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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
16. 9. 2020 v 8:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

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

I.  ZAHÁJENÍ

1a/ Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o bod 1b 
a dodatky k mat. č. 2a a 3d.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

1b/  Změna v obsazení funkce předsedy a člena kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 2. odvolává 

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

z funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku Mgr. Ivana Vrbu 
s okamžitou účinností,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 3. odvolává 

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

z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku Mgr. Ivana Vrbu s okamžitou účinností,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 4. volí 

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

do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku Mgr. Igora Jurička 
s okamžitou účinností, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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1. 5. volí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 

do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku Mgr. Igora Jurička 
s okamžitou účinností. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a/ 4. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 65 – 106

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 65 - 106 dle přílohy č. 1 – 7 a 1a) k usnesení, a to:

 snížení příjmů o        - 64 553,09 tis. Kč     na celkovou výši 1 277 552,47 tis. Kč 
 snížení výdajů o             - 64 553,09 tis. Kč     na celkovou výši                1 762 964,84 tis. Kč
 snížení financování o      0,00 tis. Kč     na celkovou výši                   485 412,37 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. ukládá

2.2.1 vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
č. 65 – 106 pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby.

T – 23. 9. 2020
Z – vedoucí finančního odboru

2.2.2 zveřejnit schválená rozpočtová opatření 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 – 16. 10. 2020
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

2b/  Uzavření smlouvy o úvěru

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. rozhodlo

o uzavření smlouvy o úvěru č. 2020012906 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, dle přílohy č. 1 
usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
2c/  Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
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o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 
– odbor ŠKMaT, kultura  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. rozhodlo

a) 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) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2020 
se subjekty uvedenými v bodě 2.4. a) usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2020 k usnesení 
a 2/OŠKMaT/R/2020 k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. rozhodlo    

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

1. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing. Jarmilou Drozdovou, na akci „Varhanní koncert 
pro 4 ruce/nohy“ /nájem, propagace, honoráře, poplatky, pronájem techniky, OON vč. odvodů, tisk, výlep 
plakátů, inzerce v médiích/ ve výši Kč 30.000,--, 

2. Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem 17. listopadu 147, Místek, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 48428884, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 48076, zastoupený předsedou Ing. Daliborem Kališem, na akci „Oslava Mezinárodního dne 
seniorů“ /honoráře, pohoštění účastníkům/ ve výši Kč 35.000,--,

3. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., se sídlem Lesní 1827, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
65892224, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený 
předsedkyní Dajanou Zápalkovou, na vydání brožury „Sborník Beskydské lavečky 2020 O nás - bez nás“ /tisk/ 
ve výši Kč 6.000,--,

4. VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu, se sídlem Farní 1, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 08758298, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18966, 
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zastoupený předsedou Mgr. art. Miroslavem Maňouškem, na činnost – hudební akce v kostelích ve Frýdku-
Místku /pronájem, honoráře, materiál, propagace, poplatky/ ve výši Kč 30.000,--, 

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ se subjekty uvedenými 
v bodě 2.5. a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP PaRKA/2020 až 4/OŠKMaT/DP PaRKA/2020 k 
usnesení, uložené na odboru ŠKMaT,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. rozhodlo    

o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2020“ níže uvedeným subjektům:

5. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
01524178, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený 
statutárním zástupcem Michaelem Šlehoferem, na činnost ve výši Kč 42.000,--,

6. WEST CENTRAL SERVICES s.r.o., se sídlem Bahno-Rovňa 1347, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 
06208053, spolek zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71057, zastoupený 
jednatelem Radkem Menšíkem, na akci „Oktoberfest na Olešné“ ve výši Kč 98 600,--.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

2e/  Poskytnutí  neinvestičních dotací a  uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu na rok 
2020 – OŠKMaT 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

a) 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) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti sportu
na rok 2020 se subjekty uvedenými v bodě 2.7. a) usnesení dle příloh č. S/0510/2020/OŠKMaT 
a S/0511/2020/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             
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2f/  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“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo

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 níže 
uvedenými 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 
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;
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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. 2123 
na 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 níže uvedenými subjekty:

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, 
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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.

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

2g/  Poskytnutí podpor a uzavření smluv o poskytnutí podpory z programu 
„Podpora výsadby dřevin“

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. rozhodlo

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

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.

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

2h/  Uzavření  smluv  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  Programu 
regenerace  městských  památkových  zón  na  rok  2020  (příspěvek 
Ministerstva kultury) – odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

2. 10. rozhodlo

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 b) 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.

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

2i/  Uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu 
Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2020 – odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

a) o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2020 
subjektům uvedeným v odstavci b) pod body 1 až 2 
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek 
a následujícími subjekty:

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.
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2. MUDr. Jana Zajícová, IČO 72021250, T. G. Masaryka 603, 738 01 Frýdek-Místek, 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.

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

III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

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

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. rozhodlo 

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. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně. 
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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 
o výměře 29  m2 , k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Vojtěcha Martínka, Kvapilova), Ing. Karlu Chodurovi a 
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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.

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

3b/  Hospodaření s majetkem  statutárního  města Frýdek-Místek 
– zpeněžení souboru hmotných nemovitých věcí formou veřejné 
dobrovolné dražby – č.p. 1975, k. ú. Místek

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. rozhodlo 

a) 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) o svěření 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

3c/  Zrušení Fondu rozvoje bydlení města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 3. rozhodlo
o zrušení Fondu rozvoje bydlení města Frýdku-Místku s účinností ke dni 16. 9. 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

3d/  Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

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

3. 4. projednalo

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

3. 5. rozhodlo 

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. 6. rozhodlo 

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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

3e/  Prominutí nájemného a odklad splatnosti nájemného za užívání 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, prominutí dluhu

I.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

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

3. 7. projednalo 

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

3. 8. rozhodlo 

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. 9. rozhodlo 

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. 

II.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 
a následnými krizovými a mimořádnými opatřeními,

3. 10. projednalo 

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,

3. 11. rozhodlo 

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. 12. rozhodlo  

pověřit vedoucí odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku uzavřením dohody o odkladu 
splatnosti nájemného dle bodu 3.11. tohoto usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

4/  Zpráva č. 75 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. bere na vědomí

Zprávu č. 75 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU

5/  Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek provozování taxislužby na území 
statutárního města Frýdku-Místku
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek 
provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.  STANOVISKA  OBČANŮ 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení p. Ivana Smetany - dotazy na Basketpoint, ZŠ a MŠ 
Naděje, odvolání Mgr. Vrby, Zpravodaj RM a Dopravní podnik.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.  ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

7a/  Změna ve složení osadního výboru Lískovec pro volební období 
2018 - 2022

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

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

7. 1. bere na vědomí 

rezignaci členky osadního výboru Lískovec

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

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

7. 3. volí

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

7b/ Stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům 
osadních výborů a občanům v částech města Frýdku-Místku za jejich 
činnost v 1. pololetí 2020

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 4. schvaluje 

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

7c/ Přistoupení k Memorandu o spolupráci mezi hospodářskými komorami, 
městy, obcemi, cechy a klastrem v ČR a PL 
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 5. rozhodlo

o přistoupení 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

7d/ Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti 
odboru sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 6. schvaluje

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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

7e/ Plán prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na léta 
2021 - 2025  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 7. schvaluje

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

7f/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za 
1. pololetí roku 2020

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 8. bere na vědomí 

Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za 1. pololetí roku 2020, dle přílohy 
č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII.  KONTROLA  USNESENÍ  A  PŘIPOMÍNEK  ZE  ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ 
OBDOBÍ
ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  RADY  MĚSTA  FRÝDKU-MÍSTKU  ZA 
UPLYNULÉ  OBDOBÍ                                  

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
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8. 1. bere na vědomí

kontrolu usnesení, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, 
dle přílohy č. l a 2 k usnesení, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

8. 2. konstatuje  

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. 2 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

8. 3. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 
dne 3. 6. 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Krpel oznámil vznik nového politického klubu členů ZMFM s názvem „Spolu pro FM“. 
Předseda – Mgr. Tomáš Krpel, členové – p. Jaroslav Ryška, MUDr. Karel Volný. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Frýdek-Místek 21. 9. 2020 
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


