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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 57. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 1. 9. 2020

1/57/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 122 - 132 pro rok 2020
Rada města

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 122 – 132 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 a 1a) 
k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 19 132,99 tis. Kč na celkovou výši 1 342 105,56 tis. Kč
 navýšení výdajů o 19 132,99 tis. Kč na celkovou výši 1 827 517,93 tis. Kč 

2. ukládá

1.
2.
2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 122 – 132

pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 8. 9. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 122 – 132 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 – 1. 10. 2020
        Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/57/2020 Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 
prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 65 - 105    

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit

návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 65 – 105 dle přílohy č. 1 – 7 a 1a) k usnesení, a to:

 snížení příjmů o           - 65 053,09 tis. Kč     na celkovou výši 1 257 919,48 tis. Kč 
 snížení výdajů o                - 65 053,09 tis. Kč     na celkovou výši             1 743 331,85 tis. Kč
 snížení financování o                    0,00 tis. Kč     na celkovou výši                485 412,37 tis. 

Kč

 2. schvaluje

2.1 zásobník oprav a údržby odboru SOM pro rok 2020 č. 14 dle přílohy č. 8 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.2 zásobník oprav a údržby odboru ŠKMaT pro rok 2020 č. 7 dle přílohy č. 9 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.3 zásobník investic odboru ŠKMaT pro rok 2020 č. 6 dle přílohy č. 10 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;
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2.4 zásobník oprav a údržby odboru DaSH pro rok 2020 č. 9 – par. 2212 – par. 2219 – par. 3341 – par. 3631 dle 
přílohy č. 11 k usnesení za podmínky schválení finančního krytí zastupitelstvem města;

2.5 zásobník oprav a údržby odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 č. 7 dle přílohy č. 12 
k usnesení za podmínky schválení finančního krytí zastupitelstvem města;

2.6 zásobník investic odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 č. 3 dle přílohy č. 13 k usnesení za 
podmínky schválení finančního krytí zastupitelstvem města;

2.7 zásobník oprav a údržby odboru IT pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 14 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města;

2.8 zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 13 dle přílohy č. 15 k usnesení za podmínky schválení 
finančního krytí zastupitelstvem města. 

3/57/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací, návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace a návrh na poskytnutí darů 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 těmto subjektům: 

a) 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 7618, zastoupený předsedou Janem Paldusem  
na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením sportovní akce BFN Octagon fight 
club, tj. nájem Národního domu, pronájem ozvučení a osvětlení, nájem ringu, náklady spojené s pracovníky akce 
– rozhodčí, rescue, staff, která se uskuteční v předpokládaném termínu 31. 10. 2020 v Národním domě ve 
Frýdku-Místku ve výši 20.000,- Kč.

b) GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 22814248, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou 
Mgr. Robinem Javorkem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 
mezinárodního turnaje v jiu-jitsu  MILKY WAY quest, tj. nájem, zápasiště, účastnická trička, ceny, diplomy, 
medaile, poháry a občerstvení, který se uskuteční v předpokládaném termínu 19. 9. 2020 ve Frýdku-Místku ve 
výši 20.000,- Kč.

2. rozhodla

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-
Místku pro rok 2020 – dotační rezervy primátora se subjekty  uvedenými v bodě 1 tohoto usnesení, dle 
přílohy č. 1 a 2 k usnesení.

3. 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 17. 6. 2020 mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek a Železničním muzeem moravskoslezským, o.p.s. se sídlem Frýdlantská 499/5, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava, IČ 29452228, zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1086, zastoupená ředitelem společnosti Vojtěchem Hermannem  na úhradu 
části výdajů spojených s vydáním publikace „Dráha moravskoslezských měst, Kojetín-Těšín-Bílsko“, tj. náklady 
editora, grafika, tisk brožury a náklady na autory jejíž vydání se mělo uskutečnit v předpokládaném termínu 
červen 2020. Předmětem dodatku je změna termínu předložení finančního vypořádání neinvestiční dotace, a to 
na termín 30. 9. 2020, dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. rozhodla

o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační 
rezervy primátora tomuto subjektu: 
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Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 
Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městský 
soudem v Praze, oddíl L, vložka 41407, zastoupený vedoucím oddílu panem Romanem Gachem na úhradu části 
výdajů spojených s výrobou triček a vest určených k reprezentaci oddílu a města Frýdku-Místku na turistických 
závodech ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy č. 4 k usnesení.

5. rozhodla 

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

Pobeskydský aviatický klub z.s. Frýdek-Místek, se sídlem Kvapilova 503, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
66933617, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3728, 
zastoupený předsedou Jaroslavem Muroněm na úhradu části výdajů spojených s nájmem pozemků 
a zpevněných ploch Letiště v Místku v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč.
 

4/57/2020 Vyřízení připomínek a podnětů ze zasedání ZMFM za uplynulé období
Rada města

doporučuje zastupitelstvu města konstatovat 

dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 10. zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konaném dne 3. 6. 2020 a na 11. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaném dne 
15. 7. 2020, a to dle přílohy č. l k usnesení.

5/57/2020 Změna ve složení  osadního výboru Lískovec pro volební období 2018-2022
Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 

1. vzít na vědomí 

rezignaci členky osadního výboru Lískovec

paní Mgr. Bc. Veroniky Šebestové, bytem ***** ****** ******* ***, **********,  a to ke  dni 
17. 6. 2020,
      
2. vyjádřit poděkování 

za práci v osadním výboru Lískovec odstupující člence osadního výboru paní Mgr. Bc. Veronice Šebestové,

3. zvolit

do funkce členky osadního výboru Lískovec paní Pavlu Novákovou,  bytem ********** *****, ******* 
********, a to s účinností od 17. 9. 2020.

6/57/2020 Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, 
členům osadních výborů a občanům v částech města Frýdku-Místku za jejich 
činnost v 1. pololetí 2020

Rada města 

doporučuje zastupitelstvu města schválit 

navrhnutou výši finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech 
města Frýdku-Místku za jejich činnost v 1. pololetí 2020, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení.
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7/57/2020 Souhlas s převzetím záštity náměstkem primátora statutárního města 
Frýdku-Místku

Rada města

souhlasí 

s převzetím záštity Marcelem Sikorou, náměstkem primátora statutárního města Frýdku-Místku, nad projektem 
,,Nesoudíme. Pomáháme“, který pořádá Hnutí Pro život ČR z. s., a který bude zahájen 10. září 2020 ve 
Frýdku-Místku.

8/57/2020 Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací 
z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního 
prostředí pro rok 2020“

Rada města 

doporučuje Zastupitelstvu města Frýdku-Místku rozhodnout 

a) o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního 
prostředí pro rok 2020“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace s těmito 
subjekty:

1. Vladan Poledník, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1307 
na ul. Lubojackého ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 
1 k usnesení, tj. smlouva č. S/0382/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Dalibor Žák, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 69 209  Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1187 
na ul. Frýdlantská ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 2 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0383/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

3. Ladislava Sklenářová, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 59 
na ul. Zahradnická ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 
3 k usnesení, tj. smlouva č. S/0384/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

4. Viktor Kučera, trvale bytem  ******** ***, ***** *********, ve výši 50 000 Kč, na zřízení domovní 
čistírny odpadních vod pro rodinný dům č. p. 84 v Lískovci ve Frýdku-Místku jako náhradu za žumpu, 
dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. smlouva č. S/0385/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

5. Jaroslav Bednář, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 50 000 Kč, na zřízení domovní 
čistírny odpadních vod pro rodinný dům č. p. 44 v Lískovci ve Frýdku-Místku jako náhradu 
za žumpu, dle přílohy č. 5 k usnesení, tj. smlouva č. S/0386/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

6. Rostislav Jaroš, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 3272 na ul. K Lesu ve 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 6 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0387/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

7. Josef Cigoš, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 4 na ul. Hraniční 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 7 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0388/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

8. Marie Mertová, trvale bytem  ******** ***, ***** *********, ve výši 19 758 Kč, na dodávku a 
montáž plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 92 na ul. Hraniční ve 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 8 k usnesení, tj. 
smlouva č. S/0389/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

9. Libor Janečka, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 15 
na ul. Ke Kůtám ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 9 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0390/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

10. Petr Tomek, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, 
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1369 
na ul. Nad Přehradou ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy 
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č. 10 k usnesení, tj. smlouva č. S/0391/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;
11. Stanislav Kaleta, trvale bytem ******** ***, ***** *********,ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 

vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 225 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 11 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0392/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

12. Jindra Grossmannová, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 40 019 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1584 
na ul. Příborská ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 12 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0393/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

13. Veronika Volná, trvale bytem ******** ***, ***** *********,ve výši 50 000 Kč, na zřízení domovní 
čistírny odpadních vod pro rodinný dům č. p. 95 na ul. Příborská ve Frýdku-Místku jako náhradu za 
žumpu, dle přílohy č. 13 k usnesení, tj. smlouva č. S/0394/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

14. Jana Janíková, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 55 135 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 2697 na ul. Malá 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 14 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0395/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

15. Jana Doležilová, trvale bytem ******** ***, ***** *********,ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 77 na ul. Rovenská ve 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 15 k usnesení, tj. 
smlouva č. S/0396/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

16. Ladislav Kocich, trvale bytem ******** ***, ***** *********,ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 163 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 16 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0397/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

17. Josef Chmiel, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 20 000 Kč, na dodávku a montáž 
plynového kondenzačního kotle pro vytápění rodinného domu č. p. 2123na ul. Pod Štandlem ve Frýdku-
Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 17 k usnesení, tj. smlouva č. 
S/0398/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

18. Pavel Lanča, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 281 na ul. Vodičná ve 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 18 k usnesení, tj. 
smlouva č. S/0399/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

19. Tomáš Mazur, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 26 na ul. Vodičná ve Frýdku-
Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 19 k usnesení, tj. smlouva č. 
S/0400/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

20. Pavlína Míčková, trvale bytem  ******** ***, ***** *********,ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 90 na ul. Vodičná ve Frýdku-
Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 20 k usnesení, tj. smlouva č. 
S/0401/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

21. Martin Adamčík, trvale bytem  ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 451 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 21 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0402/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

22. Josef Kučera, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 70 000 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 27 na ul. Za Školou ve 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 22 k usnesení, tj. 
smlouva č. S/0403/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

23. Jakub Holeček, trvale bytem ******** ***, ***** *********,ve výši 46 652 Kč, na změnu způsobu 
vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 102 ve Skalici 
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 23 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0404/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

24. Radomír Šnajdr, trvale bytem  ******** ***, ***** *********,ve výši 20 000 Kč, na zřízení přípojky 
na kanalizační síť pro rodinný dům č. p. 79 na ul. Vodárenská ve Frýdku-Místku jako náhradu za 
žumpu, dle přílohy č. 24 k usnesení, tj. smlouva č. S/0405/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ.

b) o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení 
životního prostředí pro rok 2020“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
s těmito subjekty:
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1. Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek, se sídlem č. p. 282, 739 36 Sedliště, IČ 47861631, zapsán 
ve spolkovém  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1866, zastoupený 
Bc. Hubertem Rodkem, předsedou, a Daliborem Rybářem, místopředsedou, ve výši 30 000 Kč, 
na myslivecká políčka pro zvěř v roce 2020 – mulčování, orba, osetí a hnojení, tj. na podporu aktivity 
subjektu v oblasti životního prostředí, dle přílohy č. 25 k usnesení, tj. smlouva č. S/0406/2020/OŽPaZ, 
uložená na odboru ŽPaZ;

2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, se sídlem 
Bahno-Příkopy 1600, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 67777139, zapsaný ve spolkovém  rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl L, vložka 46647, zastoupené Bc. Hubertem Rodkem, 
předsedou, ve výši 15 000 Kč, na Přírodě o krok blíž, tj. na podporu aktivity subjektu související 
s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 26 k usnesení, tj. smlouva 
č. S/0407/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

3. Přátelé Lipiny, z.s., se sídlem V. Vantucha 1341, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07279710, zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17789, zastoupený 
dvěma členy Výkonné rady Zdenkou Benešovou a Janou Šponiarovou, ve výši 30 000 Kč, na Pestrá a 
jedlá Lipina v r. 2020 – navrácení života a vody do půdy, tj. na podporu aktivity subjektu v oblasti 
životního prostředí, dle přílohy č. 27 k usnesení, tj. smlouva č. S/0408/2020/OŽPaZ, uložená na odboru 
ŽPaZ;

4. Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Sadová 606, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ 00434990, zapsaný ve spolkovém  rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl L, vložka 41646, zastoupené Miroslavem Poništem, předsedou, a Václavem Kožušníkem, 
jednatelem, ve výši 15 000 Kč, na 2. ročník výstavy a soutěže „Příroda a včely 2020“, tj. na podporu 
aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 28 
k usnesení, tj. smlouva č. S/0409/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ.

9/57/2020 Návrh na poskytnutí podpor a uzavření smluv o poskytnutí podpory 
z programu „Podpora výsadby dřevin“

Rada města 

doporučuje Zastupitelstvu města Frýdku-Místku rozhodnout 

a) o poskytnutí podpory z programu „Podpora výsadby dřevin“ a uzavření smlouvy s těmito subjekty:

1. Roman Galač, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 13 808,16 Kč, na výsadby dřevin 
žadatele na pozemku v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. S/0471/2020/OŽPaZ, 
uložená na odboru ŽPaZ;

2. Hana Hůlová, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 21 959,52 Kč, na výsadby dřevin 
žadatele na pozemku v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 2 k usnesení, tj. smlouva č. S/0472/2020/OŽPaZ, 
uložená na odboru ŽPaZ;

3. Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o, se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 26829495, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 
26914, zastoupený na základě plné moci Janou Adamczyk Vicherovou, ve výši 18 356,86 Kč, 
na výsadby dřevin žadatele na pozemku v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 3 k usnesení, 
tj. smlouva č. S/0476/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

4. Petra Muroňová, trvale bytem ******** ***, ***** *********,ve výši 11 632,87 Kč, na výsadby 
dřevin žadatele na pozemku v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 4 k usnesení, tj. smlouva č. 
S/0473/2020/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

5. Jana Tkáčová, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 14 028,47 Kč, na výsadby dřevin 
žadatele na pozemku v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 5 k usnesení, tj. smlouva č. S/0474/2020/OŽPaZ, 
uložená na odboru ŽPaZ;

6. Michal Tvrdý, trvale bytem ******** ***, ***** *********, ve výši 13 672,03 Kč, na výsadby dřevin 
žadatele na pozemku v jeho vlastnictví, dle přílohy č. 6 k usnesení, tj. smlouva č. S/0475/2020/OŽPaZ, 
uložená na odboru ŽPaZ.
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b) o neposkytnutí podpory z programu „Podpora výsadby dřevin“ a neuzavření smlouvy s tímto 
subjektem:

1. LR s.r.o., se sídlem Staříč 541, 739 43 Staříč, IČ 27847438, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným 
Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 31488, zastoupený Martinem Rojíčkem, jednatelem 
společnosti.

10/57/2020 Smlouva na výsadbu dřevin v rámci programu Podpora výsadby dřevin
Rada města 

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu na výsadbu dřevin v rámci programu Podpora výsadby dřevin 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00296643, zastoupeným RNDr. 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.

11/57/2020 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo „Likvidace černých skládek na území 
města Frýdku-Místku“

Rada města 

rozhodla

o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo „Likvidace černých skládek na území města Frýdku-Místku“ 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 00296643, zastoupeným RNDr. 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.

12/57/2020 Plán prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na léta 
2021 - 2025  

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města schválit

Plán prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na léta 2021 - 2025, dle přílohy č. 1 k usnesení. 
 

13/57/2020 Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu  
nerealizovaných výnosů z jízdného

Rada města

rozhodla 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů z jízdného v  zóně  č. 511
Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS s Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a se společností Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 
3355/111, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 64613895, zastoupenou Ing. Alešem Stejskalem 
a Ing.Martinem Dutkem, jednateli, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.
14/57/2020 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti 

odboru sociálních služeb
Rada města
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doporučuje zastupitelstvu města schválit

l.  dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Hospic Frýdek-Místek, p. o., se sídlem: I. J. Pešiny 
3640, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 72046546, zastoupené ředitelem Ing. Janem Jursou, dle přílohy č. 1/OSS 
k usnesení,

2. dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, se sídlem: Zámecká 1266, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 48772739, zastoupené ředitelkou 
Bc. Eliškou Adamovou, dle přílohy č. 2/OSS k usnesení.

15/57/2020 Souhlas statutárního města Frýdku-Místku s přijetím dotací ze státního 
rozpočtu na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem 
povolání v období epidemie koronaviru pro příspěvkové organizace 
v působnosti odboru sociálních služeb

Rada města
souhlasí

s přijetím neinvestičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a následně s jejich finančním 
vypořádáním prostřednictvím rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku:

a) ve výši Kč 1.411.335,– pro Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem: Zámecká 1266, Frýdek, 73801  Frýdek-Místek, IČO: 48772739, zastoupenou ředitelkou 
Bc. Eliškou Adamovou,

b) ve výši Kč 2.751.649,– pro Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, se sídlem: 
28. října 2155, Místek, 73801  Frýdek-Místek, IČO: 68158025, zastoupenou ředitelem Bc. Petrem Kuchtou,

c) ve výši Kč 668.276,– pro Hospic Frýdek-Místek, p. o., se sídlem: I. J. Pešiny 3640, Frýdek, 73801  
Frýdek-Místek, IČO: 72046546, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Jursou, 

d) ve výši Kč 752.004,– pro Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, se sídlem: 
Lískovecká 86, Frýdek, 73801  Frýdek-Místek, IČO: 63699401, zastoupenou ředitelem Ing. Jaroslavem 
Chlebkem,

e) ve výši Kč 400.193,– pro ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvkovou organizaci, 
se sídlem: Fibichova 469, Místek, 73801  Frýdek-Místek, IČO: 00847011, zastoupenou ředitelkou 
Mgr. Natálií Hamplovou.

16/57/2020 Mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Frýdek-Místek z dotačního řízení  MPSV v souvislosti 
s epidemií COVID-19  

Rada města

rozhodla

o výši mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek 
z dotačního řízení MPSV v souvislosti s epidemií COVID-19, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení.

17/57/2020 Úprava platu ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Rada města

schvaluje

1. změnu platového stupně Mgr. Petru Kuchtovi, řediteli příspěvkové organizace Domova pro seniory 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2155, 738 01  Frýdek-Místek, s účinností od 
1. září 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 1/OSS k tomuto usnesení.

2. osobní příplatek Mgr. Petru Kuchtovi, řediteli příspěvkové organizace Domova pro seniory Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2155, 738 01  Frýdek-Místek, s účinností od 1. září 2020 dle 
návrhu uvedeného v příloze č. 1/OSS k tomuto usnesení.
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18/57/2020 Odvod do rozpočtu zřizovatele – odbor sociálních služeb
Rada města

ukládá

odvod do rozpočtu zřizovatele statutárního města Frýdek-Místek dle § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z fondu investic příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2155, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 68158025, zastoupené ředitelem Bc. Petrem Kuchtou, ve výši Kč 1.600.000,–.

T: 30.09.2020
Z: ředitel příspěvkové organizace

19/57/2020 Souhlas s přijetím věcného daru pro Hospic Frýdek-Místek, p. o.
Rada města

souhlasí

s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci Hospic Frýdek-Místek, p. o., se sídlem: I. J. Pešiny 3640, 
73801 Frýdek-Místek, IČO: 72046546, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Jursou, od společnosti Plzeňský 
Prazdroj, a. s., se sídlem: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 30100 Plzeň, IČO: 45357366. Předmětem daru 
jsou kluzné podložky pro přesun pacienta a mrazicí box do kuchyně v hodnotě Kč 30.000,-. Dar je určen pro 
potřeby klientů příspěvkové organizace.

20/57/2020 Žádost o vydání urny – odbor sociálních služeb
Rada města

rozhodla

vyhovět žádosti paní Boženy Kubičkové v rozsahu dle přílohy č. 1 k usnesení.

21/57/2020 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 – odbor 
ŠKMaT, kultura  

Rada města

a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 níže uvedeným subjektům:

1. Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26807882, 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 150, zastoupená ředitelem Mgr. Jaromírem Javůrkem, Ph.D., na částečnou úhradu nákladů spojených 
s uspořádáním koncertu ve Frýdku-Místku konaného v rámci akce Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 
“Festivalový podzim“ /nájem, pronájem techniky, poplatky, propagace, honoráře, ubytování a cestovné 
účinkujících/ ve výši 75.000 Kč, 

2. Evolution Brothers s.r.o., se sídlem K Zelinkovicím 241, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČO: 
06589405, společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72493, zastoupená 
jednatelem Mgr. Miraiem Navrátilem, výhradně na úhradu části nákladů vzniklých při přípravě akce 
„FM CITY FEST 2020“ /propagace, mzdové náklady, tisk, grafické práce, správa kampaně, OON vč. odvodů/ 
ve výši 100.000 Kč, 

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout    

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 
se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2020 a 2/OŠKMaT/R/2020 
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
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22/57/2020 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu na rok 
2020 – OŠKMaT     

Rada města

a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu na rok 2020 subjektům:

1. Green Volley Frýdek-Místek, z. s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22733582, 
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou 
Ing. Michalem Provazníkem na činnost extraligového družstva volejbalistů v roce 2020 na nájmy včetně služeb, 
odměny trenérů, asistentů, statistika, fyzioterapeuta, maséra, rozhodčích, pořadatelů, organizátorů, pomocných 
provozních pracovníků včetně odvodů, sportovní výstroj, výzbroj včetně jejich oprav a údržby, sportovní 
lékařské prohlídky, zdravotní dozor, regenerace, pitný režim, startovné, licenční a registrační poplatky, cestovné, 
dopravné včetně pronájmů aut, jízdné, stravné, nocležné, reklamu, provozní materiál, vybavení, časomíru, platy 
a odměny hráčů  ve výši 650.000 Kč dle přílohy č. S/0510/2020/OŠKMaT k tomuto usnesení, uložené na 
OŠKMaT,
  
2. SK K2 z.s., se sídlem č.p. 158, 739 41 Palkovice, IČ 22691600, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7787, zastoupený předsedou Liborem Uhrem  na uznatelné náklady v roce 
2020  vzniklé při přípravě akce Frýdecko-Místecký Sportovní Festival Olešná 2020 F-M sport FEST a to 
výhradně na technickou podporu závodů, infrastrukturu, na zajištění bezpečnosti závodního okruhu, stavby 
bezpečnostních prvků, ochranné mantinely, oplocení, přemostění na trati, pronájem zastřešeného podia 
a velkokapacitních stanů, zvukové a zobrazovací techniky, osvětlení, zajištění elektronického měření, ID čipy, 
Aquastan, zdravotní péči, materiál, občerstvení, nájmy, propagace, reklama, tisk, tiskoviny, branding, webové 
stránky, online stream, 24hod. infoservis ve výši 100.000 Kč dle přílohy č. S/0511/2020/OŠKMaT k tomuto 
usnesení, uložené na OŠKMaT,

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu
na rok 2020 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. S/0510/2020/OŠKMaT 
a S/0511/2020/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.

23/57/2020 Dotační programy „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 
2021“, „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ – OŠKMaT

Rada města

1. schvaluje

a) podmínky dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ 
dle přílohy č. 1/OŠKMaT k tomuto usnesení,

b) podmínky dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ dle přílohy č. 2/OŠKMaT k tomuto usnesení,

c) podmínky dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 
2021“ dle přílohy č. 3/OŠKMaT k tomuto usnesení.

2. vyhlašuje 

a) dotační program „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“,
b) dotační program „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 

2021“,
c) dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“.
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24/57/2020 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí sportoviště za účelem provozování 
sportovní činnosti v hale Polárka ve Frýdku-Místku pro bruslení žáků 
základních škol a dětí mateřských škol v sezóně podzim 2020 – jaro 2021 - 
OŠKMaT 

Rada města

rozhodla 

o uzavření smlouvy o poskytnutí sportoviště za účelem provozování sportovní činnosti v hale Polárka ve 
Frýdku-Místku pro bruslení žáků městských základních škol a dětí městských mateřských škol v sezóně podzim 
2020 – jaro 2021 s níže uvedeným subjektem:

Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsaná 
v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem 
Damkem dle přílohy č. 1/OŠKMaT/2020/Če k tomuto usnesení.

25/57/2020 Souhlas s  přijetím účelově určeného peněžního daru pro příspěvkovou 
organizaci – odbor ŠKMaT   

Rada města

souhlasí

s přijetím účelově určeného peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Frýdek-Místek  1. máje 
1700, se sídlem 1. máje 1700, 738 02 Frýdek-Místek, IČO: 68157860 zastoupena ředitelkou Mgr. Ivetou 
Zechovou ve výši 150.000 Kč od dárce: Spolek rodičů a přátel školy, z. s. při 7. ZŠ F-M, se sídlem 1. máje 1700, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 75053543, zastoupený Ing. Lucií Mičulkovou, předsedou. Dar bude využit       
pro  účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže k níže uvedeným účelům:

a)  příspěvek na dopravu žáků při exkurzích, soutěžích, na školu v přírodě, lyžařský výcvik, filmové představení 
pro žáky v pololetí školního roku (u příležitosti vydávání vysvědčení žákům); 
b) akce školy – Den dětí odměny, diplomy apod.; 
c) příspěvek na zajištění akce „rozloučení s vycházejícími žáky“; 
d) příspěvek na odměny úspěšným žákům v závěru školního roku;
e) příspěvek na odměny a jízdné žákům účastnících se jednotlivých školních kol soutěží (např. matematické, 
sportovní, přírodovědné, šachové, IT soutěže) – reprezentace školy;
f) příspěvek na odměny žákům na lyžařském výcviku, škole v přírodě, sobotním cvičení rodičů s dětmi             
1. stupně; 
g) příspěvek na ostatní aktivity – např. zážitkové programy pro děti, testování žáků, uhrazení nutných nákladů 
(výtvarné potřeby k propagaci apod.) v souvislosti s akcemi školy např. Strašidelná škola, Vánoční jarmark, Jarní 
vernisáž, den pro mateřské školy atd.
h) příspěvek na zakoupení učebních pomůcek pro žáky školy včetně sešitů a výkresů pro výuku výtvarné             
a pracovní výchovy.

26/57/2020 Bezúplatný převod nepotřebného majetku – odbor ŠKMaT
Rada města

souhlasí

s bezúplatným převodem nepotřebného majetku – piano Petrof 1 ks v ceně 13.500 Kč, rok pořízení 1980 
ze Střediska volného času Klíč, p. o., Pionýrů 767, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 75105993, zastoupené ředitelem 
Mgr. Patrikem Siegelsteinem na Základní školu a mateřskou školu Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, 
IČ 68157797, zastoupenou ředitelem Mgr. Martinem Macháčem.

27/57/2020 Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě s agendovým číslem OIT/7/2011-2/9  se 
společností T-Mapy spol. s r.o. – odbor IT
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Rada města

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o systémové podpoře při rozvoji informačního systému č. 040/2005, 
agendové číslo OIT/7/2011-2/9 se společností T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 47451084, kterým se sjednává:

a) k rozšíření programového vybavení, licencí a implementace modulů popsaných v důvodové zprávě za cenu 
378 500 Kč bez DPH, tj. 457 985 Kč s DPH. 
 
b) navýšení stávající roční technické podpory ve výši 255 060 Kč bez DPH/rok z důvodu rozšířeného 
programového vybavení o částku 92 900 Kč bez DPH, tj. za 347 960 Kč bez DPH/rok, tj. 421 031,60 Kč 
s DPH/rok. 

28/57/2020 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 
regenerace městských památkových zón na rok 2020 (příspěvek Ministerstva 
kultury) – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

v souladu s rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č. j. MK 30840/2020 OPP ze dne 23.6.2020 

a) o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020, 
vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, subjektům uvedeným v odstavci II. pod body 1 až 2,

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu nemovitých 
kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2020, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR, s následujícími subjekty:

1.    Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692, 28. října 117, 70218 Ostrava, zastoupen hejtmanem prof. Ing. Ivo 
Vondrákem, CSc., ve výši 460.000 Kč na výdaje spojené s obnovou zámku č. p. 1264, Frýdek-Místek, 
(obnova vnějšího pláště – hlavní krytý vstupní prostor, levá Z část fasády z 1. nádvoří a S část ze 
zámeckého parku – oprava vnějších omítek včetně nátěru, nátěry oken a mříží, výměna klempířských prvků 
a další související práce) dle přílohy č. S/0495/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2. Mgr. Michal Merta, trvale bytem ******** ***, ***** *********, Mgr. Leda Mertová, trvale bytem 
******** ***, ***** *********, zastoupena Mgr. Michalem Mertou, ve výši 200.000 Kč na výdaje 
spojené s obnovou domu č. p. 47, Zámecké nám., Frýdek-Místek, (obnova střešního vnějšího pláště - 
oprava fasády, nátěry oken a oprava střechy a další související práce) dle přílohy č. S/0496/2020/OÚRaSŘ 
k tomuto usnesení.

29/57/2020 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního 
programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2020 – odbor 
územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

a) o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na 
rok 2020 subjektům uvedeným v odstavci II. pod body 1 až 2,

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem 
Frýdek-Místek a následujícími subjekty:
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1. MUDr. Petr Vítek, trvale bytem  ******** ***, ***** *********, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené 
s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) HONDA CR-V 
HYBRID dle přílohy č. S/0497/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2. MUDr. Jana Zajícová, IČO 72021250, ******** ***, ***** *********, ve výši 75.000 Kč na výdaje 
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV) HONDA 
CR-V HYBRID 2,0i-MM dle přílohy č. S/0498/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

30/57/2020 Vyhlášení dotačního programu „Program regenerace města Frýdku-Místku 
na rok 2021“ -  odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města

1. schvaluje

dotační podmínky Programu regenerace města Frýdku-Místku na rok 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. vyhlašuje

Program regenerace města Frýdku-Místku na rok 2021.

31/57/2020 Vyhlášení dotačního programu „Program regenerace objektů s historickou 
nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2021“ -  
odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města  

1. schvaluje  

dotační podmínky Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města 
Frýdku-Místku na rok 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. vyhlašuje

Program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-Místku na rok 2021.

32/57/2020 Vyhlášení dotačního programu „Podpora pořízení hybridních automobilů na 
rok 2021“ – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Rada města     

1. schvaluje    

dotační podmínky programu „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021“ dle přílohy č. 1 k usnesení,

2. vyhlašuje   

dotační program „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021“.

33/57/2020 Úprava podmínek sbírkového programu „DARUJ F≈M“ – odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu

Rada města

schvaluje

podmínky sbírkového programu „DARUJ F≈M“ dle přílohy č. 1 k usnesení.
34/57/2020 Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2020 – dodatek č. 1 ke 

smlouvě o poskytování služeb
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Rada města 

rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem 
„Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2020“ mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem 
Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, zastoupeným primátorem RNDr. Michalem 
Pobuckým, DiS. a společností REKOLA Bikesharing s.r.o. se sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7 – 
Holešovice, IČO 04893875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, 
vložka 255272, zastoupenou Vítem Ježkem, jednatelem dle přílohy č. 1 k usnesení. Obsahem dodatku je 
ukončení provozu elektrokol a snížení ceny za výpůjčku mechanických kol.

35/57/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí nemovitých 
věcí

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města 

rozhodnout

1. o prodeji části pozemku p.č. 5319/1 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 69 m2 a dvou částí pozemku p.č. 
5328/3 ostatní plocha – neplodná půda o celkové výměře cca 555 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad 
Rybníkem) společnosti BEZAN s.r.o., sídlem Valcířská 491, Lískovec, 73801 Frýdek-Místek, za kupní cenu 950 
Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

2. o prodeji části pozemku p.č. 3660/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 10 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Divišova) paní Věře Bílkové a panu Petru Holeňovi, oba bytem  ******** ***, ***** 
*********,za kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení 
zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

3. o prodeji části pozemku p.č. 5218/66 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 20 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (El. Krásnohorské) panu Pavlu Bohanesovi, bytem ******** ***, ***** *********, a 
manželům Milanu a Martině Jaškovým, oba bytem ******** ***, ***** *********, za kupní cenu 367 Kč/m2, 
přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 
převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

4. o prodeji částí pozemku p.č. 2050/29 ostatní plocha - zeleň  odměřených geometrickým plánem č. 5115-
20/2020 ze dne 18.03.2020 a nově označených jako pozemky p.č. 2050/90 zastavěná plocha o výměře 16 m2, 
p.č. 2050/91 zastavěná plocha o výměře 6 m2 a p.č. 2050/92 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 47 m2, vše 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Anenská), společnosti DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 73801 
Frýdek-Místek,  IČO:65138091, za kupní cenu 980 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 
roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

5. o prodeji pozemku p.č. 1961/22 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 22 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov), do společného jmění manželů Ing. Pavla a Ing. Radky Pětrošových, 
shodně bytem ******** ***, ***** *********, za kupní cenu 800 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

6. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/134 trvalý travní porost, o výměře 17 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), Šárce Fišerové, bytem ******** ***, ***** *********,za kupní 
cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
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Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. 

7. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/135 trvalý travní porost, o výměře 16 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), Marianu Čásnochovi a Márii Čásnochové, shodně bytem ******** 
***, ***** *********,za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2  let od 
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

8. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/136 trvalý travní porost, o výměře 16 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), do společného jmění manželů JUDr. Emila a Naděždy Kotabových, 
shodně bytem ******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je 
platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

9. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/137 trvalý travní porost, o výměře 15 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), Taťáně Chromíkové, bytem  ******** ***, ***** *********, za 
kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. 

10. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/138 trvalý travní porost o výměře 16 m2 a p.č. 1071/57 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 31  m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), Janě Rožnovské, bytem 
******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 
let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

11. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a část pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/139 trvalý travní porost o výměře 15 m2 a p.č. 1071/56 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 39  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), do společného jmění 
manželů Ing. Jany Filipové a Ing. Martina Filipa, shodně bytem  ******** ***, ***** *********, za kupní 
cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. 

12. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/140 trvalý travní porost o výměře 15 m2 a p.č. 1071/55 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 33  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), do společného jmění 
manželů Radoslava a Miroslavy Bílkových, shodně bytem  ******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 
 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
13. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/141 trvalý travní porost o výměře 15 m2 a p.č. 1071/54 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 31  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), Ing. Karlu Vicherkovi, 
bytem ******** ***, ***** *********, za kupní 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 
let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

14. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/142 trvalý travní porost o výměře 14 m2 a p.č. 1071/53 ostatní plocha – ostatní komunikace 
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o výměře 29  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), Ing. Karlu Chodurovi a 
Šárce Ryklové, shodně bytem ******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše 
kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

15. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/143 trvalý travní porost o výměře 14 m2 a p.č. 1071/52 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 26  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), Martě Linhartové, bytem 
******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 
let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

16. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/144 trvalý travní porost o výměře 14 m2 a p.č. 1071/51 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 23  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), do společného jmění 
manželů Mgr. Zdeňka Laníka a Ing. Lenky Laníkové, shodně bytem ******** ***, ***** *********, za kupní 
cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně. Prodej uvedených částí pozemků lze realizovat i samostatně.

17. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/145 trvalý travní porost o výměře 32 m2 a p.č. 1071/50 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 32  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), Martinu Chlebcovi, bytem 
******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 
let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

18. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1071/20 ostatní plocha – ostatní 
komunikace, odměřených geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze dne 13.5.2020 a nově označených jako 
pozemky p.č. 1128/146 trvalý travní porost o výměře 17 m2 a p.č. 1071/49 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 26  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), do společného jmění 
manželů Ing.  arch.  Bedřicha Kaspříka a MUDr. Vladimíry Kaspříkové, shodně bytem ******** ***, ***** 
*********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

19. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/147 trvalý travní porost, o výměře 27 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), Ing. Vladimíru Drábkovi, CSc., bytem ******** ***, ***** 
*********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení 
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

20. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/148 trvalý travní porost, o výměře 18 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), společnosti Honeftera, z.s., se sídlem  Kvapilova 1997, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 02248859, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let 
od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, 
pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

21. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/149 trvalý travní porost, o výměře 18 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), Janě Růžičkové, bytem ******** ***, ***** *********, za kupní 
cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. 
Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 
sazbu daně.
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22. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost, odměřené geometrickým plánem č. 5096-2/2020 ze 
dne 13.5.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/150 trvalý travní porost, o výměře 28 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka), do společného jmění manželů Ing. Miloše Janáčka a Heleny 
Janáčkové, shodně bytem  ******** ***, ***** *********, za kupní cenu 316 Kč/m2, přičemž tato výše kupní 
ceny je platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

23. a) o prodeji pozemků p.č. 1001/3 zahrada o výměře 467 m2 a p.č. 1001/12 zahrada o výměře 473 m2, vše 
k.ú.  Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (za základní školou), Ing. Lukáši Petričkovi, bytem 
******** ***, ***** *********, za kupní cenu ve výši 1.400 Kč/m2 na základě výsledku nabídkového 
licitačního řízení konaného dne 01.07.2020 v souladu se Základními podmínkami prodeje nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 
plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a Ing. Lukášem Petričkem, bytem ******** ***, ***** *********, jako budoucím kupujícím, na 
jejímž základě dojde k prodeji pozemků dle bodu a) tohoto usnesení.  Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je 
předchozí úhrada celé kupní ceny jako zálohy na kupní cenu ve výši 100% budoucím kupujícím ve lhůtě do 90 
dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji uvedených nemovitých věcí. Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

24. o  prodeji části pozemku p.č. 5308 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 80 m2, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (Pod Štandlem), do společného jmění manželů Petra a Evy Golových, shodně bytem 
******** ***, ***** *********, za kupní cenu ve výši 635 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po 
dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah (výměra) převáděné části pozemku bude určena 
geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

25. o záměru statutárního města Frýdek-Místek nabýt pozemky p.č. 5301/1 vodní plocha – vodní nádrž umělá o 
výměře 2.983 m2, p.č. 5302 vodní plocha – vodní nádrž umělá o výměře 1.983 m2 a p.č. 5303/3 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 125 m2 (rybník Fukalovice, ul. Nad Rybníkem), p.č. 5449 vodní plocha – vodní nádrž 
umělá o výměře 10.317 m2 a p.č. 5450 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 735 m2 (rybník Baranovice I., 
ul.  Rybnická), vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem 
státu je příslušný Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO: 
01312774, a to za úplatu. 

26. o záměru statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 3051/1 ostatní plocha – silnice o výměře 
2.079  m2, p.č. 3059/7 ostatní plocha – silnice o výměře 2.438 m2 a p.č. 3073/3 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 1.023 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nádražní), od České republiky, kdy 
právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, a to za úplatu. 

27. o nabytí částí pozemku p. č. 936/12 ostatní plocha – silnice odměřených geometrickým plánem č. 1324-
13/2020 ze dne 06.03.2020 a nově označených jako pozemky p. č. 936/13 ostatní plocha – silnice o výměře 195 
m2, p.č.  936/14 ostatní plocha – silnice o výměře 16 m2, p.č. 936/15 ostatní plocha – silnice o výměře 171 m2, 
p.č. 936/16 ostatní plocha – silnice o výměře 55 m2, p.č. 936/17 ostatní plocha – silnice o výměře 14 m2, p.č. 
936/18 ostatní plocha – silnice o výměře 36 m2, p.č. 936/19 ostatní plocha – silnice o výměře 130 m2 a p.č. 
936/20 ostatní plocha – silnice o výměře 62 m2, vše k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, od 
Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692, kdy 
příslušností hospodařit s majetkem kraje disponuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem 
Úprkova 1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO:  00095711, a to bezúplatně. 

28. o nabytí pozemku p. č. 1485/54 lesní pozemek o výměře 171 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, od Otakara Pardubického, bytem ****** ***** *****, za kupní cenu 154 Kč/m2. 

29. o nabytí pozemku p. č. 4750 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 96 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (od vodojemu v Lískovci směr Sedliště a Řepiště), od Ing. Petra Hrnčiříka, bytem 
******** ***, ***** *********, a to bezúplatně.
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30. o nabytí pozemku p. č. 4751 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 111 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (od vodojemu v Lískovci směr Sedliště a Řepiště), od Martiny Blahutové, bytem 
******** ***, ***** *********, a to bezúplatně. 

31. o nabytí pozemku p. č. 4755 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 205 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek (od vodojemu v Lískovci směr Sedliště a Řepiště), od Bohuslava Kochánka, bytem 
******** ***, ***** *********, a to bezúplatně. 

32. o nabytí pozemku p.č. 3727/35 orná půda o výměře 366 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-
Příkopy), od Ing. Kateřiny Adamovské, bytem******** ***, ***** *********, a to bezúplatně.

36/57/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdek-Místek – zpeněžení 
souboru hmotných nemovitých věcí formou veřejné dobrovolné dražby – č.p. 
1975, k.ú. Místek

Rada města 

1. doporučuje zastupitelstvu města

a) rozhodnout o zpeněžení souboru následujících hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek:

- stavba budovy Místek, č.p. 1975, stavba občanského vybavení, na pozemcích p.č. 1699/20 a p.č. 1699/21,
- pozemek p.č. 1699/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 532 m2, pozemek v památkové zóně, na pozemku 
stojí stavba budovy Místek, č.p. 1975, stavba občanského vybavení,
- pozemek p.č. 1699/21, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, pozemek v památkové zóně, na pozemku 
stojí stavba budovy Místek, č.p. 1975, stavba občanského vybavení,
- pozemek p.č. 1699/28, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 30 m2, pozemek v památkové zóně, nad 
pozemkem se nachází přístupová lávka do budovy č.p. 1975,

- ideální podíl ve výši 1/3 vzhledem k celku:
pozemku p.č. 1699/22 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 101 m2, pozemek v památkové zóně,  
pozemku p.č. 1699/29 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 3 m2, pozemek v památkové zóně,  
pozemku p.č. 1699/30 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 3 m2, pozemek v památkové zóně,  
pozemku p.č. 1699/31 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 16 m2, pozemek v památkové zóně,
kdy součástí uvedených pozemků je stavba schodiště, přístupového chodníku a zařízení zvedací plošiny pro 
bezbariérový přístup,
vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (8. pěšího pluku), včetně všech součástí a příslušenství, dle Přílohy č. 1 
k usnesení, formou veřejné dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 
pozdějších předpisů.

b) svěřit pravomoci rozhodnout ve všech záležitostech týkajících se zpeněžení souboru hmotných nemovitých 
věcí uvedených v bodu a) tohoto usnesení ve veřejné dobrovolné dražbě Radě města Frýdku-Místku.

2. rozhodla 

o podání žádosti statutárního města Frýdku-Místku o zápis do seznamu dražebníků, který vede Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR na webu centralniadresa.cz v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve 
znění pozdějších předpisů.

37/57/2020 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 
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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 12.03.2020 do 30.06.2020, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí slevy na 
nájemném, dle přílohy č. 2 k usnesení.

3. rozhodnout 

o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve výši 30%, za období dle přílohy č. 3 k usnesení, a to 
formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí slevy na nájemném.

38/57/2020 Prominutí nájemného a odklad splatnosti nájemného za užívání pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, prominutí dluhu

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 dle přílohy č. 1 k usnesení.

2. rozhodnout

o prominutí nájemného za užívání pozemků ve výši 30% za období dle žádosti 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.

3. rozhodnout 

a) o neprominutí nájemného za užívání pozemku p.č. 1806/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1158 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek, pronajatého na základě Smlouvy o nájmu ze dne 11.09.1995, uzavřené mezi 
statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a manžely Leošem Lukaštíkem, bytem ******** ***, 
***** ********* a Dagmar Lukaštíkovou, bytem ******** ***, ***** *********,jako nájemci, za účelem 
užívání stavby budovy č.p. 3151 ve vlastnictví nájemců, za období od 12.03.2020 do 31.05.2020 v celkové výši 
18.505 Kč a úroků z prodlení plynoucích z této částky. 

b) o neprominutí nájemného za užívání části pozemku p.č. 3141/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 
11 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, pronajaté na základě Smlouvy o nájmu ze dne 28.06.2017, uzavřené 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Víno Sýkora, s.r.o., se sídlem Příhon č.ev. 1, 
69615 Čejkovice, IČO: 26256517, jako nájemcem, za účelem zřízení a provozování venkovního posezení, za 
období od 01.06.2020 do 30.06.2020 v celkové výši 538 Kč a úroků z prodlení plynoucích z této částky. 

b) 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

žádost společnosti PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, 
o odklad nájemného za užívání plakátovacích ploch, které jsou součástí pozemků, bez uplatnění úroků 
z prodlení, dle přílohy č. 3 k usnesení.

2. rozhodnout
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a) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2020 v celkové výši 140.404 Kč o 6 měsíců (tj. do 
30.09.2020) za užívání plakátovacích ploch, které jsou součástí pozemků města, pronajatých na základě 
Smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.09.2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a 
společností PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, jako 
nájemcem, ve znění dodatků č. 1 a 2, za účelem výlepu plakátů a jiných reklamních a propagačních produktů. 
Součástí dohody bude prominutí úroků z prodlení plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle 
bodu b) tohoto usnesení. 

b) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2020 specifikovaného v bodě a) tohoto usnesení 
od 01.4.2020 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 01.09.2020 činí výše úroků 5. 908 
Kč) společnosti PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966. 

c) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2020 za užívání pozemků pronajatých na základě 
Smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.09.2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a 
společností PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, jako 
nájemcem, ve znění dodatků č. 1 a 2, za účelem umístění plakátovacích ploch – desek, tubusů, trojnožek,  od 
01.04.2020 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného, tj. do 26.07.2020, ve výši 4.488 Kč,  
společnosti PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966. 

3. pověřit

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

39/57/2020 Poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. 58 v domě čp. 689, ul. 
Anenská ve Frýdku-Místku

Rada města  

rozhodla 

o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. 58 v domě čp. 689 na ulici Anenská ve Frýdku-Místku ve 
výši 1.000 Kč měsíčně na dobu 3 měsíců od 01.10.2020 do 31.12.2020. 

40/57/2020 Vyřazení movitého majetku formou fyzické likvidace 
Rada města

rozhodla

o vyřazení movitého majetku statutárního města Frýdku-Místku formou fyzické likvidace v souladu se Směrnicí 
QS-61-02 Vyřazení movitého majetku města, dle přílohy č. 1 k usnesení.

41/57/2020 Prodej movitého majetku 
Rada města

rozhodla

o prodeji movitého majetku statutárního města Frýdku-Místku formou elektronické aukce v souladu se Směrnicí 
QS-61-02 Vyřazení movitého majetku města, dle přílohy č. 1 k usnesení.

42/57/2020 Prodej movitého majetku – dva osobní automobily 
Rada města

rozhodla
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o prodeji osobního automobilu Škoda Octavia Combi LPG Activ, RZ 7T8 0159, rok výroby 2012, formou 
nabídkového licitačního řízení, zájemci s nejvyšší nabídkou, přičemž nejnižší nabídnutá cena může být      
49.300 Kč a osobního automobilu Peugeot Partner typ 7, 1.6, RZ 9T8 0156, rok výroby 2016, 
81.500 Kč.

43/57/2020 Výběr dodavatele na plnění veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí 
investičního úvěru ve výši 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek“, 
číslo veřejné zakázky P20V00000076   

Rada města

1. rozhodla 

o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí investičního úvěru ve výši 200 mil. Kč pro statutární 
město Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky P20V00000076, účastníka – Československá obchodní banka, a. s., 
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46.

2. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Poskytnutí investičního úvěru ve výši 200 mil. Kč pro 
statutární město Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky P20V00000076, s účastníkem – Československá 
obchodní banka, a. s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, za cenu souhrnu úrokových 
a neúrokových nákladů úvěru 8 496 167,82 Kč, to vše v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

44/57/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování 
PD – zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454“, číslo 
veřejné zakázky P20V00000089  

Rada města 

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – zateplení 
přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454“, účastníka: Instinkt projekt, s.r.o., Vídeňská 
228/7, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 06071490, za cenu 350 100,- Kč bez DPH, tj. 423 621,- Kč včetně 
DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – 
zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. T. G. M. 454““, s účastníkem Instinkt projekt, 
s.r.o., Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 06071490, za cenu 350 100,- Kč bez DPH, tj. 
423 621,- Kč včetně DPH.

45/57/2020 Zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – Hasičské 
sportovní hřiště ul. Pavlíkova“, číslo veřejné zakázky P20V00000086    

Rada města
rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – Hasičské sportovní hřiště ul. 
Pavlíkova“, číslo veřejné zakázky P20V00000086, účastníka, který se umístil jako první v pořadí –   
ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, IČ 28608909, za cenu 753 000,- Kč bez DPH, tj. 
911 130,- Kč vč. DPH. 

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování PD – Hasičské sportovní hřiště ul. 
Pavlíkova“, číslo veřejné zakázky P20V00000086, s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí - 
ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, IČ 28608909, za cenu 753 000,- Kč bez DPH, tj. 
911 130,- Kč vč. DPH. 
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46/57/2020 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zelinkovice - čp. 36 
žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice – V.“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000092    

Rada města

rozhodla

o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice – 
V.“, číslo veřejné zakázky P20V00000092.

47/57/2020 Výsledek soutěže „Architektonická soutěž na řešení Jižních svahů“, číslo 
zakázky P20V00000039

Rada města

1. schvaluje

konečné pořadí soutěžních návrhů k vyhlášené architektonické soutěži o návrh pod názvem Architektonická 
soutěž na řešení Jižních svahů, číslo zakázky P20V00000039, na základě rozhodnutí poroty dle přílohy č. 1 
usnesení. 

2. rozhodla

na základě rozhodnutí poroty o udělení 3. místa:

a)  návrhu č. 1 vytvořenému kolektivem autorů ve složení:

- MgA. Ing. Arch. Ondřej Bělica / Gimonfu
- MgA. Jan Adamus / Gimonfu
- Ing. Arch. Martin Blažek / Gimonfu 
- Ing. Tereza Havránková

b) návrhu č. 3 vytvořenému:

společností 3 PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Horňátecká 786, 182 00, Praha 8, IČO 
07154674, jakožto vykonavatele zaměstnaneckého autorského díla prostřednictvím spolu/autorů 
ve složení:

- Ing. arch. Jan Bárta 
- Ing. arch. Šimon Bierhanzl 
- Dora Halamová
- Ing. arch. Marek Fischer

Spolupracovníci:
- Ing. arch. Lucie Roubalová 
- Mgr. Martina Tomanová
- Jan Bárta 

3. rozhodla

o vyplacení soutěžních cen účastníkům soutěže, přičemž každý z oceněných návrhů obdrží cenu ve výši 
80 000 Kč.

4. rozhodla

v souladu se soutěžním podmínkami a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zahájit jednací 
řízení s účastníky soutěže „Architektonická soutěž na řešení Jižních svahů“, číslo zakázky P20V00000039, kteří 
se umístili na 3. místě dle bodu 2 usnesení o podmínkách a rozsahu dopracování oceněných návrhů, a to 
prostřednictvím zástupců útvaru hlavního architekta, investičního odboru. 
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48/57/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „ZŠ a MŠ Skalice 192 - 
hydroizolace spodní stavby

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0469/2020/IO s názvem „ZŠ a MŠ Skalice 192 - hydroizolace 
spodní stavby“ ze dne 4. 8. 2020, se zhotovitelem POSITOR stavební s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
2728/38, 702 00 Ostrava, IČ 068 83 184, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnového listu č. 1 a 3 viz přílohy č. 1 usnesení,
b) neprováděné stavební práce v rozsahu dle změnového listu č. 2 viz příloha č. 1 usnesení,
c) zvýšení celkové ceny díla o 24 785,79 Kč bez DPH, tj. 29 990,81 Kč včetně DPH. 

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 7 894 438,26 bez DPH, tj. 9 552 270,30 Kč včetně DPH.

49/57/2020 „Elektroinstalace Jesle Brožíkova 40, Frýdek-Místek – dodatek č. 1“  
Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0448/2020/IO ze dne 21.07.2020 se společností ARP elektro 
group s.r.o., se sídlem Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 07017162, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským  soudem  v  Ostravě, oddíl C, vložka 74161,   jehož předmětem jsou:

a) neprováděné stavební práce v rozsahu dle změnového listu č. 1 viz příloha č. 1 usnesení,
b) dodatečné stavební práce v rozsahu dle změnového listu č. 1 viz příloha č. 1 usnesení,
c) prodloužení termínu realizace o 7 dnů a zvýšení celkové ceny díla o 129 248,60 Kč bez DPH, tj. 
156 390,81 Kč včetně DPH.
Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 789 226,73 bez DPH, tj. 954 964,35 Kč včetně DPH.

50/57/2020 Odstoupení od smlouvy o dílo č. S/00362/2018/IO k veřejné zakázce 
„Zpracování PD – ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice - tělocvična“  

Rada města
1. rozhodla 

částečně odstoupit od smlouvy o dílo č. S/0362/2018/IO uzavřené dne 28. 05. 2018 s obchodní společností 
JANKO projekt s.r.o., se sídlem Albrechtická 807/19, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ 03872394, 
a to v rozsahu nedokončených stupňů projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, pro provádění 
stavby a výkonu autorského dozoru, to vše z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 
2. schvaluje

 text odstoupení od smlouvy o dílo č. S/0362/2018/IO dle přílohy č. 1 k usnesení.

51/57/2020 Obecně závazná vyhláška č. */2020, o regulaci provozní doby některých 
hostinských provozoven a stanovení provozní doby všech restauračních 
zahrádek

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. */2020, o regulaci provozní doby některých hostinských provozoven 
a stanovení provozní doby všech restauračních zahrádek, dle přílohy č. 1 k usnesení.
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52/57/2020 Přistoupení k Memorandu o spolupráci mezi hospodářskými komorami, 
městy, obcemi, cechy a klastrem v ČR a PL

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

přistoupit k Memorandu o spolupráci mezi hospodářskými komorami, klastrem, cechy, obcemi a městy 
Moravskoslezského kraje a Subregionu zachodniego Polské republiky ve věci zpracování konkrétního programu 
řešení vymezených oblastí prostřednictvím česko-polských pracovních skupin ze dne 10. 10. 2019 dle přílohy 
č. 1 k tomuto usnesení.

53/57/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města 

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 57. 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 2. 9. 2020


