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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 58. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 22. 9. 2020

1/58/2020     Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 133 - 140 pro rok 2020
Rada města   

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 133 – 140 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 a 1a) 
k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 1 220,99 tis. Kč na celkovou výši 1 278 773,46 tis. Kč
 navýšení výdajů o 1 220,99 tis. Kč na celkovou výši 1 764 185,83 tis. Kč 

1.2.  zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 15 dle přílohy č. 2 k usnesení;
1.3.  zásobník investic odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 10 dle přílohy č. 3 k usnesení;
1.4.  zásobník oprav a údržby odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 č. 8 dle přílohy č. 4   
k usnesení;
1.5.  zásobník oprav a údržby odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2020 č. 10 – par. 2212 – par. 
2219 – par. 3341 – par. 3631 dle přílohy č. 5 k usnesení;
1.6.  zásobník investic odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2020 č. 10 – par. 2212 – par. 2219 – 
par. 2221 – par. 2223 dle přílohy č. 6 k usnesení;
1.7.  zásobník oprav a údržby odboru informačních technologií pro rok 2020 č. 3 dle přílohy č. 7 k usnesení;
1.8.  zásobník investic odboru informačních technologií pro rok 2020 č. 4 dle přílohy č. 8 k usnesení;
1.9.  zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 14 dle přílohy č. 9 k usnesení; 

2.ukládá

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 133 – 140
pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 29. 9. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 133 – 140 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 – 22. 10. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/58/2020         Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí 
                      neinvestičních dotací 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:  
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a)  Spolek Hudební Club Pošta, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 70900 Ostrava, IČ 06368395, 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16161, 
zastoupený předsedou Martinem Hrbáčem na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým 
zabezpečením akce FREDDIE MERCURY REVIVAL QUEEN, tj. honorář pro účinkujícího – vystoupení a 
doprava, která se uskuteční v předpokládaném termínu 14. 11. 2020 ve Frýdku-Místku ve výši 15.000,- Kč. 
 
b) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem Skalice 426, 73801 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 
pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, 
zastoupený starostou Reném Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s nákupem sportovních hasičských 
hadic se spojkami, v rámci účasti žen na prestižní moravskoslezské lize v požárním útoku, který se uskuteční v 
roce 2020 ve výši 25.000,- 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. 
 

3/58/2020 Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 
2020, určená k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti 
jednotky SDH statutárního města Frýdek-Místek kategorie JPO II

Rada města 

1. schvaluje 

přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2020, určené k dofinancování 
nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH statutárního města Frýdek-Místek kategorie JPO II  v 
celkové výši 50.000 Kč. 

2. rozhodla 

o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo 
Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-
Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., jejímž předmětem je 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč určené k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti QFI-75-03 02 jednotky SDH statutárního města Frýdek-Místek kategorie JPO II to dle přílohy č. 
1 k tomuto usnesení, uložené  na odboru BRaPK.  

4/58/2020 Vyhlášení dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního 
města Frýdku-Místku na rok 2021“ - OBRaPK

Rada města

1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního města Frýdku-Místku na rok 2021“ 
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na OBRaPK.

2. vyhlašuje

dotační program „Program prevence kriminality statutárního města Frýdku-Místku na rok 2021“.

5/58/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu chodníků – ul. 
Lískovecká, k.ú. Frýdek uzavřené s TS a.s. Frýdek-Místek

Rada města 

rozhodla    

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu chodníků – ul. Lískovecká, k.ú. Frýdek, uzavřené s TS a.s. dne 
27.05.2020, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení. 
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6/58/2020      Zadání veřejné zakázky „Oprava chodníků v Koloredovském parku 
                      v Místku“ 
Rada města 

rozhodla  

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o 
uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60793716, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem  v  Ostravě, oddíl B, vložka 1076, 
zastoupenou Ing. Jaromírem   Kohutem, předsedou   představenstva,  jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací s názvem „Oprava chodníků v Koloredovském parku v Místku“ za cenu  771 530,81 Kč bez  
DPH,  tj. 
933 552,28 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení. 
 
 7/58/2020  Zadání veřejné zakázky „Obnovení služeb technické podpory softwaru  
                    ArcGIS na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021“ – odbor IT 
Rada města

rozhodla

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí QS-74-01 o postupech při 
zadávání veřejných zakázek, o uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu, na zajištění technické 
podpory softwaru „ArcGIS for Desktop Advanced“ a „ArcGIS Publisher for Desktop“ na období 1.1.2021 – 
31.12.2021 se společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 24/1009, IČ 148 89 749, 
za cenu 105 000 Kč bez DPH, t.j. 127 050 Kč s DPH. 

8/58/2020    Jmenování ředitele příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, 
                    Komenského 402, se sídlem Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek, IČO:            
                   68157894
Rada města  

1.  bere na vědomí

vhodného uchazeče stanoveného konkursní komisí v konkursním řízení konaném dne 3. 9. 2020 pro 
posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
Frýdek-Místek, Komenského 402, se sídlem Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 68157894, 
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 
ve znění pozdějších předpisů, dle zápisu z konkursního řízení, který tvoří přílohu č. 1 k usnesení.  

2.  jmenuje

s účinností od 23. 9. 2020 na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace:  

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, se sídlem Komenského 402, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO: 68157894 

Mgr. Šárku Nahodilovou, nar. 20. 7. 1962, bytem ***** **** ****, ******* *****. 

3.  ukládá

vedoucímu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy vypracovat oznámení o jmenování dle bodu 2 
tohoto usnesení.                               

9/58/2020     Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává  
                     právnická osoba Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 – OŠKMaT
Rada města

povoluje
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výjimku pro školní rok 2020/2021 z nejvyššího počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává 
právnická osoba Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, se sídlem 1. máje 1700, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO 68157860 v souladu s ustanovením §111a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:

naplnění čtyř oddělení školní družiny do počtu 31 žáků.

Povolení výjimky je dáno za předpokladu, že toto zvýšení počtu žáků v odděleních školní družiny není na újmu 
kvalitě zájmového vzdělávání ve školní družině a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

10/58/2020 Odvod do rozpočtu zřizovatele – OŠKMaT
Rada města

ukládá

1. příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 
IČ: 68157801, dle § 28 odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod do rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 
261.000,00 Kč. 

T: 15. 10. 2020
Z: ředitel příspěvkové organizace

2. příspěvkové organizaci Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, IČ: 60046121, dle § 28 odst. 9, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod 
do rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek ve výši 400.000,00 Kč. 

T: 15. 10. 2020
Z: ředitel příspěvkové organizace

11/58/2020 Souhlas s uskutečněním akce „AMNESTIE poplatků za upomínky“
v organizaci Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Rada města

souhlasí

s uskutečněním akce „AMNESTIE poplatků za upomínky“ v příspěvkové organizaci Městská knihovna 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999721, 
zastoupená ředitelem PhDr. Tomášem Benediktem Zbrankem, a to v termínu 5.–10. 10. 2020.

12/58/2020 Určení zvláštního příplatku řediteli školy – OŠKMaT
Rada města

určuje

zvláštní příplatek Mgr. Vratislavu Matějovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 60046104, s účinností od 1. 9. 2020 
dle návrhu uvedeného v příloze č. 1/OŠKMaT k usnesení.

13/58/202 Koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 
2020–2025    

Rada města

schvaluje

Koncepci sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020–2025, dle přílohy č. 1/OSS 
k tomuto usnesení.
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14/58/2020 Souhlas s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci ŽIRAFA –
Integrované centrum Frýdek-Místek

Rada města

souhlasí

s přijetím finančního daru ve výši Kč 10.000,- pro příspěvkovou organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: Fibichova 469, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 00847011, 
zastoupenou ředitelkou Mgr. Natálií Hamplovou, od Města Vratimov, se sídlem: Frýdecká 853/57, 73932 
Vratimov, IČO: 00297372. Dar bude použit na podporu rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů, 
kteří využívají sociální služby příspěvkové organizace.

15/58/2020 Zákonné úpravy složek platu ředitele příspěvkové organizace zřízené 
statutárním městem Frýdek-Místek v působnosti odboru sociálních služeb

Rada města

schvaluje
změnu platového stupně Mgr. Petru Kuchtovi, řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek, s účinností 
od 1. 10. 2020, dle přílohy č. 1/OSS k usnesení. 

16/58/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku  
Rada města

a) schvaluje

1. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout  níže uvedený nebytový prostor nacházející se ve stavbě 
v majetku statutárního města Frýdek-Místek:
- stavba budovy bez čp/če, která je součástí  pozemku p.č. 3992/5 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek - bývalá místecká kasárna - nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad).

2. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít  dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.12.2019, mezi 
statutárním městem Frýdek-Místek jako půjčitelem a obchodní společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se 
sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 26829495, jako vypůjčitelem, kdy předmětem 
výpůjčky je stavba areálu sportoviště „Skatepark ve Frýdku-Místku“ nacházející se na části pozemku p.č. 3066, 
ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 871 m2, části pozemku p.č. 3059/51, ostatní plocha - 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 641 m2  a části pozemku p.č. 3070, ostatní plocha - sportoviště a 
rekreační plocha o výměře 3.155 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle Přílohy č. 1 k usnesení. Předmět 
výpůjčky je užíván za účelem provozování sportoviště – areálu Skateparku, určeného pro bezplatné užívání 
širokou veřejností. 
Obsahem dodatku č. 3 bude změna smlouvy o výpůjčce týkající se upřesnění předmětu výpůjčky, kdy 
v důsledku zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí došlo ke sloučení pozemku p.č. 3059/51 
s pozemkem p.č. 3066 a pozemkem p.č. 3070. Předmětem výpůjčky je tedy nyní pozemek p.č. 3066, ostatní 
plocha - sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2 182 m2 a část pozemku p.č. 3070, ostatní plocha - jiná 
plocha, o výměře 2 485 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, jejichž součástí je stavba areálu sportoviště 
„Skatepark Frýdek-Místek“.

3. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 2985/1 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 3 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská), dle Přílohy č. 2 k usnesení.

4. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 26.01.2009 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Petrem Alinou, bytem ** ******** ****, 
*****, ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5112/1 zahrada o výměře 
30 m2,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová osada), která je užívána za účelem zahrádkářského využití 
včetně oplocení krátkodobého charakteru, dle Přílohy č. 3 k usnesení.
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Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5112/20 ostatní plocha - zeleň (původně část pozemku p.č. 5112/1), k.ú. Frýdek. 
Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

5. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3537/1 zahrada o výměře 40 m2,             
k.ú. Frýdek, obec Frýdek – Místek (V. Vantucha), dle Přílohy č. 4 k usnesení.

6. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 1636/1 ostatní plocha – sportoviště             
a rekreační plocha o výměře 974 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Jiřího z Poděbrad), dle Přílohy č. 5 
k usnesení.

7. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5035/1 zahrada výměře 70 m2,               
v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada), dle Přílohy č. 6 k usnesení.

8. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3660/1 ostatní plocha – ostatní komunikace      
o výměře cca 22 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Divišova), dle Přílohy č. 7 k usnesení.

9. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace    
o výměře cca 11 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Skautská), dle Přílohy č. 8 k usnesení.

10. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 362/1 zahrada o výměře 645 m2,               
v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (El. Krásnohorské), dle Přílohy č. 9 k usnesení.

11. záměr statutárního města Frýdek-Místek vypůjčit část pozemku p.č. 5196/32 ostatní plocha – zeleň o výměře 
20 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Heydukova), dle Přílohy č. 10 k usnesení.

12. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3131 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 7 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (náměstí Svobody), dle Přílohy č. 11 k usnesení. 

13. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 426/1 zahrada o výměře 190 m2,          
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Nerudova), dle Přílohy č. 12 k usnesení.

14. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 426/1 zahrada o výměře cca 200 m2,             
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Nerudova), dle Přílohy č. 12 k usnesení.

15. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 3619/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře       
70 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Křižíkova), dle Přílohy č. 13 k usnesení.

16. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat spoluvlastnický podíl ve výši 3408/33540 vzhledem k celku 
nemovité věci – pozemku p.č. 403 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Havlíčkova), dle Přílohy č. 14 k usnesení.

17. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 6.4.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Helenou Míčkovou, bytem ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 3660 ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem přístavby 
sociálního zařízení k rodinnému domu, dle Přílohy č. 15 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 2 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 3660/1 ostatní plocha – ostatní komunikace (původně část pozemku p.č. 3660),              
k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

18. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 6.4.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Lubošem Míčkem a Blankou Míčkovou, bytem 
********* ****, *****, ***** ********** jako nájemci, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 3660 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 20 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za 
účelem přístavby sociálního zařízení k rodinnému domu, dle Přílohy č. 16 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 2 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 3660/1 ostatní plocha – ostatní komunikace (původně část pozemku p.č. 3660),             
k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.
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19. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 12.4.1999 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Olgou Maškovou, bytem ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5067 ostatní plocha – 
jiná plocha o výměře 8 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití  
a parkování osobního automobilu a část pozemku p.č. 5062 zahrada o výměře 70 m2 k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití včetně oplocení krátkodobého charakteru a umístění 
dřevěné boudy na nářadí a zahradního altánu, dle Přílohy č. 17 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 4 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5067/2 ostatní plocha – jiná plocha (původně část pozemku p.č. 5067), k.ú Frýdek            
a část pozemku 5062/34 – zahrada (původně část pozemku p.č. 5062), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti smlouvy 
zůstávají nezměněny.

20. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 23.6.1997 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Janou Zuczkovou, bytem ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5109 zahrada o výměře  
105 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem vytvoření zázemí u domu, dle Přílohy č. 18 
k usnesení.
Obsahem dodatku č. 3 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5109/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 5109), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

21. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 13.10.1997 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Josefem Petrošem, bytem ********* ****, 
*****, ***** **********  jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5109 zahrada o výměře            
108 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití, dle Přílohy č. 19 
k usnesení.
Obsahem dodatku bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5109/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 5109), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

22. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 15.3.1999 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Zdeňkou Petrošovou, bytem  ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5276 zahrada  o výměře 
156 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití, dle přílohy č. 20 
k usnesení.
Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5276/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 5276), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

23. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 13.9.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Josefem Vráblíkem, bytem  ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5123 zahrada  o výměře 
90 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití, dle Přílohy č. 21 
k usnesení.
Obsahem dodatku č. 2 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5123/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 5123), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

24. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 28.8.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Bohumilem Brantalem, bytem   ********* 
****, *****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5109 zahrada  o 
výměře 75 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití, dle Přílohy 
č. 22 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 5 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5109/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 5109), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

25. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 21.8.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Markem Zágorou, bytem ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5087 zahrada  o výměře  
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205 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem vytvoření zázemí a zajištění jeho údržby, 
dle Přílohy č. 23 k usnesení. 
Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 5087/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 5087), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

26. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 7.6.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Helenou Fojtíkovou, bytem ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 3558 zahrada  o výměře  
126 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití včetně 
jednoduchého oplocení, dle Přílohy č. 24 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 3558/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 3558), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

27. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 7.6.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Ivetou Volnou, bytem ********* ****, *****, 
***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 3558 zahrada  o výměře 195 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití včetně jednoduchého 
oplocení, dle přílohy č. 25 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 1 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 3558/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 3558), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

28. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 5.6.2000 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Milanem Židkem, bytem ********* ****, 
*****, ***** ********** jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 3558 zahrada  o výměře 
313 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití včetně 
jednoduchého oplocení, dle Přílohy č. 26 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 2 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se předmětu nájmu, a to tak, že předmětem 
nájmu je část pozemku p.č. 3558/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 3558), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny.

29. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek ve formě „nového znění smlouvy“ ke smlouvě o 
výpůjčce ze dne 08.10.1999, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako 
půjčitelem a Sportovním klubem policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 73801            
Frýdek-Místek, IČO: 00534986, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky jsou části pozemků p.č. 3179 
ostatní plocha – jiná plocha, p.č. 3180 ostatní plocha – jiná plocha a p.č. 3181/3 ostatní plocha – neplodná půda, 
o celkové výměře 8000 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, užívané za účelem zajištění výcviku 
služebních psů                 a umístění elektropřípojky (Na Poříčí), dle Přílohy č. 27 k usnesení.
Obsahem dodatku bude vyhotovení nového znění smlouvy, zahrnujícího zejména změnu práv a povinností obou 
smluvních stran s ohledem na změnu legislativy a neaktuálnost některých ujednání smlouvy, dále pak změnu 
předmětu výpůjčky spočívající v jeho upřesnění, kdy předmětem výpůjčky bude nyní část pozemku p.č. 3180             
o výměře 1700 m2 a část pozemku p.č. 3181/3, o výměře 6300 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, a dále 
změnu účelu užívání předmětu výpůjčky, kdy účelem užívání předmětu výpůjčky bude výcvik psů a další 
aktivity s tím spojené, např. pořádání canisterapeutických zkoušek a pořádání akcí pro veřejnost (dětský den, 
soutěže apod.) a umístění a užívání stavby hospodářské budovy a elektropřípojky na části pozemku p.č. 3181/3, 
k.ú. Frýdek. Obsahem dodatku bude také souhlas půjčitele s bezplatným užíváním předmětu výpůjčky Českým 
kynologickým svazem ZKO Frýdek-Místek – 1043 p.s., se sídlem Nová Ves 214, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, 
IČO: 08351627, a zapracování „Podmínek odboru životního prostředí a zemědělství pro výpůjčku/nájem 
pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, na nichž se nachází zeleň“, které se standardně nyní 
uvádějí ve všech smlouvách o nájmu či výpůjčce tohoto charakteru.

b) rozhodla

30. o uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru o celkové výměře  24,73 m2, nacházejícího se v I. NP 
budovy č.p. 6, která je součástí pozemku p.č. 7/1 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Náměstí Svobody), mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Turistickým informačním 
centrem Frýdek-Místek, p.o., se sídlem Náměstí Svobody 6, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 66933901, jako 
nájemcem, za účelem zřízení skladových prostor, na dobu neurčitou, výše nájemného 35 Kč/rok/předmět nájmu 
bez DPH. Důvodem pro nájem uvedených prostor za cenu nižší než v čase a místě obvyklou (nájemné dle 
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Cenových podmínek pro uzavírání smluv o nájmu nemovitých věcí a jejich částí, nebytových prostor, movitých 
věcí a o zřízení věcných břemen činí 1 800 Kč/m2/rok, tj. 44 514 Kč/rok/předmět nájmu) je skutečnost, že 
nájemce je neziskovou příspěvkovou organizací města, zřízenou za účelem poskytování informací občanům a 
návštěvníkům města, tedy za účelem uspokojení potřeby informací ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zákona o 
obcích, což je v zájmu města a jeho občanů (jedná se o jiný neekonomický zájem města).

c) neschvaluje

31. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 2985/1 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 3 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská), dle Přílohy č. 2 k usnesení.

32. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 5123/4 zahrada o výměře 313 m2, v k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada), dle Přílohy č. 28 k usnesení.

33. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 5512/18 ostatní plocha – zeleň o výměře 
cca 40 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (I.J.Pešiny), dle Přílohy č. 29 k usnesení.

34. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 155/1 ostatní plocha – zeleň o 
výměře 16 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bezručova), dle Přílohy č. 30 k usnesení.

35. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3974/8 ostatní plocha – silnice o 
výměře 21 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Emy Destinové), dle Přílohy č. 31 k usnesení.

36. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3974/8 ostatní plocha – silnice o výměře 
cca 21 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Emy Destinové), dle Přílohy č. 31 k usnesení.

37. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 416/2 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 
273 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Beskydská), dle Přílohy č. 32 k usnesení.

38. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 3983 trvalý travní porost o výměře 2193 m2,     
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Palkovická), dle Přílohy č. 33 k usnesení.

39. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 5245/29 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 390 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (8. pěšího pluku), dle Přílohy č. 34 
k usnesení.

d) schvaluje

40. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout plochy na 4 skleněných tabulích velikosti 755 x 2040 
mm (celkem 6,2 m2), které slouží jako boční stěny zastávky č. 73, na pozemku p.č. 3711/46 orná půda, k.ú. 
Lískovec   u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Valcířská), dle Přílohy č. 35 k usnesení.

41. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout dvě části pozemku p.č. 3993/3 ostatní plocha – 
manipulační plocha o výměře 50 m2 a 50 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Místecká kasárna), dle Přílohy      
č. 36 k usnesení. 

42. Záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3131 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 1 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (náměstí Svobody), dle Přílohy č. 37 k usnesení.

17/58/2020 Smlouva o dílo na stavební práce s názvem „Č.p. 1347, ul. Sokolská – 
stavební úpravy (oprava vnitřních prostor)“
Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „Č.p. 1347, ul. Sokolská – stavební 
úpravy (oprava vnitřních prostor)“, se společností TS a.s., se sídlem tř.  17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-
Místek, IČO: 60793716, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, oddíl B, 
vložka 1076, zastoupenou Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva společnosti, za cenu 1.429.984,54 
Kč bez DPH, tj. 1.730.281,30 Kč včetně DPH, dle Přílohy č. 1 k usnesení.
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18/58/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku – záměr vypůjčit 
nebytové prostory, ul. Sokolská č.p. 1347, Frýdek-Místek 

Rada města

schvaluje 

záměr statutárního města Frýdek-Místek vypůjčit níže uvedené nebytové prostory nacházející se ve stavbě 
v majetku statutárního města Frýdek-Místek:
- stavba budovy č.p. 1347, která je součástí pozemku p.č. 3576 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Sokolská
nebytový prostor č. 202 o výměře 21,76 m2, II.NP (chodba)
nebytový prostor č. 203 o výměře 20,14 m2, II.NP (místnost č.203)
nebytový prostor č. 204 o výměře 22,8 m2, II.NP (místnost č.204)
nebytový prostor č. 205 o výměře 19,79 m2, II.NP (místnost č.205)
nebytový prostor č. 206 o výměře 7,80 m2, II.NP (umývárna - muži)
nebytový prostor č. 207 o výměře 17,18 m2, II.NP (místnost č.207)
nebytový prostor č. 208 o výměře 19,03 m2, II.NP (místnost č.208)
nebytový prostor č. 209 o výměře 14,22 m2, II.NP (kuchyň)
nebytový prostor č. 210 o výměře 8,36 m2, II.NP (wc - muži)
nebytový prostor č. 211 o výměře 1,61 m2, II.NP (úklidová komora)
nebytový prostor č. 212 o výměře 2,74 m2, II.NP (sklad)
nebytový prostor č. 213 o výměře 8,36 m2, II.NP (WC - ženy)
nebytový prostor č. 214 o výměře 21,76 m2, II.NP (chodba)
nebytový prostor č. 215 o výměře 14,81 m2, II.NP (kuchyň)
nebytový prostor č. 216 o výměře 19,07 m2, II.NP (místnost č.216)
nebytový prostor č. 217 o výměře 17,34 m2, II.NP (místnost č.217)
nebytový prostor č. 218 o výměře 7,80 m2, II.NP (umývárna - ženy)
nebytový prostor č. 219 o výměře 19,95 m2, II.NP (místnost č. 219)
nebytový prostor č. 220 o výměře 22,82 m2, II.NP (místnost č. 220)
nebytový prostor č. 221 o výměře 20,40 m2, II.NP (místnost č.221)
nebytový prostor č. 302 o výměře 2,69 m2, III.NP (chodba)
nebytový prostor č. 303 o výměře 16,89 m2, III.NP (místnost č. 303)
nebytový prostor č. 304 o výměře 4,63 m2, III.NP (kuchyňka)
nebytový prostor č. 305 o výměře 5,40 m2, III.NP (WC + koupelna)
nebytový prostor č. 306 o výměře 1,21 m2, III.NP (větrací šachta)
nebytový prostor č. 307 o výměře 292,95 m2, III.NP (půda)
nebytový prostor č. 308 o výměře 5,40 m2, III.NP (WC + koupelna)
nebytový prostor č. 309 o výměře 4,63 m2, III.NP (kuchyňka)
nebytový prostor č. 310 o výměře 2,69 m2, III.NP (chodba)
nebytový prostor č. 311 o výměře 16,89 m2, III.NP (místnost č. 311),
Policii ČR, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 702 
00  Ostrava, IČO: 75151502, za účelem provozování oddělení hlídkové služby, dislokovaného ve Frýdku-
Místku. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
Tento adresný záměr nevylučuje možnost podávání nabídek jinými osobami.
Statutární město Frýdek-Místek si vyhrazuje právo realizovat výše uvedené majetkoprávní jednání i za jiných 
podmínek.

19/58/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku – uzavření 
smlouvy o výpůjčce 

Rada města 

rozhodla

o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 3130/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1914 m2,     
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Poříčí) – viz Příloha č. 1 k usnesení, mezi statutárním městem Frýdek-
Místek jako půjčitelem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 
Ostrava, IČO: 70890692, jako vypůjčitelem, za účelem umístění volebních stanovišť v souvislosti s krajskými a 
senátními volbami konanými v roce 2020. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, od 29.09.2020 
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do 08.10.2020, předmět výpůjčky bude užíván ve dnech od 29.09.2020 do 01.10.2020 a od 06.10.2020 do 
08.10.2020. 

20/58/2020 „Demolice a sanace zpevněných ploch – IV. etapa“  
Rada města

rozhodla

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
o uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ 60793716, jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „Demolice a sanace zpevněných ploch 
– IV. etapa“ za cenu 1 242 606,18 Kč bez DPH, tj. 1 503 553,48 Kč včetně DPH.  

21/58/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Frýdek-Místek – 
odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky 
–část 1 – kanalizace Skalice“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO s názvem „Frýdek-Místek – odkanalizování 
místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky – část 1 – kanalizace Skalice“ ze dne 25. 10. 2019, se 
zhotovitelem Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, jehož 
předmětem jsou:

a) neprováděné stavební práce v rozsahu příloh změnových listů č. 1, č. 6 usnesení,
b) dodatečné stavební práce v rozsahu příloh změnových listů č. 2, č. 6, č. 8 usnesení,
c) navýšení celkové ceny díla o 355 709,17 Kč bez DPH, tj. 430 408,09 vč. DPH

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 116 617 885,88 Kč bez DPH, tj. 141 107 641,92 Kč vč. DPH.

22/58/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu autorského dozoru na 
akci Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, 
Zelinkovice a Lysůvky“ 

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu autorského dozoru č. S/0690/2019/IO s názvem 
„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ ze dne 24. 10. 
2019, s  dodavatelem Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081, jehož 
předmětem je:

a) zvýšení rozsahu předpokládaného počtu hodin na části 3 - kanalizace Zelinkovice a Lysůvky o 120 hod,
b) zvýšení celkové ceny služeb o 48 000,- Kč bez DPH, tj. 58 080,- Kč včetně DPH.

Cena služeb za výkon autorského dozoru dle dodatku č. 1 činí 648 000 Kč bez DPH, tj. 784 080 Kč včetně DPH.
          

23/58/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce prostor KB 
 a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“  
Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0453/2020/IO na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce prostor 
KB a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ – se společností INTOZA s.r.o., se sídlem 
Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČ 25873261, jehož předmětem je:

- změna režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
   hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



12

24/58/2020 Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „D 48 Frýdek-Místek, 
obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací“
Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/0501/2018/IO s názvem „D 48 Frýdek-Místek, obchvat – 
mimoúrovňová křížení místních komunikací“ ze dne 16.10.2018, se zhotovitelem STRABAG a.s., se sídlem 
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 60838744, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné práce v rozsahu přílohy k usnesení dle změnových listů č. 7 a 8,
b) změna termínu dokončení části díla v rozsahu kamenických prací pod mostem SO 203 – prodloužení o 

75 dnů, z důvodu překážek vyvolaných výstavbou nadřazené dopravní infrastruktury D48 Frýdek-
Místek, obchvat,

c) změna termínu dokončení části díla v rozsahu kamenických prací pod mostem SO 206 – prodloužení o 
60 dnů, z důvodu překážek vyvolaných výstavbou nadřazené dopravní infrastruktury D48 Frýdek-
Místek, obchvat,

d) změna termínu realizace a dokončení části díla, části stavebních objektů 112 a 115 v rozsahu osazení 
dálničního oplocení – do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele, 

e) zvýšení celkové ceny díla o 134 086,80 Kč bez DPH, tj. 162 245,03 Kč vč. DPH. Cena díla dle dodatku 
č. 4 činí 60 309 209,44 bez DPH, tj. 72 974 143,42 Kč vč. DPH.

25/58/2020 Zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Národní domu a bývalého 
objektu Moravia banky – zpracování PD“, číslo veřejné zakázky 
P20V00000029    

Rada města 

1. rozhodla  

a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Národní domu a bývalého objektu 
Moravia banky – zpracování PD“, číslo veřejné zakázky P20V00000029, účastníka – Ateliér 
Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČ 29263140. 

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Národní domu a bývalého 
objektu Moravia banky – zpracování PD“, číslo veřejné zakázky P20V00000029, s účastníkem – 
Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČ 29263140,  za cenu 6 390 
000 Kč bez DPH, tj. 7 731 900 Kč vč. DPH. 

2. pověřuje  

Mgr. Romana Šebestu, vedoucího odboru zadávání veřejných zakázek k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce Národní domu a bývalého objektu Moravia banky – zpracování PD“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000029 za statutární město Frýdek-Místek. 

3. rozhodla

a) podle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vyloučení účastníka VPÚ DECO 
PRAHA a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000, IČ 60193280 z další účasti  v 
zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce Národní domu a bývalého objektu Moravia banky – 
zpracování PD“, číslo veřejné zakázky P20V00000029, pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení. 

b) podle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vyloučení účastníka 
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 27787443 z 
další účasti v zadávacím řízení s názvem „Rekonstrukce Národní domu a bývalého objektu Moravia 
banky – zpracování PD“, číslo veřejné zakázky P20V00000029, pro nesplnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení. 
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26/58/2020 Zrušení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava lávky v parku 

Jižní svahy – II.“, číslo veřejné zakázky P20V00000100    
Rada města

rozhodla

o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava lávky v parku Jižní svahy – II.“, 
číslo veřejné zakázky P20V00000100.

27/58/2020 Koncepce rozvoje Rekreačního resortu Olešná do roku 2025 
Rada města 

schvaluje

Koncepci rozvoje Rekreačního resortu Olešná do roku 2025 dle přílohy č. 1 k usnesení. 

28/58/2020 Provozní řád trhů   

Rada města 

vydává 

Provozní řád trhů, dle přílohy č. 1 k usnesení. 

29/58/2020 Rozhodnutí v působnosti valné hromady společnosti DISTEP a.s. - volba 
člena představenstva

Rada města

v působnosti valné hromady společnosti DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO: 65138091 

volí 

s účinností od 1. 7. 2021 pana Mgr. Jiřího Čudu, MBA, dat. nar. 25. 4. 1975, bytem * ***** ***, *****, ***** 
**********, za člena představenstva společnosti DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 65138091, na pětileté funkční období.

30/58/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města 
ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 58. 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
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Zapsala: Hana Tománková
odbor kancelář primátora
Frýdek-Místek dne 23. 9. 2020


