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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 50. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 26. 5. 2020

1/50/2020 Rozhodnutí v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Frýdek-Místek, s.r.o. v likvidaci – schválení konečné zprávy 
o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní 
závěrky za rok 2020

Rada města

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. v likvidaci, se sídlem 
Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05724252

1. schvaluje 

konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku obchodní společnosti Dopravní 
podnik Frýdek-Místek, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO: 05724252, dle přílohy č. 1 k usnesení,

2. schvaluje

mimořádnou účetní závěrku ke dni 1. 5. 2020 obchodní společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek, s.r.o. 
v likvidaci, se sídlem Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05724252, dle přílohy č. 2 
k usnesení.

2/50/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 69 – 76 pro rok 2020
Rada města

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 69 – 76 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 176,00 tis. Kčna celkovou výši 1 365 918,59 tis. Kč
 navýšení výdajů o 176,00 tis. Kč na celkovou výši 1 852 730,96 tis. Kč 

1.2. zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 9 dle přílohy č. 2 k usnesení;
1.3. zásobník oprav a údržby odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2020 č. 5 – par. 2212 - par. 2219 

– par. 3341 – par. 3631 dle přílohy č. 3 k usnesení;
1.4. zásobník investic odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2020 č. 6 – par. 2212 - par. 2219 – par. 

2221 – par. 2223 dle přílohy č. 4 k usnesení;
1.5. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 8 dle přílohy č. 5 k usnesení;

2. ukládá
1.
2.
2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 69 – 76

pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 2. 6. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru
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2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 69 – 76 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 – 25. 6. 2020
         Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

3/50/2020 Zrušení Zásad použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Frýdek-Místek

Rada města
ruší

Zásady použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek 
schválené Radou města Frýdku-Místku na její 80. schůzi konané dne 30. 7. 2013.

4/50/2020 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o 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: 

Cyklistický klub Racing Olešná z.s., se sídlem Radniční 11, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 60783770,  spolek 
zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městský soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2768, zastoupený 
předsedou Milanem Masným  na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým  zabezpečením akce 
Velká cena Frýdku-Místku - časovka, tj. zapůjčení časomíry, občerstvení - pohoštění závodníků, ceny, rozhodčí 
a kancelářské potřeby, která se uskuteční v předpokládaném termínu 7. 6. 2020 ve výši 20.000,- Kč.

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.

3. rozhodla 

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

Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, Frýdek, 73801 Frýdek-Míst, IČ 265 99 198, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený  předsedkyní  Libuši 
Štrochovou, a to výhradně na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce  
„Děti k dětem Benefiční koncert 2020“, tj. honorář účinkujícího interpreta, sbormistra, moderátora, technické 
zajištění /ozvučení, osvětlení, nájem aparatury/, pronájem kostela, která se uskuteční ve Frýdku-Místku 
v předpokládaném termínu 4. 12. 2020 ve výši 50.000,- Kč. 

5/50/2020 Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí   
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 
2020 - dotační rezervy primátora 

Rada města

1. rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační rezervy primátora uzavřené dne 2. 3. 2020 mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek a  ProJantar, s.r.o., se sídlem  Slovanská 242/20, 74801 Hlučín, IČ 07360169,   zapsaná 
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v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 75511, zastoupená jednateli 
Matějem Ostárkem a Davidem Moravcem, která byla poskytnuta  na úhradu části výdajů spojených 
s organizačně-technickým zabezpečením akce Moravskoslezské kulturní Ceny Jantar, která se měla uskutečnit 
v Ostravě v  předpokládaném termínu 15. 3. 2020. Předmětem dodatku je změna předpokládaného  termínu 
konání akce, a to na předpokládaný termín měsíc srpen 2020 a  změna termínu předložení finančního vypořádání 
a realizace účelu, na který byla dotace poskytnuta, a to na termín 31. 10. 2020, dle přílohy č. 1 k usnesení.

2.  rozhodla

o uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační rezervy primátora uzavřené dne 2. 3. 2020 mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek a  Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku, se sídlem Husova 
377, 73801 Frýdek-Místek, IČ 48003948,  církevní právnická osoba zapsaná v registru církví a náboženských 
společností, zastoupená Mgr. Mojmírem Blažkem a panem Jiřím Novákem na úhradu části výdajů spojených 
s organizačně-technickým zabezpečením akce Na kafe s Komenským, tj. raut – pohoštění pro pedagogy, která 
se měla uskutečnit v předpokládaném termínu 26. 3. 2020. Předmětem dodatku je změna předpokládaného  
termínu konání akce, a to na předpokládaný termín měsíc listopad 2020 a  změna termínu předložení finančního 
vypořádání a realizace účelu, na který byla dotace poskytnuta, a to na termín 21. 12. 2020, dle přílohy č. 2 
k usnesení.

6/50/2020 Objednávka na provedení služby Dezinfekce nádob – COVID 19

1. bere na vědomí

v souvislosti se zmírněním šíření epidemie koronaviru informace o potřebě nadále provádět účinná opatření 
v podobě dezinfekce svozových nádob na komunální odpad v podrobnostech dle důvodové zprávy.   

2. schvaluje

provádění dočasné dezinfekce svozových nádob označené jako „Dezinfekce nádob – COVID 19“ společností 
Frýdecká skládka, a. s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47151552, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 499, za účelem 
zabezpečení zmírnění šíření epidemie koronaviru formou přímých objednávek (např. elektronických objednávek) 
vystavovaných za statutární město Frýdek-Místek odborem životního prostředí a zemědělství, a to v souladu 
s Článkem IX. odst. 2 směrnice QS 74–01 o postupech při zadávání veřejných zakázek za následujících 
podmínek:

a) služby budou pořizovány do 31. 12. 2020, jinak do vyčerpání finančního limitu 2 000 000 Kč bez DPH, 
podle toho co nastane dříve, vždy však do jednostranného odvolání ze strany města,

b) za jednotkové ceny předložené společností Frýdecká skládka a.s.: 
- nádoby na směsný komunální odpad (černé) o objemu 1100 l - 1 cyklus (týdenní dezinfekce dle 

rozpisu v cenové nabídce) ve výši 13.362 Kč bez DPH, tj. 14,05 Kč bez DPH na 1 ks nádoby (při 
celkovém počtu nádob 951 ks)

- nádoby na směsný komunální odpad (černé) o objemu 1100 l a na separovaný odpad (plast/žluté 
nádoby) o objemu 1100 l – 1 cyklus (týdenní dezinfekce dle rozpisu v cenové nabídce) ve výši 
16 860,90 Kč bez DPH, tj. 11,10 Kč bez DPH na 1 ks nádoby (při celkovém počtu nádob 1 519 ks)

c) -      vyloučení plnění prostřednictvím poddodavatelů.

3. pověřuje  

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Šárku Gilarovou k právním jednáním jménem města 
k realizaci služeb formou objednávek podle potřeb, limitů a jednotkových cen dle bodu 2. usnesení.

7/50/2020 Souhlas s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci Centrum 
pečovatelské služby Frýdek-Místek 

Rada města



4

souhlasí 

s přijetím věcného daru pro Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, se sídlem: 
Zámecká 1266, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 48772739, zastoupenou ředitelkou Bc. Eliškou Adamovou, od 
společnosti Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., se sídlem: Volanovská 518, Horní Předměstí, 54101 
Trutnov, IČO: 07574622. Předmětem daru je 40 ks ochranných masek proti nákaze COVID-19 v celkové 
hodnotě Kč 11.900,-.

8/50/2020 Dotace Moravskoslezského kraje na projekt „Ochranné chemické prostředky 
a ochranné pomůcky pro ČSAD Frýdek-Místek a.s.“

Rada města
1. rozhodla 

o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Ochranné chemické prostředky a ochranné 
pomůcky pro ČSAD Frýdek-Místek a.s.“ ve výši 176.000,- Kč za podmínky jejího poskytnutí zastupitelstvem 
kraje na jeho zasedání dne 04.06.2020,  

2. rozhodla

o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., dle 
přílohy č. 1 k usnesení.

3. pověřuje

RNDr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení.

9/50/2020 Rozhodnutí o předložení žádostí o dotaci 
Rada města

1. rozhodla 

1.1. o předložení žádosti o dotaci z IROP na projekt „Úspory energie v bytových domech - ul. Anenská č.p. 689“ 
v rámci výzvy č. 78 v termínu do 29. 11. 2020.

1.2. o předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Úspory energie ve veřejných budovách - Městská 
knihovna, ul. Hlavní, č.p. 111“ v rámci výzvy č. 146 v termínu do 2. 3. 2021.

1.3. o předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Vybudování akumulační nádrže u ZŠ a MŠ Skalice“ 
v rámci výzvy č. 144 v termínu do 11. 1. 2021.

1.4. o předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Úspory energie ve veřejných budovách - realizace systému 
nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ a MŠ Skalice" v rámci výzvy č. 146 v termínu do 2. 3. 2021.

1.5. o předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ a MŠ Skalice“ 
v rámci výzvy č. 146 v termínu do 2. 3. 2021.

2. ukládá

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádostí dle bodu 1 tohoto usnesení,

3. pověřuje

RNDr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu žádostí dle bodu 1 tohoto usnesení.

10/50/2020 Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty vyplývající ze závazku veřejné služby 
k zajištění městské hromadné dopravy za rok 2019

Rada města

a) bere na vědomí
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vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty vyplývající ze závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné 
dopravy za rok 2019 – dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.  

b) schvaluje

úhradu zjištěného nedoplatku vyúčtování prokazatelné ztráty vyplývající ze závazku veřejné služby ve výši 
2 720 308,- Kč dopravci ČSAD Frýdek-Místek, a.s., se sídlem Politických obětí 2238, 738 01 Frýdek-Místek, 
Identifikační číslo: 45192073, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, 
číslo vložky 368 na základě jím vystavené faktury.

11/50/2020 Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla – 
stavba „Výstavba autobusového zálivu a chodníku u zastávky Lískovec ELIS, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“

Rada města
rozhodla

o uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla – stavba „Výstavba 
autobusového zálivu a chodníku u zastávky Lískovec ELIS, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“, 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.  Jiřím Komínkem, ředitelem ostravského 
oblastního vodovodu,  dle  přílohy  č. 1  k usnesení.

12/50/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava chodníků a odvodnění – vnitroblok, č.p. 
305-314, ul. Revoluční, k.ú. Frýdek“

Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o 
uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 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,  jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací s názvem „Oprava chodníků a odvodnění – vnitroblok, č.p. 305-314, ul. Revoluční, k.ú. Frýdek“ za cenu  
509 321,11 Kč bez  DPH,  tj. 616 278,54 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

13/50/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava komunikace - ul. Třebízského, k.ú. Místek“
Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o 
uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 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,  jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací s názvem „Oprava komunikace - ul. Třebízského, k.ú. Místek“ za cenu  1 255 785,28 Kč bez  DPH,  tj. 
1 519 500,19 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

14/50/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava chodníků - ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek“
Rada města

rozhodla 
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na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o 
uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 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,  jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací s názvem „Oprava chodníků - ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek“ za cenu  795 410,27 Kč bez  DPH,  tj. 
962 446,43 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

15/50/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava komunikace - ul. Politických obětí, k.ú. 
Místek“

Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o 
uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 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,  jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací s názvem „Oprava komunikace - ul. Politických obětí, k.ú. Místek“ za cenu  771 647,97 Kč bez  DPH,  tj. 
933 694,04 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

16/50/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava dolního úseku komunikace - ul. Emy 
Destinové, k.ú. Místek“

Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o 
uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 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,  jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací s názvem „Oprava dolního úseku komunikace - ul. Emy Destinové, k.ú. Místek“ za cenu 675 889,44 Kč 
bez  DPH,  tj. 817 826,22 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

17/50/2020 Nabídka movitého majetku – OŠKMaT, kultura
Rada města

prohlašuje,

že má zájem o funkční, trvale nepotřebný a nadbytečný majetek příspěvkové organizace Národní dům 
Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ – 15 kusů stolů pro provoz 80 cm x120 cm, rok pořízení 2003, 
pořizovací  cena 1.664 Kč á 1 ks, tj. celkem 24.960 Kč, a to v souladu s čl. VI, odst. 3, písm. a) Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, IČ 70632405 se sídlem 
Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek.

18/50/2020 Nabídka movitého majetku – OŠKMaT kultura
Rada města

1. prohlašuje,

že nemá zájem o funkční, trvale nepotřebný a nadbytečný majetek příspěvkové organizace Národní dům 
Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ – 100 kusů židlí sálových červeně polstrovaných, rok převzetí 2001, 
pořizovací cena 250 Kč á 1 ks, tj. celkem 25.000 Kč, a to v souladu s čl. VI, odst. 3, písm. a) Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, IČ 70632405 se sídlem 
Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek,

2. rozhodla
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o vrácení svěřeného majetku zřizovateli – 100 kusů židlí sálových červeně polstrovaných, rok převzetí 2001, 
pořizovací cena 250 Kč á 1 ks, tj. celkem 25.000 Kč, ze svěřeného majetku příspěvkové organizace Národní dům 
Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, IČ 70632405, se sídlem Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek, 
zastoupené ředitelem Mgr. Rostislavem Hekerou,

3. rozhodla

o předání majetku k hospodaření – 100 kusů židlí sálových červeně polstrovaných, rok převzetí 2001, pořizovací 
cena 250 Kč á 1 ks, tj. celkem 25.000 Kč, do svěřeného majetku příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 68157797, zastoupenou ředitelem Paed. Dr. Jaromírem Horkým. 

19/50/2020 Platový postup ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Frýdek-Místek - odbor ŠKMaT, kultura

Rada města

schvaluje

1. platový postup Tomáše Benedikta Zbranka PhDr., ředitele Městské knihovny Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999721, s účinností od 1. 6. 2020 dle návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,

2. platový postup Mgr. Rostislava Hekery, ředitele Národního domu Frýdek-Místek „ příspěvková organizace“, 
se sídlem Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632405, s účinností od 1. 6. 2020 dle návrhu uvedeného 
v příloze č. 2 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.

20/50/2020 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti školství 
a kultury za rok 2019 – odbor ŠKMaT 

Rada města

bere na vědomí

Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury za rok 2019 dle přílohy č. 
1 k usnesení.

21/50/2020 Návrh na doplnění přílohy č. 1 k návrhu Obecně závazné vyhlášky č. */2020, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu 

Rada města
1. rozhodla 

s ohledem na doporučení Krizového štábu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek ze dne 15. května 2020 
nepořádat akce s počtem nad 500 osob a přesouvat je pokud možno na příští rok

a) nezařadit akci Sweetsenfest s termínem konání čtvrtek 10. 9. 2020 až neděle 13. 9. 2020 do návrhu obecně 
závazné vyhlášky č. */2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu, 

b) vyřadit akci FM CITY FEST s termínem konání pátek 10. 7. 2020 až neděle 12. 7. 2020 z návrhu obecně 
závazné vyhlášky č. */2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu. 

2. doporučuje zastupitelstvu města vydat

obecně závaznou vyhlášku č. */2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu, dle 
přílohy č. 1 k usnesení.
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22/50/2020 Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek

Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města 

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 
a následnými krizovými a mimořádnými opatřeními

1. projednat

žádosti o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor dle přílohy č. 1 k usnesení,

2. rozhodnout

o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor  ve výši 30% za období dle žádostí nájemců, maximálně 
však od 12.3.2020 do 31.5.2020, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí slevy na 
nájemném, dle přílohy č. 2 k usnesení.

23/50/2020 Prominutí nájemného za užívání pozemků nebo jiných nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

Rada města

a) doporučuje zastupitelstvu města 

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 
a následnými krizovými a mimořádnými opatřeními

1. projednat

žádosti o prominutí nájemného za užívání pozemků nebo jiných nemovitých věcí dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. rozhodnout

o prominutí nájemného za užívání pozemků nebo jiných nemovitých věcí  ve výši  30% za období dle žádostí 
nájemců maximálně však od 12.03.2020 do 31.05.2020, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo 
poskytnutí slevy na nájemném, dle přílohy č. 2 k usnesení.

b) doporučuje zastupitelstvu města 

1. projednat

žádosti o odklad nájemného za užívání pozemků nebo jiných nemovitých věcí dle přílohy č. 3 k usnesení.

2. rozhodnout

o uzavření dohod o odkladu splatnosti nájemného za užívání pozemků v případech uvedených v příloze č. 4 k 
usnesení.

3. pověřit

vedoucí odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku uzavřením dohod o odkladu 
splatnosti nájemného dle bodu 2. tohoto usnesení.

24/50/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zpracování PD – Výměna 
oken v Žirafě – IC na ul. Fibichova č.p. 489“, číslo veřejné zakázky 
P19V00000118    

Rada města

rozhodla
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0611/2019/IO s názvem „Zpracování PD – Výměna oken v Žirafě 
– IC na ul. Fibichova č.p. 489“ ze dne 17. 09. 2019, se zhotovitelem instinkt projekt, s.r.o., se sídlem Vídeňská 
228/7, 639 00 Brno, IČ: 06071490, jehož předmětem je:

a) dodatečné rozšíření předmětu díla o projekční práce dle požadavku provozovatele objektu,

b) zvýšení celkové ceny díla o 52 400,00 bez DPH, tj. 63 404,00 Kč vč. DPH. Cena díla dle dodatku č. 1 činí 
183 000,00 bez DPH, tj. 221 430,00 Kč vč. DPH.

25/50/2020 Uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
akce „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory“   

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0568/2016/IO na zpracování projektové dokumentace akce 
s názvem „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory“ se zhotovitelem KONEKO, spol.s r.o., se sídlem 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 00577758, jehož předmětem je:

a) zúžení rozsahu předmětu díla v části Lokalita č. 1 o dokumentaci pro stavební povolení, 
 dokumentaci pro provedení stavby včetně související inženýrské činnosti a autorský dozor, které
 nebudou prováděny z důvodů nesouhlasu vlastníka pozemku dotčeného výstavbou vodovodu;
    
b) snížení ceny díla v části Lokalita č. 1 o 132 300,- Kč bez DPH, tj. o 160 083,- Kč vč. DPH. Celková
 cena díla dle dodatku č. 2 činí 608 940,60 Kč bez DPH, tj. 736 818,10 Kč vč. DPH.   
 

26/50/2020 Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava mostu M-7, 
tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/0292/2019/IO s názvem „Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – 
nadjezd ul. Hlavní“ ze dne 15.04.2019, se zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se 
sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné a neprováděné stavební práce části I v rozsahu příloh k usnesení, změnových listů č. I.17 a 
I.18,

b) dodatečné stavební práce části II v rozsahu přílohy k usnesení, změnového listu č. II.9,
c) zvýšení ceny díla v části I o 256 534,60 Kč bez DPH, tj. 310 406,87 Kč vč. DPH. Cena díla části I dle 

dodatku č. 4 činí 34 175 023,24 bez DPH, tj. 41 351 778,12 Kč vč. DPH,
d) zvýšení ceny díla v části II o 476 010,00 Kč bez DPH, tj. 575 972,10 Kč vč. DPH. Cena díla části II dle 

dodatku č. 4 činí 52 508 164,92 bez DPH, tj. 63 534 879,55 Kč vč. DPH,
e) zvýšení celkové ceny díla (části I a části II) o 732 544,60 Kč bez DPH, tj. 886 378,97 Kč vč. DPH. Cena 

díla (části I a části II) dle dodatku č. 4 činí 86 683 188,16 bez DPH, tj. 104 886 657,67 Kč vč. DPH.

27/50/2020 Zadání veřejné zakázky s názvem „Recertifikační audit dle normy ČSN EN 
ISO 50001:2019“, číslo veřejné zakázky P20V00000042   

Rada města

rozhodla 
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a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Recertifikační audit dle normy ČSN EN ISO 50001:2019“, 
číslo veřejné zakázky P20V00000042, účastníka – CQS z.s., Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ 
69346305.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Recertifikační audit dle normy ČSN EN ISO 
50001:2019“, číslo veřejné zakázky P20V00000042, s účastníkem – CQS z.s., Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 
Praha 9, IČ 69346305, za celkovou nabídkovou cenu 80 100,00 Kč bez DPH, tj. 96 921,00 Kč s DPH. 

28/50/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Sanace vlhkosti suterénu – ul. Bruzovská č. p. 328“, číslo veřejné zakázky 
P20V00000043  

Rada města 

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sanace vlhkosti suterénu – ul. 
Bruzovská č. p. 328“, účastníka: TAIJO s.r.o., Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 08719284, za 
cenu 348 909,87 Kč bez DPH, tj. 422 180,94 Kč včetně DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sanace vlhkosti suterénu 
– ul. Bruzovská č. p. 328“, s účastníkem TAIJO s.r.o., Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 08719284, 
za cenu 348 909,87 Kč bez DPH, tj. 422 180,94 Kč včetně DPH.

29/50/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města  

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 50. schůze Rady města Frýdku-Místku 
v přijatém znění.

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

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

Zapsala: Hana Tománková
       odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 28. 5. 2020


