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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 60. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 20. 10. 2020

1/60/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 150 - 161 pro rok 2020
Rada města

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 150 – 161 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 a 1a) 
 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 3 134,68 tis. Kč na celkovou výši 1 288 061,55 tis. Kč
 navýšení výdajů o 3 134,68 tis. Kč na celkovou výši 1 773 473,92 tis. Kč 

1.2.zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 17 dle přílohy č. 2 k usnesení;
1.3.  zásobník oprav a údržby odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2020 č. 11 – par. 2212 – par. 
2219 – par. 3341 – par. 3631 dle přílohy č. 3 k usnesení;
1.4. zásobník oprav a údržby odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2020 č. 8 dle přílohy č. 4      
k usnesení;
1.5.zásobník investic odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality pro rok 2020 č. 2 dle přílohy č. 5  
k usnesení; 
1.6.zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 16 dle přílohy č. 6 k usnesení;   

2. ukládá

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 150 – 161
pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 27. 10. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 150 – 161 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 – 19. 11. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/60/2020 Sbírkový program Daruj F≈M – souhlas s prodloužením termínu konání 
veřejných sbírek  

Rada města

souhlasí

s prodloužením termínu konání veřejných sbírek 

 „Daruj F≈M – Workoutové hřiště a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty 
Prašivá“

 „Daruj F≈M – Nové varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“,

a to do 18.12.2020.
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3/60/2020 Souhlas s konáním veřejné sbírky „Vánoční strom“ a určení účelu této 
veřejné sbírky  

Rada města

souhlasí

s konáním veřejné sbírky „Vánoční strom“, která se uskuteční v termínu od 27.11.2020 do 31.12.2020 na 
náměstí Svobody ve Frýdku-Místku. Účelem sbírky je získání peněžních prostředků pro Domov pro seniory 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 68158025 na zakoupení 
zdravotnických pomůcek, např. chodítko Taurus, speciální vozík Serena II, dynamická antidekubitní matrace. 

4/60/2020 Poskytnutí neinvestiční dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace a poskytnutí daru z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační rezervy primátora 

Rada města

rozhodla 

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

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s. se sídlem Růžový pahorek 549, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 
26577089, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, 
zastoupený jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou na úhradu části výdajů spojených se zvýšením úrovně 
soutěžní přípravy sportovců, tj. nákup gymnastického a sportovního vybavení – gymnastické koberce, skládací 
klín, dopadová žíněnka a mobilní baletní tyče ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č. 1 k usnesení.

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační rezervy primátora se subjektem uvedeným v bodě a) tohoto 
usnesení, dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek se sídlem Sadová 606, Frýdek, 73801 
Frýdek-Místek, IČ 00434990, pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městský soudem 
v Praze, oddíl L, vložka 41646, zastoupený předsedou Miroslavem Poništem na úhradu části výdajů spojených 
s nájmem kanceláře ve Frýdku-Místku v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 2 k usnesení.

5/60/2020 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu činnosti podle 
zákona o obecní policii s obcí Staré Město

Rada města

rozhodla 

o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii ze 
dne 30. 3. 2019 mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ: 00296643, zastoupeným RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem a obcí Staré Město, se 
sídlem Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00576948, zastoupenou Mgr. Bc. Jiřím Roškem, starostou, dle 
přílohy č. 1 k usnesení.

6/60/2020 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu činnosti podle 
zákona o obecní policii s obcí Sviadnov

Rada města 

rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii ze 
dne 8. 9. 2015 mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ: 00296643, zastoupeným RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem a obcí Sviadnov, se sídlem 
Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČ: 00846872, zastoupenou Mgr. Davidem Novákem, starostou, dle přílohy 
č. 1 k usnesení.

7/60/2020 Organizační změna – schválení nového Organizačního řádu Městské policie 
Frýdek-Místek včetně nové organizační struktury městské policie, která tvoří 
přílohu č. 1 Organizačního řádu Městské policie Frýdek-Místek

Rada města

1. rozhodla

o organizačních změnách v Městské policii Frýdek-Místek uvedených v bodech č. 2, 3, 4 a 5 tohoto 
usnesení.

2. ruší

s účinnosti ke dni 31.12.2020 2 pracovní místa „asistent prevence kriminality“.

3. zřizuje 

s účinností od 1. 1. 2021 2 pracovní místa „okrskář“.

4. schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2021 přesun těchto pracovních míst:
- 2 pracovní místa „kynolog“ na pracovní místa „hlídkař“,
- 1 pracovní místo „vedoucí skupiny prevence“ na pracovní místo „hlídkař“,
- 1 pracovní místo „zástupce ředitele pro výkon služby“ na pracovní místo „hlídkař“,
- 1 pracovní místo „pracovník strážní služby“ na pracovní místo „hlídkař“.

5. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2021 změnu názvu u 1 pracovního místa „referent“ na název pracovního místa „odborný 
referent“.

6. schvaluje 

s účinností od 1. 1. 2021 Organizační řád Městské policie Frýdek-Místek, včetně organizační struktury 
městské policie, dle přílohy č. 1 k usnesení.

7. ukládá 

řediteli Městské policie Frýdek-Místek realizovat výše uvedené usnesení v souladu se zákoníkem práce.

8/60/2020        Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s agendovým číslem OIT/17/2011 se 
společností Lexart.cz s. r.o.  

Rada města 

rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo OIT/17/2011 se společností Lexart.cz s. r.o., se sídlem 
Antonínovo náměstí 59, 739 01 Frýdek-Místek, IČ 28586964, kterým se sjednává snížení výše roční technické 
podpory z 200 000 Kč bez DPH/ rok na 120 000 Kč bez DPH/ rok, tj. 145 200 Kč včetně 21 %  DPH/rok. 

 

9/60/2020 Uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě číslo SWR/95/35 ze dne 22.02.1995 se 
společností Vera, spol. s r.o.  

Rada města

rozhodla
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o uzavření Dodatku č. 31 ke smlouvě o převodu softwarových programů číslo SWR/95/35, agendové číslo 
OIT/4/2011-2/30, s dodavatelem společností VERA, spol. s r.o., IČ 62587978, se sídlem Praha 6 - Vokovice, 
Lužná 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 34140 (dále jen 
Poskytovatel), kterým se sjednává:

a) ukončení licence k užití agend WS-Konto plátce, WS-Čerpání rozpočtu a WS-Obyvatelé včetně 
ukončení poskytování technické podpory ve výši 26 662, 54 Kč bez DPH;

b) nahrazení agendy Změny obyvatel z centrální evidence agendou Změny obyvatel z Registru obyvatel 
(ROB) a agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) včetně udělení licence z 
důvodu změn funkcionality vydaných centrálními orgány;

c) poskytování technické podpory na agendu jednotná organizační struktura (JOS) Rozhraní, dodanou v 
rámci řešení systému identity management (IDM) s vazbou na JOS IS Vera Radnice za cenu 25 960,- 
Kč bez DPH/rok; tj. 31 411,60 Kč vč. DPH/rok.

10/60/2020 Dodatek č. 3 ke smlouvě, agendové číslo OIT/21/2011, rozšíření 
ekonomického informačního systému GINIS

Rada města 

rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí funkčnosti, zprovoznění, implementaci a zajištění komplexní 
podpory provozu počítačového systému EIS GINIS MMFM formou služeb, agendové číslo OIT/21/2011, 
s dodavatelem společností GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783 se sídlem Erbenova 4, Jihlava, PSČ 586 01, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313, kterým se sjednává:

- úprava počtu licencí modulů ekonomického informačního systému GINIS dle provozních potřeb a tím 
navýšení ročního výdaje o částku 1.575,- Kč bez DPH/rok, tj.  1.905,75,- Kč s DPH/rok.

11/60/2020 Dodatek č. 5 ke smlouvě, agendové číslo OIT/10/2011-5, rozšíření systému 
elektronické spisové služby GINIS®

Rada města 

rozhodla 

o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému elektronické 
spisové služby GINIS®), převod práv k jeho užití na objednavatele, o technické podpoře aplikačních 
programových produktů a rozvoji, agendové číslo OIT/10/2011-5, s dodavatelem společností GORDIC spol. 
s r.o., IČO: 47903783 se sídlem Erbenova 4, Jihlava, PSČ 586 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313, kterým se sjednává:

a) dodávka a převod programového vybavení, licencí a implementace rozšíření popsaných v důvodové 
zprávě za cenu 10 180 Kč bez DPH, tj. 12 317,80 Kč s DPH. 

b) navýšení roční technické podpory z důvodu rozšířeného programového vybavení o částku 1 000 Kč bez 
DPH/rok, tj. 1 210 Kč s DPH/rok.                                                                                                                                             

12/60/2020 Souhlas s  přijetím účelově určeného peněžního daru a věcného daru pro
příspěvkové organizace  – odbor ŠKMaT   

Rada města

souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Frýdek-Místek,   
Pionýrů 400, se sídlem Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek, IČO: 60046121 zastoupena ředitelem Mgr. 
Lukášem Synkem v celkové výši 22.940 Kč od dárce: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 
Nusle, 140 00 Praha 4, zastoupena paní Janou Skopovou, IČO: 24231509. Dar je určen v rámci projektu „Obědy 
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pro děti“  na  úhradu  stravného ve školní  jídelně  pro 6 žáků  ve školním  roce 2020/2021 a to v období: od 
01.11.2020 do 31.12.2020 ve výši 5.328 Kč a od 01.01.2021 do 30.06.2021 ve výši 17.612 Kč.
2. s přijetím účelově určeného věcného daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 
Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60046104, 
zastoupena ředitelem Mgr. Vratislavem Matějem v celkové hodnotě 3.870 Kč od dárce: RenoFarma Beskyd, a.s., 
č.p. 919, 739 41 Palkovice, IČO: 04850904. Jedná se o věcný dar: 3 ks rybízu, 2 ks beztrnného angreštu, 3 ks 
borůvky, 
1 ks hortenzie, 3 ks buddleje a 15 ks trvalek. Dar je určen k založení ovocné zahrady a trvalkového záhonu na 
odloučeném pracovišti mateřské školy K Hájku 2972, která je součástí Základní školy a mateřské školy Naděje, 
Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek. 

13/60/2020 Souhlas s přijetím věcného daru pro příspěvkovou organizaci Penzion pro 
seniory Frýdek-Místek

Rada města

souhlasí

s přijetím věcného daru 5 ks keramických květináčů v celkové hodnotě Kč 6.260,- a 2 ks balkonových truhlíků 
v celkové hodnotě Kč 980,- pro příspěvkovou organizaci Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, se sídlem: Lískovecká 86, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 63699401, zastoupenou ředitelem 
Ing. Jaroslavem Chlebkem, od paní Antonie Ukové, bytem: *********** ****, ***** *********. Dar je určen 
jako dekorace prostor domova pro seniory a odlehčovací služby.

14/60/2020 Souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek – Hospic Frýdek-Místek, p. o.
Rada města

souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek od Nadace ČEZ, se sídlem: Duhová 1531/3, 14000 Praha 4, IČO: 
26721511 pro Hospic Frýdek-Místek, p. o., se sídlem: I. J. Pešiny 3640, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 
IČO: 72046546, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Jursou. Příspěvková organizace je oprávněná přijmout 
nadační příspěvek do svého majetku.

15/60/2020 Nabídka movitého majetku – odbor sociálních služeb
Rada města

1. prohlašuje,

že nemá zájem o funkční, trvale nepotřebný a nadbytečný majetek příspěvkové organizace Hospic Frýdek-
Místek, p. o., dle přílohy č. 1 k usnesení, v celkové pořizovací ceně Kč 770.620,-, a to v souladu s čl. VI,  odst. 3, 
písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hospic Frýdek-Místek, p. o., se sídlem: I. J. Pešiny 3640, 
73801  
Frýdek-Místek, IČO: 72046546,

2. rozhodla

o vrácení svěřeného majetku zřizovateli, dle přílohy č. 1 k usnesení, v celkové pořizovací ceně Kč 364.197,–, ze 
svěřeného majetku příspěvkové organizace Hospic Frýdek-Místek, p. o., se sídlem: I. J. Pešiny 3640, 
73801  Frýdek-Místek, IČO: 72046546, zastoupené ředitelem Ing. Janem Jursou,

3. rozhodla

o předání majetku k hospodaření dle přílohy č. 2 k usnesení, v celkové pořizovací ceně Kč 364.197,–, do 
svěřeného majetku příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, se sídlem: Jiřího z Poděbrad 3109, 
73801 
Frýdek-Místek, IČO: 4956229, zastoupenou ředitelem Mgr. Liborem Kučou. 
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16/60/2020 Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
č. 1190400100 – Vodovodní řad ve Frýdku-Místku, místní část Skalice 
a č. 1190400124 – Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – 
lokalita č. 2 a 3

Rada města

1. rozhodla

1.1. o přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Vodovodní řad ve 
Frýdku-Místku, místní část Skalice„ ve výši 2.790.136,03 Kč v rámci výzvy NPŽP č. 4/2019 k předkládání 
žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí,  

1.2. o přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Výstavba 
vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3„ ve výši 5.523.291,94 Kč v rámci výzvy NPŽP 
č. 4/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí,  

2. rozhodla

2.1. o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 
1190400100 na akci „Vodovodní řad ve Frýdku-Místku, místní část Skalice„ mezi Státním fondem 
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 a 
statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, 
zastoupeným primátorem RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., dle přílohy č. 1 k usnesení.

2.2.  o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 
1190400124 na akci „Výstavba vodovodního řadu – Panské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3„ mezi Státním 
fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 
a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, 
zastoupeným primátorem RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., dle přílohy č. 2 k usnesení.

3. pověřuje

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

17/60/2020 Rozhodnutí o předložení žádostí o dotaci na projekty „Den pro seniory 2021“ 
a „Fitpark pro seniory 2021“ 

Rada města

1. rozhodla

1.1. o předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt statutárního města Frýdek-
Místek „Den pro seniory 2021“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na 
rok 2021 v termínu do 6. 11. 2020,  

1.2. o předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt statutárního města Frýdek-
Místek „Fitpark pro seniory 2021“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na 
rok 2021 v termínu do 6. 11. 2020,

2. ukládá

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádostí dle bodu 1 tohoto usnesení,

3. pověřuje

RNDr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu žádostí dle bodu 1 tohoto usnesení.
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18/60/2020 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění provozu sdílených jízdních kol – okolní obce
Rada města 

rozhodla

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění provozu sdílených jízdních kol 

1) s obcí Baška, se sídlem Baška 420, 739 01 Baška, IČO 00296511, zastoupenou Irenou Babicovou, 
starostkou;

2) s obcí Dobrá, se sídlem Dobrá 230, 739 51 Dobrá, IČO 00296589, zastoupenou Ing. Jiřím Carbolem, 
starostou;

3) s obcí Staré Město, se sídlem Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00576948, zastoupenou 
Mgr. Bc. Jiřím Roškem, starostou;

4) s obcí Sviadnov, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČO 00846872, zastoupenou Mgr. Davidem 
Novákem, starostou;

5) s obcí Žabeň, se sídlem Žabeň 62, 739 25 Sviadnov, IČO 00576867, zastoupenou Mgr. Davidem Hejnešem, 
starostou. 

dle vzorového dodatku v příloze č. 1 k usnesení. Předmětem dodatku je snížení ceny hrazené obcemi za zajištění 
provozu sdílených jízdních kol na území obce v návaznosti na snížení ceny hrazené městem poskytovateli 
služeb.

19/60/2020 Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Destinační 
management turistické oblasti Beskydy-Valašsko

Rada města

1. bere na vědomí

uplynutí funkčního období Ing. Dany Foriškové, Ph.D. a Petra Hanka, členů správní rady Destinačního 
managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO 29392055 ke dni 23. 8. 2020.

2. jmenuje

2.1 Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., nar. 17. 5. 1956, bytem  ********* ****, ***** *******, členem správní 
rady obecně prospěšné společnosti Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem 
nám. Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 29392055, a to s účinností od 21. 10. 2020.

2.2 Petra Hanka, nar. 11. 7. 1966, bytem ********* ****, ***** *********, členem správní rady obecně 
prospěšné společnosti Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem nám. 
Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 29392055, a to s účinností od 21. 10. 2020.

20/60/2020 Smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou  
– stavba „MOST M-3 přes potok Podšarajka“

Rada města

rozhodla

o    uzavření   Smlouvy  o   zabezpečení   přeložky   vodního   díla   vyvolané    investiční    výstavbou   –  stavba 
„MOST M-3 přes potok Podšarajka“, mezi  statutárním   městem     Frýdek-Místek  a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem 28. října 1235/169,  Mariánské  Hory,  709 00   
Ostrava,   IČ:  45193665,    zapsána   v  Obchodním rejstříku,   vedeném  u Krajského soudu v Ostravě,   oddíl  
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B,   vložka 347,  zastoupena  Ing.  Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem na základě pověření uděleného 
představenstvem společnosti dne 21.04.2015, týkající se přeložky vodovodu v délce 35,42 m z materiálu PE 100 
RC SDR 11 DN 100,   dle  přílohy  č. 1  k usnesení.

21/60/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava komunikace v Lískovci, u vodojemu“
Rada města

rozhodla 

na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
o uzavření smlouvy o dílo se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60793716, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem  v  Ostravě, oddíl B, vložka 1076, 
zastoupenou Ing. Jaromírem   Kohutem, předsedou   představenstva,  jejímž předmětem je provedení stavebních 
prací s názvem „Oprava komunikace v Lískovci, u vodojemu“ za cenu  667 910,96 Kč bez  DPH,  tj. 808 172,26 
Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

22/60/2020 Zadání veřejné zakázky „Oprava spojovací komunikace mezi ul. 
Dobrovského a ul. Slezská“

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 spojovací komunikace mezi ul. Dobrovského a ul. Slezská“ za cenu  643 046,62 Kč bez  
DPH,  tj. 778 086,41 Kč s DPH, dle přílohy č. 1 k usnesení.

23/60/2020 Uzavření Dohody o podmínkách udělení a trvání souhlasu vlastníka  
místních komunikací s jejich užíváním v rozsahu a způsobem, jemuž 
neodpovídá jejich stavební a dopravně technický stav

Rada města

rozhodla

uzavřít Dohodu o podmínkách udělení a trvání souhlasu vlastníka místních komunikací s jejich užíváním 
v rozsahu a způsobem, jemuž neodpovídá jejich stavební a dopravně technický stav s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, 
zastoupenou na základě plné moci společností Společnost D48 FM II STRABAG-EUROVIA, se sídlem 
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov, zastoupenou společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5,  IČ: 60838744, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

24/60/2020 Plán zimní údržby pro zimní období 2020-2021
Rada města

schvaluje

Plán zimní údržby na zimní období 2020 – 2021, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

25/60/2020 Hospodaření s majetkem statutárního  města Frýdku-Místku
Rada města
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a) schvaluje 

1. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout  níže uvedené nebytové prostory nacházející se 
ve stavbách v majetku statutárního města Frýdek-Místek:

- podzemní stavba se samostatným účelovým určením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod komunikacemi 
I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6 zastavěná plocha a nádvoří – společný 
dvůr,               k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)

- stavba budovy č.p. 811, která je součástí pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, místnost č. 206 
- stavba budovy č.p. 646, která je součástí pozemku p.č.1542 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 23,96 m2, místnost č. 4.03
- stavba budovy č.p. 10, která je součástí pozemku p.č.18/1 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek, ul. Radniční 
nebytové prostory o celkové výměře 30,48 m2, místnost č. 1.22

2. záměr statutárního města Frýdek-Místek směnit část pozemku p.č. 3407 ostatní plocha – neplodná půda o 
výměře cca 190 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (28. října), dle Přílohy č. 1 k usnesení.

3. záměr statutárního města Frýdek-Místek vypůjčit část pozemku p.č. 5150/3 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře 1 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Hlavní Třída), dle Přílohy č. 2 k usnesení.

4. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 01.10.2004, 
ve znění dodatků č. 1 a č. 2, mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Alžbětou 
Májkovou, bytem ********* ****, ***** ********* jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku     
p.č. 3962/1 ostatní plocha - zeleň o výměře 185 m2 užívána k zahrádkářským účelům, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek (Pavlíkova), dle Přílohy č. 3 k usnesení.
Obsahem dodatku č. 3 bude změna smlouvy o nájmu v části týkající se účelu užívání, a to tak, že účel užívání se 
rozšiřuje o umístění pergoly o výměře 12 m2. V souvislosti se změnou účelu užívání u části pozemku p.č. 3962/1 
o výměře 12 m2 dojde ke změně výše nájemného dle Cenových podmínek města, tj. z 6,05 Kč/m2/rok na                
40 Kč/m2/rok.

5. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 02.04.2001 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Jiřím Plaveckým, bytem ********* ****, 
***** *********  jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5112 zahrada o výměře 20 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití (P. Cingra), dle Přílohy č. 4 
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. 5112/14 zahrada (původně část pozemku p.č. 5112), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny. 

6. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 25.04. 2001 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Františkem Balážem, bytem ********* ****, 
***** *********  jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5112 zahrada o výměře 80 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití (H. Salichové), dle Přílohy    
č. 5 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. 5112/11 zahrada (původně část pozemku p.č. 5112), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
7. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 24.09.2001 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Jiřím Trčkou, bytem ********* ****, ***** 
********* jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 5112 zahrada o výměře 40 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití (P. Cingra), dle Přílohy č. 6 
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. 5112/18 zahrada (původně část pozemku p.č. 5112), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny. 

8. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 04.10.2004 
mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Vladimírem Aldersem, bytem ********* ****, 
***** *********  jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část pozemku p.č. 3537 zahrada o výměře 120 m2, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je užívána za účelem zahrádkářského využití včetně oplocení 
krátkodobého charakteru (V.Vantucha), dle Přílohy č. 7 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. 3537/1 zahrada (původně část pozemku p.č. 3537), k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti 
smlouvy zůstávají nezměněny. 

9. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 504/3 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře 15 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Vodičná), dle Přílohy č. 8 k usnesení.

10. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 504/3 ostatní plocha – ostatní komunikace 
o výměře cca 175 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Vodičná), dle Přílohy č. 9 k usnesení.

11. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout spoluvlastnický podíl ve výši 263/1000 vzhledem 
k celku nemovité věci – pozemku p.č. 5193/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 167 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Na Kopci), dle Přílohy č. 10 k usnesení. 

12. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3634/2 ostatní plocha – neplodná půda              
o výměře cca 10 m2 a část pozemku p.č. 3632/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře  cca 2 m2, vše            
v  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Fügnerova), dle Přílohy č. 11 k usnesení. 

13. záměr statutárního města Frýdek-Místek darovat části pozemků
- p.č. 629/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 97 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Dr. Jánského),
- p.č. 87 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře cca 28 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Zámecká),
- p.č. 88 zahrada o výměře cca 116 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecká), dle Přílohy č. 12 
k usnesení.

14. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat spoluvlastnický podíl ve výši 20/60 vzhledem k celku 
nemovité věci – pozemku p.č. 6763 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 
1.695 m2,  k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, dle Přílohy č. 13 k usnesení.

15. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat spoluvlastnický podíl ve výši 11886/211680 vzhledem 
k celku nemovité věci – pozemku p.č. 4589 lesní pozemek o výměře 132 m2, k.ú. Bílá, obec Bílá, dle Přílohy č. 
14 k usnesení.

16. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 vzhledem k celku nemovité 
věci – pozemku p.č. 1681/79 orná půda o výměře 2.207 m2, k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, dle 
Přílohy č. 15 k usnesení.

17. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 3755 ostatní plocha – jiná plocha o výměře          
242 m2, k.ú. Bruzovice, obec Bruzovice, dle Přílohy č. 16 k usnesení. 

18. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 7299/2 ostatní plocha – ostatní komunikace             
o výměře 116 m2, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, dle Přílohy č. 17 k usnesení.

19. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemky 
- p.č. 252/2 orná půda o výměře 914 m2,
- p.č. 253 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 897 m2,
- p.č. 960/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 66 m2,
- p.č. 1865/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 198 m2,
- p.č. 1923/10 lesní pozemek o výměře 87 m2,
- p.č. 1934/27 vodní plocha  – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 382 m2,
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- p.č. 1934/33 vodní plocha  – koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 1.127 m2,
k.ú. Baška, obec Baška, dle Přílohy č. 18 k usnesení.

20. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3094/3 ostatní plocha – ostatní 
komunikace o výměře cca 60 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bohuslava Martinů), dle Přílohy č. 19 
k usnesení.

21. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.06.2007 
ve znění dodatků mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a společností TS a.s., se sídlem           
17. listopadu  910, Místek 73801 Frýdek-Místek, IČO: 60793716, jako nájemcem, kdy předmětem nájmu jsou 
nemovité věci - budova č. p. 3515, která je součástí pozemku p č. 6736/2 a budovy bez čp/če, která je součástí 
pozemku p.č. 6733/1 a pozemek p. č. 7703/3, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek a  nájem movitých věcí, dle 
Přílohy č. 20 k usnesení.  Předmět nájmu je užíván za účelem provozování obřadní síně hřbitova, pohřební 
služby a veřejných pohřebišť.
Obsahem dodatku č. 13 bude změna nájemní smlouvy v části týkající se účelu užívání, a to tak, že účel užívání 
se rozšiřuje o umístění dvou kontejnerů na nářadí na části pozemku p.č. 7703/3 o výměře 105 m2 a dále v části 
týkající se předmětu nájmu, kdy se předmět nájmu zúží o budovu bez čp/če, která je součástí pozemku p.č . 
6733/1, k.ú. Frýdek. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

b) rozhodla

22. o uzavření Smlouvy o užívání a údržbě pozemku mezi statutárním městem Frýdek-Místek (dále jen „město“)     
a Reném Slívou, bytem  *** ***, ***** *******. Předmětem bude užívání pozemku p.č. 353/6, k.ú. Sedliště ve 
Slezsku, obec Sedliště, ve vlastnictví Reného Slívy, městem za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům p.č. 
4943/1, p.č. 4944, p.č. 4945/1 a p.č. 4945/2, všechny k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, ve 
vlastnictví města, kdy za užívání pozemku p.č. 353/6, k.ú. Sedliště ve Slezsku bude město Renému Slívovi 
poskytovat naturální plnění spočívající v provádění běžné údržby pozemku p.č. 347/1, v k.ú. Sedliště ve Slezsku, 
obec Sedliště, rovněž ve vlastnictví Reného Slívy, provedením dvou sečí ročně mulčováním. Roční náklady na 
údržbu uvedeného pozemku činí 2.904 Kč vč. DPH. Zároveň bude město povinno jako uživatel pozemku   p.č. 
353/6, provádět běžnou údržbu tohoto užívaného pozemku. Roční náklady na údržbu užívaného pozemku činí 
1.240 Kč vč. DPH. Příloha č. 21 – snímek katastrální mapy.

c) neschvaluje

23. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p.č. 5281/14 orná půda o výměře 68 223 m2,       
v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada - Baranovice), dle Přílohy č. 22 k usnesení.

24. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5193/105 ostatní plocha – zeleň                 
o výměře 200 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Lipinou), dle Přílohy č. 23 k usnesení.

25. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5058 zahrada o výměře 60 m2,                
v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada), dle Přílohy č. 24 k usnesení.

26. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout tři části pozemku p.č. 1989/1 ostatní plocha – zeleň                
o celkové výměře 90 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Pionýrů), dle Přílohy č. 25 k usnesení.

27. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 1272/1 trvalý travní porost o výměře cca      
95 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Nad Potokem), dle Přílohy č. 26 k usnesení.

26/60/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem           
„čp. 82, ul. Na Aleji – oprava  bytové jednotky č. 16“, číslo veřejné zakázky 
P20V00000107    

Rada města

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové 
jednotky           č. 16“, číslo veřejné zakázky P20V00000107, účastníka, který se umístil jako první 
v pořadí –  BESKYDGROUP s.r.o.,  J.V. Sládka 37, 73801  Frýdek-Místek,  IČ 28614321, za cenu 
303.936,00 Kč                        bez DPH,  tj.  349.526,40 Kč vč. DPH. 
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b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové jednotky             
č. 16“, číslo veřejné zakázky P20V00000107, s účastníkem, který se umístil jako první v pořadí – 
BESKYDGROUP s.r.o.,  J.V. Sládka 37, 73801  Frýdek-Místek,  IČ 28614321, za cenu 303.936,00 Kč                        
bez DPH,  tj.  349.526,40 Kč vč. DPH. 

27/60/2020 Zadání veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zelinkovice - čp. 36 
žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice – VI.“, číslo veřejné 
zakázky P20V00000102    

Rada města

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 
odkanalizování Hasičské zbrojnice – VI.“, číslo veřejné zakázky P20V00000102, účastníka, který se 
umístil jako první v pořadí –  TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ 01445961, 
za cenu 420.000,00 Kč  bez DPH,  tj.  508.200,00 Kč vč. DPH. 

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 
odkanalizování Hasičské zbrojnice – VI.“, číslo veřejné zakázky P20V00000102, s  účastníkem, který 
se umístil jako první v pořadí – TOKAMA stavební s.r.o., Ostravská 19, 739 25 Sviadnov, IČ 
01445961, za cenu 420.000,00 Kč  bez DPH,  tj.  508.200,00 Kč vč. DPH.

28/60/2020 Zadání veřejné zakázky s názvem „Revize přenosných spotřebičů v budovách 
MMFM“, číslo veřejné zakázky P20V00000114   

Rada města

rozhodla 

a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Revize přenosných spotřebičů v budovách MMFM“, 
číslo veřejné zakázky P20V00000114, účastníka - Pavel Hron, Pelhřimov, Pražská 1180, 39301, IČ 
68541171.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Revize přenosných spotřebičů v budovách 
MMFM“, číslo veřejné zakázky P20V00000114, s účastníkem - Pavel Hron, Pelhřimov, Pražská 1180, 
39301, IČ 68541171, za celkovou cenu 71 408,61 Kč.

29/60/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Oprava bytové jednotky č. 39, ul. 17. listopadu č. p. 147 ve Frýdku-Místku“, 
číslo veřejné zakázky P20V00000118  

Rada města 

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava bytové jednotky č. 
39, ul. 17. listopadu č. p. 147 ve Frýdku-Místku“, účastníka: KOKRstav s.r.o., Jiřího Hakena 1695, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ 07529279, za cenu 283 933,- Kč bez DPH, tj. 326 522,95,- Kč včetně DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava bytové 
jednotky č. 39, ul. 17. listopadu č. p. 147 ve Frýdku-Místku“, s účastníkem KOKRstav s.r.o., Jiřího 
Hakena 1695, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07529279, za cenu 283 933,- Kč bez DPH, tj. 326 522,95,- Kč 
včetně DPH.

30/60/2020 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování 
PD – rekonstrukce a opravy vnitřních instalací, domy č. p. 146 a 147 na ul. 
17. listopadu ve Frýdku-Místku“, číslo veřejné zakázky P20V00000115  
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Rada města

rozhodla

a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – rekonstrukce a 
opravy vnitřních instalací, domy č. p. 146 a 147 na ul. 17. listopadu ve Frýdku-Místku“, účastníka: 
ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, IČ 28608909, za cenu 440 000,- Kč bez DPH, tj. 
532 400,- Kč včetně DPH.

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Zpracování PD – 
rekonstrukce a opravy vnitřních instalací, domy č. p. 146 a 147 na ul. 17. listopadu ve Frýdku-Místku“, 
s účastníkem: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, IČ 28608909, za cenu 440 000,- Kč 
bez DPH, tj. 532 400,- Kč včetně DPH.

31/60/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Nové dětské hřiště
v Lískovci“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0447/2020/IO s názvem „Nové dětské hřiště v Lískovci“ ze dne 
29. 07. 2020, se zhotovitelem SAPEKOR s.r.o., se sídlem Lípová 1128, 737 01 Český Těšín, IČ 01874241, jehož 
předmětem jsou:

a) neprováděné stavební práce v rozsahu příloh změnového listu č. 1 usnesení,

b) dodatečné stavební práce v rozsahu příloh změnového listu č. 2 usnesení,

c) snížení celkové ceny díla o 2 582,32 Kč bez DPH, tj. 3 124,60 Kč vč. DPH.

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 880 109,36 Kč bez DPH, tj. 1 064 932,33 Kč vč. DPH.

32/60/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rozšíření centrálního
hřbitova ve Frýdku – I. etapa“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0457/2020/IO s názvem „Rozšíření centrálního hřbitova 
ve Frýdku – I. etapa“ ze dne 30.07.2020, se zhotovitelem TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 
Frýdek – Místek, IČ 607 93 716, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1 dle přílohy č. 1 usnesení,

b) zvýšení celkové ceny díla o 492 589,70 Kč bez DPH, tj. 596 033,54 Kč včetně DPH. Cena díla dle 
dodatku č. 1 činí 52 112 227,32 Kč  bez DPH, tj. 63 055 795,04 Kč včetně DPH.

33/60/2020 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba vodovodních 
řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 2. – Panské Nové Dvory – 
lokalita č. 3“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0877/2019/IO s názvem „Výstavba vodovodních řadů v části 
Panské Nové Dvory a Skalice – část 2. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“ ze dne 20. 1. 2020, se zhotovitelem 
INSTALL CZ, s.r.o., se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 25876643, jehož předmětem jsou:

a) neprováděné stavební práce v rozsahu příloh změnového listu č. 2 usnesení,
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b) snížení celkové ceny díla o 1 485,- Kč bez DPH, tj. o 1 796,85 vč. DPH. 

Cena díla dle dodatku č. 3 činí 4 404 286,48 Kč bez DPH, tj. 5 329 186,64 Kč vč. DPH.

34/60/2020 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Výstavba vodovodních 
řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 3. – místní část Skalice“

Rada města
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0878/2019/IO s názvem „Výstavba vodovodních řadů v části 
Panské Nové Dvory a Skalice – část 2. – Panské Nové Dvory – lokalita č. 3“ ze dne 20. 1. 2020, se zhotovitelem 
INSTALL CZ, s.r.o., se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 25876643, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu příloh změnového listu č. 1, který je přílohou č. 1 
materiálu,

b) zvýšení celkové ceny díla o 19 177,81- Kč bez DPH, tj. o 23 205,15 vč. DPH. 

Cena díla dle dodatku č. 2 činí 4 109 536,78 Kč bez DPH, tj. 4 972 539,50 Kč vč. DPH.

35/60/2020 „Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory – smlouva o souhlasu 
vlastníka pozemku“  

Rada města

rozhodla

o uzavření „Smlouvy o souhlasu vlastníka pozemku“ mezi statutárním městem Frýdek-Místek a společností 
Level of devotion s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02404281, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57802, zastoupenou 
jednatelem 
Ing. Ivem Žižkou, jejímž předmětem je souhlas společnosti jako vlastníka pozemku p.č. 24/1, jehož součástí je 
stavba budovy č.p. 14, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, s realizací stavby statutárního města Frýdku-Místku 
„Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory“ (dále jen „stavba“), v rámci níž dojde k dotčení uvedené 
nemovité věci ve vlastnictví společnosti. Obsahem smlouvy je rovněž stanovení podmínek provedení stavby 
městem s ohledem na dotčenou nemovitou věc, závazek města odstranit část stavby budovy č.p. 13 přesahující 
na dotčenou nemovitou věc, pokud to bude ze statického hlediska budovy možné, závazek města uhradit náklady 
na případné odstranění přesahu budovy č.p. 13 a sanační práce v celkové výši max. 200 000,00 Kč včetně DPH, 
závazek společnosti uhradit uvedené náklady na případné odstranění přesahu budovy č.p. 13 a sanační práce 
přesahující částku 200 000,00 Kč včetně DPH, podmínky užívání dotčené nemovité věci po dobu realizace 
stavby městem a podmínky majetkoprávního vypořádání případného přesahu stavby budovy č.p. 13 na dotčenou 
nemovitou věc. Smlouva je uvedena v příloze č. 1 k usnesení.

36/60/2020 Pověření vedoucího odboru bezpečnostních rizik a PK k nákupům nad
100.000 Kč bez DPH 

Rada města 

v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na území České republiky usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 
na základě čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru, označovaným jako SARS CoV-2, 

1. schvaluje

po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu pořizování hygienických, zdravotních a jiných potřeb nezbytných 
pro zabezpečení zmírnění šíření epidemie koronaviru formou přímých nákupů (např. elektronických objednávek) 
prostřednictvím odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality až do výše finančního limitu 2 000 000 Kč 
bez DPH/1 nákup, a to v souladu s článkem IX. odst. 2 směrnice QS 74 – 01 o postupech při zadávání veřejných 
zakázek.



15

2. pověřuje  

vedoucího odboru bezpečnostních rizik a prevence kriminality Mgr. Tomáše Václavíka k právním jednáním 
jménem města při realizaci nákupů potřeb dle bodu 1 usnesení.

37/60/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města 
ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 60. 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



16

Zapsala: Hana Tománková
odbor kancelář primátora
Frýdek-Místek dne 22. 10. 2020


