
  PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

S V O L Á V Á 

NA STŘEDU 4. BŘEZNA 2020

8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Místo konání:       velká zasedací síň Magistrátu města Frýdku-Místku

Začátek:                v 8.00 hodin

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

NÁVRH PROGRAMU:         

1. ZAHÁJENÍ  - schválení programu 8. zasedání ZMFM

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

2. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 1 – 38

2b Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2020 – finanční odbor

2c Návrh na poskytnutí  investiční dotace, neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  
investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační rezervy 
primátora 

2d Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ – OŠKMaT     

2e Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 
2020“ – OŠKMaT

2f Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z rozpočtu města na rok 2020 - OŠKMaT 

2g Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z rozpočtu města na rok 2020 – odbor ŠKMaT, kultura  

2h Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ 
- OŠKMaT

2i Návrh na poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 – odbor 
sociálních služeb

2j Návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 
2020 – odbor sociálních služeb

2k Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2020 – odbor sociálních služeb



2l Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2020“ – odbor 
sociálních služeb

2m Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
– odbor ŽPaZ 

2n Poskytnutí investiční dotace HZS MSK z rozpočtu SMFM na rok 2020

2o Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací z Programu prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na rok 2020  

2p Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek pro 
rok 2020 – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

2r Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů 
s historickou nebo historizující fasádou ve Frýdku-Místku na rok 2020– odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu

2s Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních 
automobilů na rok 2020 – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

2t Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy – odbor územního rozvoje a stavebního 
řádu

2u Sbírkový program DARUJ F≈M

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

3. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

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

3b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek v roce 
2019

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

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

4a Vydání Změny č. 5 Územního plánu Frýdku-Místku
 
4b Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
 
4c Zpráva č. 73 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

4d Pojmenování silničního mostu

4e Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou 
– Havířovsko 1

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

5. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

5a Obecně závazná vyhláška  č. */2020 o nočním klidu   

5b Obecně závazná vyhláška č. */2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Frýdek-Místek



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

6.  STANOVISKA  OBČANŮ (zařazeno na 12.00 hod. programu zasedání)

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

7. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

7a Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku a pro odměňování 
fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva města za výkon funkcí předsedy komisí Rady města 
Frýdku-Místku, členů komisí Rady města Frýdku-Místku a členů výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku

7b Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům 
v částech města Frýdku-Místku za jejich činnost v 2. pololetí 2019

7c Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu statutárního města Frýdku-Místku

7d Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za rok 2019

7e Návrh plánu kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2020

7f Výroční zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za rok 2019

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

8. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

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

9. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

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

10. DISKUSE

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

11. ZÁVĚR

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
                                                                                                                                 primátor

ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ


