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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 35. schůze Rady města Frýdku-Místku,

konané  dne 28. 1. 2020

1/35/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 – 15 pro rok 2020
Rada města   

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 – 15 pro rok 2020 dle přílohy dle přílohy č. 1 a 1a) 
k usnesení, tj.:

 zvýšení výdajů o  270,23 tis. Kč na celkovou výši 1 633 374,37 tis. Kč 
 zvýšení financování o  270,23 tis. Kč na celkovou výši    329 374,07 tis. Kč

1.2. zásobník investic odboru vnitřních věcí pro rok 2020 dle přílohy č. 2 k usnesení;
1.3. zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 3 k usnesení;
1.4. zásobník investic odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 4 k usnesení;
1.5. zásobník oprav a údržby odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 č. 1 dle přílohy č. 5 

k usnesení;
1.6. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 6 k usnesení;

2. ukládá

1.
2.
2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 8 – 15 pro 

rok 2020 dle platné rozpočtové skladby

T – 4. 2. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 8 – 15 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 – 27. 2. 2020 
         Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/35/2020 Čestná prohlášení k ukončení platnosti smluv
Rada města

schvaluje

1. čestné prohlášení k ukončení platnosti Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla 
č. 296643/SONP/FM/V/2010 uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, jako vlastníkem, a společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, 
jako provozovatelem, dne 30. 6. 2010, ve znění dodatku č. 1–6, pro projekt „Vodovodní řad ve F-M, místní 
část Skalice“, dle přílohy č. 1 k usnesení.
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2. čestné prohlášení k ukončení platnosti Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla 
č. 296643/SONP/FM/V/2010 uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, jako vlastníkem, a společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, 
jako provozovatelem, dne 30. 6. 2010, ve znění dodatku č. 1–6, pro projekt „Výstavba vodovodního řadu – 
Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3“, dle přílohy č. 2 k usnesení.

3. čestné prohlášení k ukončení platnosti Smlouvy o nájmu a provozování vodního díla 
č. 296643/SONP/FM/K/2010 uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, jako vlastníkem, a společností Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, jako 
provozovatelem, dne 24. 6. 2010, ve znění dodatku č. 1–5, pro projekt „Splašková kanalizace Lískovec – 
místní část Gajerovice“, dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. čestné prohlášení k ukončení platnosti Smlouvy o pachtu a provozování vodního díla uzavřené mezi 
statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643, 
jako vlastníkem, a společností DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
65138091, jako provozovatelem, dne 24. 11. 2017, pro projekt „Splašková kanalizace Lískovec – místní 
část Gajerovice“, dle přílohy č. 4 k usnesení.

3/35/2020 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku 
pro rok 2020 -   dotační rezervy primátora 

Rada města

1. rozhodla 

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020   - dotační 
rezervy primátora tomuto subjektu: 

Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
26606721, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, 
zastoupený prezidentem Ing. Jiřím Vykoukalem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením tenisových turnajů kategorie „A“ starší žáci: POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU 2020, který se uskuteční v předpokládaném termínu 7. 2. – 11. 2. 2020 a mladší žáci: 
ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2020, který se uskuteční v předpokládaném termínu 8. 6. – 12. 6. 2020,  tj.  
pronájem sportoviště, míče, technická četa, on-line přenosy, servis raket, zdravotní personál, rozhodčí a ceny ve 
výši 40.000,- Kč, dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. rozhodla

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační rezervy primátora se subjektem uvedeným v bodě 1 tohoto usnesení, dle 
přílohy č. 1 k usnesení.

4/35/2020 Souhlas s převzetím záštity primátorem statutárního města Frýdku-Místku, 
náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku a nesouhlas 
s převzetím záštity statutárním městem Frýdek-Místek

Rada města

1. souhlasí 

a) s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, nad 40. 
Společenským večírkem na propagaci dárcovství krve, který pořádá oblastní spolek Českého červeného 
kříže ve Frýdku-Místku, a který se uskuteční dne 7. února 2020.

b) s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, nad 
dalším ročníkem odborné pediatrické konference ,,Beskydský pediatrický den 2020“, kterou pořádá 
MUDr. Ivana Röschlová a která se uskuteční 27. března 2020.
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c) s převzetím záštity Marcelem Sikorou, náměstkem primátora města Frýdku-Místku, nad akcí „Karneval pro 
osoby se zdravotním postižením“, který pořádá Katolický lidový dům Místek, z. s. a který se uskuteční dne 
19. února 2020 od 9:00 h do 14:00 hodin ve velkém sále Katolického lidového domu v Místku.

2. nesouhlasí 

s převzetím záštity statutárním městem Frýdek-Místek, nad celostátní konferencí ,,Města budoucnosti 2020“, 
kterou pořádá ONAFIDE GROUP, SE, zastoupený Mgr. Reném Hradeckým a která se bude konat dne 23. dubna 
2020 v Praze.

5/35/2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě, agendové číslo S/0237/2016/IT o poskytnutí 
servisních služeb systému

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 Dodatku č. 1 ke Smlouvě, agendové číslo S/0237/2016/IT o poskytnutí 
servisních služeb, s dodavatelem společností QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČO: 
26262525, kterými se sjednává:

a) dodávka programového vybavení popsaného v důvodové zprávě za cenu 40 000 Kč bez DPH, tj. 48 400 Kč 
s DPH. 

b) navýšení roční technické podpory z důvodu rozšíření datového úložiště o částku 2 268 Kč bez DPH/měsíc, tj. 
2 744,28 Kč s DPH/měsíc.                                                                                                                                                                       

6/35/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zimní údržby vybraných úseků 
pozemních komunikací statutárního města Frýdek-Místek

Rada města

rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zimní údržby vybraných úseků pozemních komunikací statutárního 
města Frýdek-Místek se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 738 01  Frýdek-Místek, IČO: 
60793716, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1076, 
zastoupenou předsedou představenstva Ing. Jaromírem Kohutem, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

7/35/2020 Dohoda o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou – 
stavba „Most ev.č. M10 přes Hodoňovický náhon, ul. Bahno-Příkopy, k.ú. 
Místek“

Rada města

rozhodla

o uzavření Dohody o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou pro stavbu „Most ev.č. 
M10 přes Hodoňovický náhon, ul. Bahno-Příkopy, k.ú. Místek“, mezi statutárním městem Frýdek-Místek  
a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,  Mariánské  
Hory,  709 00   Ostrava,   IČ:  45193665, zapsána   v  Obchodním rejstříku,   vedeném  u Krajského soudu 
v Ostravě,   oddíl  B,   vložka 347,  zastoupena  Ing.  Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem, týkající se 
přeložky vodovodu,  dle  přílohy  č. 1  k usnesení.

8/35/2020 Rozhodnutí o předložení žádosti o dotaci
Rada města

1. rozhodla 
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o předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt statutárního města Frýdku-Místku 
„Rekonstrukce Památníku osvobození ve Frýdku-Místku“.  

2. ukládá

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. pověřuje

Mgr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení.

9/35/2020 Rozhodnutí o předložení žádosti o dotaci
Rada města

1. schvaluje

investiční záměr k realizaci akce „Památník padlým příslušníkům RA při osvobození Frýdku – doplnění 
pamětních desek s českými texty“ dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. rozhodla

o předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva obrany ČR Zachování a obnova historických hodnot I na 
projekt statutárního města Frýdku-Místku „Památník padlým příslušníkům RA při osvobození Frýdku – doplnění 
pamětních desek s českými texty“ v termínu do 31. 1. 2020. 

3. ukládá

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádosti dle bodu 2 tohoto usnesení.

4. pověřuje

Mgr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu žádosti dle bodu 2 tohoto usnesení.

10/35/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku
Rada města 

a) schvaluje

1. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout níže uvedené nebytové prostory nacházející se ve 
stavbách v majetku statutárního města Frýdek-Místek:
-stavba budovy bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 62/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
-stavba budovy č.p. 646, která je součástí pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec                  
Frýdek-Místek– Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)
-stavba budovy č.p. 61, která je součástí pozemku p.č. st.33 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Skalice u              
Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (kulturní dům) 
nebytový prostor o výměře 21.41 m2, I.NP (kancelář) nebytový prostor o výměře 18,78 m2, I.NP (kancelář).

2. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 706/43 ostatní plocha – zeleň 
o výměře 1.120 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Prokopa Holého), dle Přílohy č. 2 k usnesení.

3. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 706/43 ostatní plocha – zeleň 
o výměře 60 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Prokopa Holého), dle Přílohy č. 3 k usnesení. 

4. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek ve formě „úplného znění smlouvy“ ke smlouvě o 
nájmu nemovitých věcí ze dne 24.10.2005 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a 
společností EDUN PROPERTY a.s., se sídlem Bruzovská 2589, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 05654793, 
kdy předmětem nájmu jsou pozemky p.č. 706/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 676 m2, p.č. 706/43 
ostatní plocha – zeleň o výměře 2.241 m2, p.č. 851/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.374 m2, p.č. 852 
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zahrada o výměře 1.116 m2 a část pozemku p.č. 851/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 3.290 m2, vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek, užívané za účelem užívání objektů č.p. 400 a č.p. 2589 jako školských zařízení. 
Předmětem dodatku bude vyhotovení nového znění smlouvy, zahrnujícího zejména zúžení předmětu nájmu o 
pozemky p.č. 706/44 a p.č. 706/43, oba k.ú. Frýdek, když tyto pozemky nájemce z důvodu převodu vlastnického 
práva k budově č.p. 400 na statutární město Frýdek-Místek již neužívá, s tím související změnu účelu užívání, 
kdy účelem užívání předmětu nájmu bude užívání objektu č.p. 2589 jako školského zařízení, změnu doby trvání 
nájemního vztahu, a to z doby určité do 19.10.2020 na dobu neurčitou, dále s ohledem na v minulosti provedené 
změny výměr obnovou operátu úpravu výměr pozemků p.č. 851/3 a 852, které zůstávají předmětem nájmu, 
změny některých ujednání s ohledem na změnu legislativy či jejich neaktuálnost apod.
Příloha č. 4 k usnesení.

5. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 7780 trvalý travní porost o výměře 63 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská), dle Přílohy č. 5 k usnesení.

b) rozhodla

6. o uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 44,6 m2 nacházejících se v I. NP bytového domu 
č.p. 46, (stavba č.p. 46 je součástí pozemku p.č. 61), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek jako pronajímatelem a  Valérií Vávrovou, bytem ******** **** ************** *****, IČO: 
06740693 (živnost momentálně pozastavena) jako nájemcem za účelem provozování prodejny dekorací, květin a 
drobných dárkových předmětů, na dobu neurčitou, výše nájemného 3 000 Kč/m2/rok včetně příslušné sazby 
DPH, tzn. 2 479,34 Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH.

7. o nabytí nemovité věci – věcného práva – zřízením služebnosti spočívající v právu umístění, užívání, údržby, 
kontrol, stavebních úprav, oprav a modernizace místní komunikace IV. třídy – stavby chodníku na části 
pozemku p.č. 1062/7 zahrada o celkové výměře 139 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a to na základě 
jednostranného prohlášení statutárního města Frýdek-Místek o zřízení služebnosti. Přesný rozsah služebnosti je 
určen geometrickým plánem č. 5039-48/2019, vyhotoveným Ing. Čestmírem Erbanem a odsouhlaseným 
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pod č. PGP-2262/2019-
802. Příloha č. 6 k usnesení.

c) neschvaluje

8. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 567/6 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře cca 160 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (pod Kabáticí), dle Přílohy č. 7 k usnesení.
 

11/35/2020 Uplatnění inflační doložky u uzavřených smluv o nájmu bytu
Rada města 

rozhodla

o tom, že statutární město Frýdek-Místek bude v období od 01.03.2020 do 28.02.2021 jako pronajímatel činit 
právní jednání směřující k jednostranné úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky 
z uzavřených smluv o nájmu bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, včetně bytů 
v domech zvláštního určení, to vše vyjma bytů s měsíční sazbou nájemného v rozpětí 68 – 85 Kč za m2 
podlahové plochy bytu a vyjma bytů v domech zvláštního určení s měsíční sazbou nájemného 53,76 Kč za m2 
podlahové plochy bytu.

12/35/2020 Zadání veřejné zakázky s názvem „Rozšíření operační paměti fyzických 
serverů“, číslo veřejné zakázky P20V00000005   

Rada města

rozhodla 

a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rozšíření operační paměti fyzických serverů“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000005, účastníka – 3S.cz, s.r.o., Eliášova 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 27683273.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření operační paměti fyzických serverů“, číslo 
veřejné zakázky P20V00000005, s účastníkem – 3S.cz, s.r.o., Eliášova 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 
27683273, za celkovou cenu 129 400,00 Kč bez DPH, tj. 156 574,00 Kč včetně DPH. 
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13/35/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem 
„Restaurování sousoší Ukřižovaného ve Frýdku- Místku II.“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000002  

Rada města 

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurování sousoší Ukřižovaného ve 
Frýdku- Místku II.“, účastníka: Františka Pavúčka, Nejdek 51, 691 44 Lednice na Moravě, IČ 10563563, za 
celkovou cenu 193 500,- Kč.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurování sousoší 
Ukřižovaného ve Frýdku- Místku II.“, s účastníkem Františkem Pavúčkem, Nejdek 51, 691 44 Lednice na 
Moravě, IČ 10563563, za celkovou cenu 193 500,- Kč.

14/35/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Oprava balkónů ul. T. G. Masaryka 2319, k. ú. Frýdek II.“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000004  

Rada města

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava balkónů ul. T. G. 
Masaryka 2319, k. ú. Frýdek II.“, účastníka: KROLSTAV BESKYD s.r.o., Jamnická 18, 738 01 Staré Město, IČ 
26800527, za cenu 304 803,27 Kč bez DPH, tj. 350 523,76 Kč včetně DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava balkónů ul. T. G. 
Masaryka 2319, k. ú. Frýdek II.“, s účastníkem: KROLSTAV BESKYD s.r.o., Jamnická 18, 738 01 Staré Město, 
IČ 26800527, za cenu 304 803,27 Kč bez DPH, tj. 350 523,76 Kč včetně DPH.

15/35/2020 Zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – ČSA 799 – 
rekonstrukce a opravy vnitřních instalací“, číslo veřejné zakázky 
P20V00000001    

Rada města

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – ČSA 799 – rekonstrukce a 
opravy vnitřních instalací“, číslo veřejné zakázky P20V00000001, účastníka, který se umístil jako první v pořadí 
–   ASA expert a.s.,  Lešetínská 626/10, 719 00  Ostrava,  IČ 27791891,  za cenu  351.340,- Kč bez DPH,   tj.  
425.121,40 Kč  vč. DPH. 

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – ČSA 799 – rekonstrukce a opravy 
vnitřních instalací“, číslo veřejné zakázky P20V00000001, s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí - 
ASA expert a.s.,  Lešetínská 626/10, 719 00  Ostrava,  IČ 27791891,  za cenu  351.340,- Kč bez DPH,               
tj.  425.121,40 Kč  vč. DPH. 

16/35/2020 Zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – Pumptrack ve 
Frýdku-Místku – III.“, číslo veřejné zakázky P20V00000003    

Rada města

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – Pumptrack ve Frýdku-Místku – 
III.“, číslo veřejné zakázky P20V00000003, účastníka –  Ing. Tadeáš Pribula, kpt. Jaroše 2222/8, 734 01 
Karviná, IČ 60323763,  za celkovou cenu   199.000,- Kč. 
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b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – Pumptrack ve Frýdku-Místku – 
III.“, číslo veřejné zakázky P20V00000003, s účastníkem - Ing. Tadeáš Pribula, kpt. Jaroše 2222/8, 734 01 
Karviná, IČ 60323763,  za celkovou cenu  199.000,- Kč. 

17/35/2020 Organizační řád Magistrátu města Frýdku-Místku
Rada města

schvaluje 

s účinností od 1. 2. 2020 Organizační řád Magistrátu města Frýdku-Místku včetně Organizační struktury 
Magistrátu města Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení.

18/35/2020 Vyhlášení výběrového řízení
Rada města

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s., se 
sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 47151552, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Frýdek-Místek  

rozhodla

vyhlásit výběrové řízení na funkce 2 členů představenstva obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s. se sídlem 
Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory 3559, 73801 Frýdek-Místek, IČ 47151552, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Frýdek-Místek.    

19/35/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města  

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 35. schůze Rady města Frýdku-Místku 
v přijatém znění.

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

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

Zapsala: Hana Tománková
       odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 29. 1. 2020


