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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 39. schůze Rady města Frýdku-Místku,

konané  dne 10. 3. 2020

1/39/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 30 – 34 pro rok 2020
Rada města
1. schvaluje
1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 30 – 34 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 1 963,00 tis. Kč             na celkovou výši   1 308 079,30 tis. Kč
 navýšení výdajů o 1 963,00 tis. Kč             na celkovou výši 1 794 891,67 tis. Kč 

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

 k usnesení;
1.4. zásobník investic odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality na rok 2020 dle přílohy č. 4 k 

usnesení;
1.5. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 5 dle přílohy č. 5 k usnesení;

2. ukládá

1.
2.
2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 30 – 34 pro 

rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 17. 3. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 30 – 34 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 – 9. 4. 2020
        Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/39/2020  Poskytnutí daru, investiční dotace, neinvestičních dotací a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí  investiční dotace  a neinvestičních 
dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora 

Rada města

a) rozhodla 

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

1. Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
66740002, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, 
zastoupený prezidentem klubu Ing. Jiřím Volným a manažerem klubu Michalem Bobokem na úhradu části 
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výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Mezinárodní hokejový turnaj hráčů ročníku 
2007 a mladší, „Fajný turnaj“, který se uskuteční v předpokládaném termínu 27. – 29. 3. 2020 ve výši 
20.000,- Kč, dle přílohy č. 1 k usnesení.

b) rozhodla 

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

2. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice  426, 73801 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 
pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, 
zastoupený starostou René Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s realizací kryté dřevěné pergoly 
s prosklenou vitrínou, pro vytvoření Hasičského muzea, kde bude vystavena historická hasičská stříkačka 
z roku 1936, s uskutečněním v průběhu roku 2020 ve výši 45.000,- Kč, dle přílohy č. 2 k usnesení.

c) rozhodla 

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora těmto subjektům: 

3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice  426, 73801 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 
pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městský soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, 
zastoupený starostou René Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením akce Skalický kopec, tj. poháry pro soutěžící, medaile, skákací hrad pro děti, hudba, malování 
pro děti, stříkaná pěna, svítící kroužky a ohňostroj, která se uskuteční v předpokládaném termínu 8. 8. 2020 ve 
výši 25.000,- Kč, dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Novodvorská 3067, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
22731911, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, 
zastoupený předsedkyní Mgr. Ivetou Ličmanovou na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením akce XIII. ročník plaveckých závodů, O pohár primátora města Frýdku-Místku, tj. medaile, 
poháry, ceny a pronájem bazénu, která se uskuteční v předpokládaném termínu 28. 3. 2020 ve výši 20.000,- Kč,
dle přílohy č. 4 k usnesení.

5. Myslivecký spolek Strážnice-Skalice, se sídlem Skalice 379, 73801 Frýdek-Místek, IČ 47654678, spolek 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1635, zastoupený 
předsedou Petrem Taichmanem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce 
Skalické myslivecké odpoledne, tj. elektronická střelnice, lukostřelba - pronájem náčiní, terčovnic, terče, 
řezbářského řemeslo – ukázka způsobu zpracování dřeva a malování na obličej, která se uskuteční 
v předpokládaném termínu 18. 7. 2020 ve výši 5.000,- Kč, dle přílohy č. 5 k usnesení. 

6. FK Chlebovice 1963 z.s., se sídlem K Lomu 305, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek, IČ 01530798, spolek 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený 
předsedou Ctiradem Odstrčilem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce 
Chlebovické rodinné slavnosti, tj. náklady na vystoupení superstar 2018 Terezy Maškové s kapelou, která se 
uskuteční v předpokládaném termínu 6. 6. 2020 ve výši 50.000,- Kč, dle přílohy č. 6 k usnesení. 

7. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 73942 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městský soudem 
v Praze, oddíl L, vložka  41803, zastoupený předsedkyní Mgr. Ilonou Halešovou a jednatelem Mgr. Eduardem 
Bošščíkem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením projektu Chlebovická 
medová stopa, tj. materiál výtvarný, stavební, dřevěný a spojovací, plastové informační cedule, grafické práce, 
tisk materiálů, propagace, dohody o provedení práce, propagační materiál, přepravné, překladatelské činnosti, 
mat. barvy, štětce, rollup, údržba, tvorba videomateriálu a fotografické práce, který se uskuteční v průběhu roku 
2020, a to od 1.1. – 30.11.2020 ve výši 45.000,- Kč, dle přílohy č. 7 k usnesení. 

8. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
22866582, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, 
zastoupený předsedou Tomášem Černockým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením 10. ročníku školy AIKIDO AIKIKAI, tj. pronájem tělocvičny (haly), DPP - úklid, ubytování 
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lektorů, odměna lektorů za stáž, občerstvení a stravné pro účastníky a na akci Mezinárodní stáž Stará Wies, tj. 
na  poplatky, ubytování a stravování účastníků stáže a dopravu na stáž, které se uskuteční v průběhu roku 2020 
ve výši 40.000,- Kč, dle přílohy č. 8 k usnesení. 

9. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
22866582, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, 
zastoupený předsedou Tomášem Černockým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením 11. ročníku Slavností bojových umění, tj. propagace, občerstvení pro účastníky, speaker, 
pronájem tělocvičny (haly), OSA - licenční poplatky, japonské divadlo, provozní potřeby, dovoz tatami a DPP – 
zajištění organizace akce, který se uskuteční v průběhu roku 2020 ve výši 36.000,- Kč, dle přílohy č. 9 
k usnesení.

10. Way of Warrior z.s., se sídlem Hadí kopec 607, 74285 Vřesina, IČ 22665153, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 76178, zastoupený předsedou 
Janem Paldusem  na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Octagon fight 
club VI, tj. náklady související s pronájmem sportovní haly Polárka, který se uskuteční v  předpokládaném 
termínu 9. 5. 2020 ve výši 50.000,- Kč, dle přílohy č. 10 k usnesení.

d) rozhodla 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace a veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační rezervy 
primátora se subjekty uvedenými v bodech   2 - 10  tohoto usnesení, dle přílohy č. 2 - 10   k usnesení.

3/39/2020 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo o provádění údržby zeleně statutárního města 
Frýdek-Místek, o její pasportizaci a správě jejího pasportu

Rada města 
rozhodla 

uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo o provádění údržby zeleně statutárního města Frýdek-Místek, o její 
pasportizaci a správě jejího pasportu uzavřené dne 06.04.2017 mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se 
sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným Mgr. Michalem Pobuckým, 
DiS., primátorem, a společností TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 60793716, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl B, vložka 1076, 
zastoupenou Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva, dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na odboru 
životního prostředí a zemědělství.

4/39/2020 Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o provádění technických, údržbových, 
stavebních a jiných prací a o zhotovování staveb se společností TS a.s.

Rada města

rozhodla

uzavřít   Dodatek  č. 6  ke   Smlouvě   o  provádění   technických,   údržbových,   stavebních   a  jiných  prací  a  
o zhotovování staveb se společností TS a.s., tř. 17. listopadu 910, 738 02 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.

5/39/2020 Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se 
společností VIG FUND a.s.

Rada města

rozhodla 

uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se společností VIG  FUND a.s., se sídlem  
Templová 747/5, 110 00 Praha 1, Identifikační číslo: 24220809, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17896, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.
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6/39/2020 Odpověď na podnět obyvatel lokality Nad Rybníkem ohledně řešení 

parkování
Rada města

bere na vědomí

odpověď na podnět obyvatel lokality Nad Rybníkem ohledně řešení parkování dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

7/39/2020 Rozhodnutí o podání přihlášek do soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 
2019 a E.ON Energy Globe

Rada města

1. rozhodla 

1.1. o podání přihlášky do soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2019 s budovou Centra aktivních seniorů 
v termínu do 15. 3. 2020,  

1.2. o podání přihlášky do soutěže E.ON Energy Globe s dotačním programem na podporu pořízení hybridních 
automobilů v termínu do 15. 3. 2020,  

2. ukládá 

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování přihlášek dle bodu 1 tohoto usnesení,

3. pověřuje

Mgr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu přihlášek dle bodu 1.1. tohoto usnesení.

8/39/2020 Projekt „Učíme se v přírodě při ZŠ Jana Čapka Frýdek-Místek“, předkladatel 
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Rada města

plnící funkci zřizovatele v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů

souhlasí
1. s předložením žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 na projekt „Učíme se v přírodě při ZŠ 
Jana Čapka Frýdek-Místek“ v celkové předpokládané výši Kč 588.095,- vč. DPH.

2. s poskytnutím finančního příspěvku příspěvkové organizaci na realizaci projektu v případě přidělení 
dotace na uvedený projekt ve výši 15 % uznatelných nákladů, což činí max. Kč 88.214,25.

3. s udržením výstupu projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 3 let od finančního ukončení 
projektu.

4. s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru mezi příspěvkovou organizací a poskytovatelem úvěru 
na předfinancování projektu do výše celkových nákladů projektu s dobou splatností do 12 měsíců.

9/39/2020 Souhlas s  přijetím účelově určeného peněžního daru pro příspěvkovou   
organizaci  – odbor ŠKMaT  

Rada města

souhlasí
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s přijetím účelově určeného peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Klíč, 
příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 75105993 zastoupeno ředitelem 
Mgr. Patrikem Siegelsteinem ve výši 2.000 Kč od dárce: Národní pedagogický institut ČR, Senovážné náměstí 
25, 110 00 Praha 1, IČO: 45768455. Dar je určen na podporu okresního kola 42. ročníku soutěže Středoškolská 
odborná činnost (SOČ) na úhradu části provozních nákladů.   

10/39/2020 Hodnocení výkonu funkce ředitelů škol zřizovaných statutárním městem 
Frýdek-Místek před uplynutím jejich šestiletého funkčního období, vyhlášení 
konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy 
a mateřské školy Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, odvolání 
z vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 - odbor ŠKMaT

Rada města
1. bere na vědomí

zprávu o výsledku hodnocení ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek před uplynutím jejich 
šestiletého funkčního období, dle přílohy č. 1 k usnesení.

2.  rozhodla

nevyhlásit konkurs a na další šestileté funkční období potvrdit na vedoucím pracovním místě ředitele 
příspěvkové organizace: 
Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, se sídlem Nad Lipinou 2318, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 60046074, pana Bc. Martina Kocura.
 
3.  ukládá

vedoucímu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy vypracovat oznámení o potvrzení na další šestileté 
funkční období, dle bodu 2. tohoto usnesení.

4. rozhodla

vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek,         
IČO: 68157797, dle přílohy č. 2 k usnesení. 

5. odvolává

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pana PaedDr. Jaromíra Horkého 
z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, 
se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 68157797, s účinností ke dni 31. 7. 2020.   

6. ukládá

vedoucímu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy oznámit vyhlášení konkursního řízení dle bodu 4 
tohoto usnesení na úřední desce statutárního města Frýdek-Místek, na internetových stránkách statutárního města 
Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz, na Úřadu práce F-M a v následujícím tisku: Zpravodaj RM Frýdku-
Místku, Deník - týdeník FRÝDECKO-MÍSTECKO.   

7.  pověřuje

v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, v platném znění, vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy požádat 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou školní inspekci, školskou radu a pedagogickou radu o určení 
příslušného člena konkursní komise. 

8.  pověřuje  

http://www.frydekmistek.cz
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dle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení  a konkursních 
komisích, v platném znění, paní Bc. Renatu Hrstkovou, zaměstnankyni zařazenou do odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku, funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Frýdek-
Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 68157797.

9.  rozhodla

přizvat  k  jednání  komise  pro  konkursní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele příspěvkové organizace   
v souladu s § 2 odst. 5  vyhlášky  MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,  o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, v platném znění, odborníka s hlasem poradním -  zástupce společnosti TAKT – poradenství a 
konzultace, a. s. se sídlem nám. Míru 7, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 27851958. 

11/39/2020 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se 
sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60046104

Rada města

1. bere na vědomí

dopis paní PaedDr. Dany Zemánkové, kterým oznamuje vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky 
Základní školy a mateřské školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 60046104, ke dni 31. 7.  2020.  

2.  rozhodla

vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy a mateřské 
školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek,          
IČO: 60046104, dle přílohy č. 1 k usnesení. 

3.  jmenuje

v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších předpisů, předsedu a další členy konkursní 
komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola            
a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek,                
IČO: 60046104, dle přílohy č. 2 k usnesení.

4.  rozhodla

přizvat  k  jednání  komise  pro  konkursní  řízení  na  vedoucí  pracovní  místo ředitele příspěvkové organizace 
uvedené v příloze č. 1 k usnesení a v souladu s § 2 odst. 5  vyhlášky  MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, odborníka s hlasem poradním -  zástupce společnosti TAKT – 
poradenství a konzultace, a. s. se sídlem nám. Míru 7, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 27851958. 

5.  pověřuje  

dle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení           
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, paní Bc. Renatu Hrstkovou, zaměstnankyni zařazenou     
do odboru ŠKMaT Magistrátu města Frýdku-Místku, funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení    
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Naděje, 
Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60046104.   
  
6.  ukládá

vedoucímu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy oznámit vyhlášení konkursního řízení dle bodu 2 
tohoto usnesení na úřední desce statutárního města Frýdek-Místek, na internetových stránkách statutárního města 
Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz, na Úřadu práce F-M a v následujícím tisku: Zpravodaj RM 
Frýdku-Místku, Deník - týdeník FRÝDECKO-MÍSTECKO.   

12/39/2020 Souhlas s převzetím záštity primátorem statutárního města Frýdku-Místku

http://www.frydekmistek.cz
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Rada města
souhlasí 

1. s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, 
nad 7. ročníkem ,,Frýdek-Místek na kole“, který pořádá Turistické informační centrum Frýdek-
Místek, p. o. a který se uskuteční dne 23. května 2020 v rekreační oblasti Olešná, areál autokempu.

2. s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, 
nad akcemi ,,IV. ročník Frýdek-Místek plný chutí a XII. ročník Beskydské rekordy“, které 
pořádá Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o. a který se uskuteční dne 23. srpna 2020 
v parku pod Zámkem.

3. s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, 
nad 5. ročníkem ,,Spolu proti melanomu 2020“, který pořádá Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna a který se uskuteční dne 10. června 2020 na náměstí Svobody ve Frýdku-Místku.

 
4. s převzetím záštity Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem statutárního města Frýdku-Místku, 

nad akcemi, které pořádá spolek Podané ruce, z. s.:

a) 20. výročí Podaných rukou, z. s., které se uskuteční dne 24. dubna 2020 v Nové scéně Vlast ve 
Frýdku-Místku.

b) Konference ,,20 let canisterapie“, která se uskuteční dne 13. listopadu 2020 v Nové scéně 
Vlast ve Frýdku-Místku. 

13/39/2020 Organizační změna, změna přílohy č. 1 – organizační struktura 
k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku

Rada města
1. rozhodla

o organizačních změnách na odboru sociální péče  a na odboru správy obecního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku uvedených v bodu č. 2 tohoto usnesení.

2. schvaluje

s účinností od 4. 5. 2020 přesun 1 pracovního místa „sociální pracovník“ z oddělení terénní práce 
s nezaměstnanými a rodinou odboru sociální péče na oddělení správy budov odboru správy obecního 
majetku na pracovní místo „účetní“.

3. schvaluje

s účinností od 4. 5. 2020 změnu přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku: 
 organizační struktura č. 9 odbor sociální péče dle přílohy č. 1 k usnesení,
 organizační struktura č. 4 odbor správy obecního majetku dle přílohy č. 2 k usnesení.

4. ukládá

tajemníkovi Magistrátu města Frýdku-Místku realizovat výše uvedené usnesení v souladu se zákoníkem 
práce.

14/39/2020 Zrušení veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – Revitalizace 
sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8“, číslo veřejné zakázky P20V00000020    

Rada města
rozhodla
o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č. 1, č. 4, č. 8“, 
číslo veřejné zakázky P20V00000020.
15/39/2020 Zadání veřejné zakázky s názvem „Likvidace nosičů dat, včetně jejich 

ekologického zneškodnění“, číslo veřejné zakázky P20V00000021   
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Rada města

rozhodla 
a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Likvidace nosičů dat, včetně jejich ekologického 

zneškodnění“, číslo veřejné zakázky P20V00000021, účastníka – REISSWOLF likvidace 
dokumentů a dat, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny 1162, okres Mělník, PSČ 27801, IČ 
25097008.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Likvidace nosičů dat, včetně jejich 
ekologického zneškodnění“, číslo veřejné zakázky P20V00000021, s účastníkem – REISSWOLF 
likvidace dokumentů a dat, s.r.o., Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny 1162, okres Mělník, PSČ 
27801, IČ 25097008, za jednotkové ceny dle důvodové zprávy. 

16/39/2020 Architektonická soutěž na řešení Jižních svahů
Rada města
1. bere na vědomí
potvrzení regulérnosti ze dne 14. 2. 2020 vydané Českou komorou architektů k podmínkám architektonické 
soutěže na řešení Jižních svahů dle přílohy č. 1 usnesení. 

2. mění usnesení č. 52/24/2019, bod 2 a jmenuje porotu architektonické soutěže na řešení Jižních svahů ve 
složení:

Řádní členové nezávislí

Ing. arch. Jan Horký, architekt a urbanista
Ing. Pavla K. Kašubová, krajinářská architektka
Ing. arch. Ondřej Vysloužil, architekt

Řádní členové závislí

Karel Deutscher, náměstek primátora Frýdku-Místku
Bc. Jakub Míček, náměstek primátora Frýdku-Místku

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. Jiří Marek, architekt
Ing. arch., MgA. Petr Tej, Ph.D., architekt a urbanista

Náhradníci závislí

Ing. arch. Zuzana Břachová, vedoucí oddělení územního rozvoje

Přizvaní odborníci

Petr Kulatý, referent zeleně
Ing. Oldřich Čajka, dopravní specialista

2. schvaluje

soutěžní podmínky architektonické soutěže na řešení Jižních svahů včetně soutěžních cen a odměn dle přílohy č. 
2 usnesení.

3. ukládá

odboru zadávání veřejných zakázek vyhlášení soutěže na řešení Jižních svahů.
17/39/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Výměna oken, vstupních dveří a výkladců – Zámecké náměstí č. p. 46, k. ú. 
Frýdek II.“, číslo veřejné zakázky P20V00000023  

Rada města
rozhodla



9

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce, s názvem „Výměna oken, vstupních dveří a 
výkladců – Zámecké náměstí č. p. 46, k. ú. Frýdek II.“, účastníka: SSK Stavby Ostrava s.r.o., Na Jánské 725/52, 
Ostrava, IČ 03467562, za cenu 953 308,25,- Kč bez DPH, tj. 1 096 304,49,- Kč včetně DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, s názvem „Výměna oken, vstupních 
dveří a výkladců – Zámecké náměstí č. p. 46, k. ú. Frýdek II.“, s účastníkem SSK Stavby Ostrava s.r.o., Na 
Jánské 725/52, Ostrava, IČ 03467562, za cenu 953 308,25,- Kč bez DPH, tj. 1 096 304,49,- Kč včetně DPH.

18/39/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu sprch a prádelny s názvem 
„Provozování objektu bez čp. – sprchy a prádelna, k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek“,  P19V00000001

Rada města

rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provozu sprch a prádelny s názvem „Provozování objektu bez čp. – sprchy 
a prádelna, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek č. S/0009/2019/OSOM uzavřené dne 30. 01. 2019 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek a společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 73802 Frýdek-Místek, IČ 
60793716, a to dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na odboru OSOM. 

19/39/2020 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování veřejných WC na území 
statutárního města Frýdku-Místku     

Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o provozování veřejných WC na území statutárního 
města Frýdku-Místku“ 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 Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva společnosti, kterým se prodlužuje účinnost 
smlouvy od 1.4.2020 do 31.3.2021, dle Přílohy č. 1 k usnesení uložené na oboru OSOM. 

20/39/2020 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování městských fontán 
č. 10/5/2010       

Rada města

rozhodla 

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování městských fontán č. 10/5/2010 uzavřené dne 29. 4. 2010 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 00296643 
jako objednatelem a společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 73802 Frýdek-Místek, IČ 
60793716 jako zhotovitelem,  a to dle přílohy č. 1 k usnesení uložené na oboru OSOM. 

21/39/2020 Dodatek č. 3 Příkazní smlouvy o pasportizaci a o prosté správě části 
městského mobiliáře

Rada města 

rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 3 Příkazní smlouvy o pasportizaci a o prosté správě části městského mobiliáře, uzavřené 
dne 01. 02. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 02. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 28. 02. 2019 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 00296643, jako 
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příkazcem, a společností TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 60793716, 
zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl B, vložka 1076, jako 
příkazníkem, dle přílohy č. 1 k usnesení.

22/39/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města  

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 39. 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 13. 3. 2020


