předání výtěžku veřejné sbírky s organizací Hospic Frýdek-Místek, p.o., se sídlem I. J. Pešiny 
3640, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 72046546, jejímž předmětem je předání výtěžku veřejné sbírky „Vánoční 
strom“ ve výši 77 540,20 Kč na zakoupení antidekubitních matrací pro potřeby hospice, dle přílohy č. 1 
k usnesení.

4/34/2020 Darovací smlouva – dar Moravskoslezského kraje statutárnímu městu 
Frýdek-Místek za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce speciální technikou potřebnou pro činnost složek IZS při ochraně 
obyvatel

Rada města
1. schvaluje
přijetí daru od Moravskoslezského kraje, na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce speciální 
technikou potřebnou pro činnost složek IZS při ochraně obyvatel v celkové výši 146.627,80 Kč.

2. rozhodla
o uzavření darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 
70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem Frýdek-Místek, 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města Mgr. Michalem 
Pobuckým, DiS., jejímž předmětem je poskytnutí daru v celkové výši 146.627,80 Kč na dovybavení jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce speciální technikou potřebnou pro činnost složek IZS při ochraně obyvatel, a to 
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK. 

5/34/2020 Změna ve složení komise Rady města Frýdku-Místku pro volební období 
2018-2022

Rada města
1. bere na vědomí
zánik členství paní Libuše Herákové (ČSSD) v komisi pro občanské záležitosti Rady města 
Frýdku-Místku s účinností ke dni 28.12.2019,

2. jmenuje
Petru Gouider Herákovou (ČSSD) do funkce členky komise pro občanské záležitosti Rady města 
Frýdku-Místku do konce volebního období 2018-2022 s účinností ode dne 17. 1. 2020.

6/34/2020 Změna složení povodňové komise statutárního města Frýdek-Místek
Rada města
1. odvolává
Ing. Bc. Hanu Kalužovou z funkce člena povodňové komise statutárního města Frýdek-Místek, zřízené podle 
§ 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), a to s účinností k 16. 1. 2020, 

2. jmenuje 
Ing. Janu Masciuchovou, vedoucí odboru správy obecního majetku, členem povodňové komise statutárního 
města Frýdek-Místek, zřízené podle § 78 odst. 1 vodního zákona, a to s účinností od 17. 1. 2020.

3. ukládá

primátorovi statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michalu Pobuckému, DiS., oznámit odvolání člena 
povodňové komise a jmenování člena povodňové komise dotčeným osobám dle bodů 1 a 2 tohoto usnesení,
4. bere na vědomí
složení povodňové komise statutárního města Frýdek-Místek uvedené v důvodové zprávě k tomuto materiálu.
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7/34/2020 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících  vodovodů a kanalizací 

Rada města 
rozhodla
1. o uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi 
statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00296643, zastoupeným primátorem Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., a Ing. Bronislavem Harabišem 
a Ilonou Harabišovou, oba bytem ****** *****, ******, ******* *********, dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. o uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
a Ilonou Harabišovou, oba bytem ****** *****, ******, ******* *********,, dle přílohy 
č. 2 k usnesení.

8/34/2020 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, žádostí na projednání a podnětů                 
Rada města
1. stanoví
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
s účinností od 1.2.2020 nová Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, žádostí na projednání a podnětů, dle 
přílohy č. 1 k usnesení.

2. ruší
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podání a podnětů schválených Radou města Frýdku-Místku 
usnesením č. 10/55/2004 ze dne 16.11.2004, ve znění Dodatku č. 1.

9/34/2020 Podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 
28. 11. 2019, č.j. 110 C 15/2019-60   

Rada města
schvaluje 
podání odvolání právním odborem Magistrátu města Frýdku-Místku proti rozsudku Okresního soudu ve 
Frýdku-Místku ze dne 28. 11. 2019, č.j. 110 C 15/2019-60 ve věci žalobce statutárního města Frýdek-Místek 
proti žalovanému spolku SCUBA FM, se sídlem Antonínovo náměstí 59, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 
22730036, o zaplacení dlužné částky ve výši 2.350.800 Kč s příslušenstvím, a to v celém jeho rozsahu.

10/34/2020 Neuzavření dohody o smírném řešení sporu   
Rada města
rozhodla 
neuzavřít dohodu o smírném řešení sporu vedeného Okresním soudem ve Frýdku-Místku pod sp.zn. 115 C 
17/2017 mezi obchodní společností BEZAN s.r.o., se sídlem Valcířská 491, Lískovec, 73801 Frýdek-Místek, 
IČO: 61945552 jako žalobcem a statutárním městem Frýdek-Místek jako žalovaným, o zaplacení částky ve výši 
1.032.720 Kč s příslušenstvím.
    

11/34/2020 Odpověď na dopis pana Ivana Smetany ve věci spolupráce města se spolkem 
Basketpoint Frýdek-Místek z.s. v rámci výstavby basketbalové haly pro děti 
a mládež u 5. ZŠ

Rada města

schvaluje
odpověď na dopis pana Ivana Smetany ze dne 9. 12. 2019 ve věci spolupráce města se spolkem Basketpoint 
Frýdek-Místek z.s. v rámci výstavby basketbalové haly pro děti a mládež u 5. ZŠ dle přílohy č. 1 k usnesení.
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12/34/2020 Odpověď na petici „Proti výstavbě sportovní haly na sídlišti Slezská 
u 2. základní školy v ulici Jana Čapka ve Frýdku-Místku“ – odbor ŠKMaT

Rada města
schvaluje
odpověď na petici, podanou pověřeným zástupcem petičního výboru dne 6. 12. 2019, evidovanou pod            
č. j. MMFM 189094/2019, která se týká výstavby sportovní haly na sídlišti Slezská u Základní školy a mateřské 
školy Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, dle přílohy č. 1 k usnesení.

13/34/2020 Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování servisních služeb Systému 
včasné intervence SVI – odbor IT

Rada města
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování servisních služeb mezi statutárním městem Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643 a společností CES EA s.r.o., se sídlem Praha 8, Libeň, Voctářova 
2500/20a, IČ 08028656,  dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 
  

14/342020 Uzavření smlouvy na využívání služeb spočívajících v přístupu k webové 
aplikaci Energy Broker společnosti Ensytra s.r.o. – odbor IT

Rada města
rozhodla
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí QS-74-01 o postupech při 
zadávání veřejných zakázek, o uzavření smlouvy o využívání služeb spočívajících v přístupu k webové aplikaci 
EnergyBroker na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou se společností Ensytra s.r.o., se sídlem 
Mohelnice, Nám. Svobody 931/22, IČ 285 82 136, za cenu 17.000,- Kč bez DPH, měsíčně tj. 204.000,- Kč bez 
DPH ročně (246.840,- Kč s DPH ročně).

15/34/2020 Uzavření Dodatku č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění 
městské hromadné dopravy na území města Frýdku-Místku DaSH-F/68/2004 
ve znění pozdějších dodatků a schválení úplného znění Smlouvy o závazku 
veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města 
Frýdku-Místku

Rada města
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 18 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území 
města Frýdku-Místku DaSH-F/68/2004 ve znění pozdějších dodatků s  dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s., se 
sídlem Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek, Identifikační číslo: 45192073, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, číslo vložky 368, zastoupenou Ing. Pavlou Struhalovou, 
místopředsedkyní představenstva, na základě kterého dochází ke stanovení „prokazatelné ztráty“ na rok 2020 ve 
výši 129 642 800,- Kč, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

16/34/2020 Uzavření Dohody o podmínkách udělení a trvání souhlasu vlastníka 
pozemních komunikací  s jejich užíváním v rozsahu a způsobem,  jemuž 
neodpovídá jejich stavební a dopravně technický stav

Rada města
rozhodla
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uzavřít Dohodu o podmínkách udělení a trvání souhlasu vlastníka pozemních komunikací s jejich užíváním 
v rozsahu a způsobem, jemuž neodpovídá jejich stavební a dopravně technický stav s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, 
zastoupenou na základě plné moci společností Společnost F-M, obchvat – I. etapa, se sídlem Jiráskova 613/13 
Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, vedoucí společník (správce) PORR a.s., se sídlem Dubečská 
3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560, společník BERGER BOHEMIA a.s., se sídlem Klatovská 410/167, 
321 00 Plzeň, IČ: 45357269, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

17/34/2020 „Dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109“ – 
provedení poplachového a tísňového zabezpečovacího systému  

Rada města
1. bere na vědomí 
informace o průběhu plnění smlouvy o dílo v rámci v rámci veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109“, číslo veřejné zakázky P19V00000054 dle důvodové zprávy,

2. rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na provedení části prací v rámci veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109“, číslo veřejné zakázky P20V00000007  se společností ERLANG 
TB s.r.o., se sídlem Kasalického 745/5, 715 00 Ostrava - Michálkovice, za cenu 342 513,- Kč bez DPH, 
tj. 414 440,73 Kč vč. DPH.   

18/34/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem
„Oprava kanalizačních přípojek – ul. 17. listopadu 146 a 147, 
Frýdek-Místek“  P19V00000167

Rada města 
rozhodla 
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0773/2019/OSOM ze dne 11. 11. 2019 se zhotovitelem SEMITA-
DS s.r.o., se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČO: 03829707, na realizaci stavebních prací s názvem 
„Oprava kanalizačních přípojek – ul. 17. listopadu 146 a 147, Frýdek-Místek.“, kterým se smlouva mění:

• o dodatečné práce ve výši 135.332,66 Kč bez DPH,

dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na odboru správy obecního majetku. Cena díla dle dodatku č. 1 činí 
664.090,40 Kč bez DPH, tj. 763.703,96 Kč včetně DPH.

19/34/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města  

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 34. schůze Rady města Frýdku-Místku 
v přijatém znění.

Z – Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
       Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník

Rada města projednala bez přijetí usnesení materiál: Pojmenování silničního mostu
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  Mgr. Michal Pobucký, DiS. Mgr. Radovan Hořínek
                primátor                                 náměstek primátora

Zapsala: Hana Tománková
       odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 20. 1. 2020


