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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

z 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 
dne 8. 4. 2020 ve 14:00 hodin

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

I. ZAHÁJENÍ  
Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 9. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o bod č. 3 a 4  
a nového znění bodu č. 2.

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

II. 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 
prováděna zastupitelstvem města – 1. část formou rozpočtového 
opatření č. 40

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 1. schvaluje

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděnou zastupitelstvem města – 1. část 
formou rozpočtového opatření č. 40 dle přílohy č. 1 k usnesení;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. ukládá

1.
2.
2.2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
č. 40 pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby 

T – 15. 4. 2020
Z – vedoucí finančního odboru

2.2.2. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na internetových stránkách města a současně oznámit na úřední 
desce, kde je rozpočtové opatření zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby.

T – 7. 5. 2020
Z – vedoucí finančního odboru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
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III. Změna pravomocí rady města k provádění rozpočtových opatření 
v souvislosti s mimořádnými epidemiologickými opatřeními

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. rozhodlo

1. pozastavit účinnost usnesení č. 2b/2.3.2 pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 
2020 ze 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4. 12. 2019, a to s okamžitou účinností do konání 
dalšího řádného zastupitelstva města dne 3. 6. 2020, max. však do 30. 6. 2020;

2. svěřit radě města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pravomoci k provádění rozpočtových opatření v roce 2020, a to s okamžitou účinností do konání 
dalšího řádného zastupitelstva města dne 3. 6. 2020, max. však do 30. 6. 2020;

a) v plném rozsahu do výše upraveného rozpočtu v oblasti příjmů, výdajů a financování rozpočtu;

b)spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení 
výdajů na základě přijatých účelových dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních 
fondů, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská 
pomoc), územních samosprávných celků, svazků obcí včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené a 
založené organizace a cizí subjekty;

c)spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na 
likvidaci škod;

d)spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení splátek revolvingového úvěru na základě přijatých 
účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie a rozpočtu 
Moravskoslezského kraje;

e)spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními 
pohromami), a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům dotčeným 
živelními pohromami;

f)spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku 
statutárního města Frýdek-Místek) a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu obnovy 
vodovodů a kanalizací v majetku statutárního města Frýdek-Místek;

g)spočívající v přesunu rozpočtových prostředků, při němž se výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnila 
výše příspěvků a transferů právnickým osobám zřízeným a založeným statutárním městem Frýdek-
Místek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města dalším osobám s výjimkou individuálních 
dotací z rozpočtu města dalším osobám do 50 tis. Kč včetně v jednotlivém případě (mimo dotační 
programy).

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

IV. 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 
prováděna zastupitelstvem města – 2. část formou rozpočtového opatření 
č. 41 a schválení poskytnutí finančních darů

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. rozhodlo
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1. schválit 2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděnou zastupitelstvem  
města – 2. část formou rozpočtového opatření č. 41 dle přílohy č. 1 k usnesení;

2.     poskytnutí finančního daru ve výši 2 600 000 Kč Nemocnici ve Frýdku-Místku,  příspěvkové organizaci,  se 
sídlem El. Krásnohorské 321,  Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  a  to  na pořízení 10  ks  monitorů  životních 
funkcí, včetně souvisejícího příslušenství a centrály;

3.    poskytnutí finančního daru ve výši 870 000 Kč Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci, se 
sídlem El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, a to na pořízení 20 ks elektrických 
polohovacích lůžek pro nově budovaný infekční pavilón;

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. ukládá

3.
4.
5.
6.
4.2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
č. 41 pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby. 

T – 15. 4. 2020
Z – vedoucí finančního odboru

4.2.2. zveřejnit schválené rozpočtové opatření na internetových stránkách města a současně oznámit na úřední 
desce, kde je rozpočtové opatření zveřejněné v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 
podoby.

T – 7. 5. 2020
Z – vedoucí finančního odboru

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

Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                                                                    Mgr. Radovan Hořínek
               primátor                                                                                                                náměstek primátora
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Frýdek-Místek 8. 4. 2020 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


