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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 65. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 15. 12. 2020

1/65/2020 Rozhodnutí v působnosti valné hromady obchodní společnosti TS a.s. – 
Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady včetně 
schválení jejich smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Rada města

v působnosti valné hromady obchodní společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 60793716 

1. odvolává

s účinností k 15. 12. 2020 paní Mgr. Štěpánku Lukšovou, dat. nar. **. **, ****, bytem  *** *******  ***, 
*****, ***** ************ z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 
910, 73801, Frýdek-Místek, IČO: 60793716.
 
2. volí

s účinností od 16. 12. 2020 pana Ing. Jaroslava Chýlka, MBA, dat. nar. *. *. ****, bytem  **. ******* ****, 
***** ***** ******** za člena dozorčí rady obchodní společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 60793716.

3. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce s panem Ing. Jaroslavem Chýlkem, MBA, dat. nar. *. *. ****, bytem  **. ******* 
****, ***** ***** ********pro následující funkční období dle přílohy č. 1 k usnesení.

4. odvolává

s účinností k 15. 12. 2020 pana Jiřího Zaorala, dat. nar. *. *. ****, bytem ******** ****, *****, ****** 
********** z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 60793716.

5. volí

s účinností od 16. 12. 2020 pana Radka Novosada, dat. nar. *. *. ****, bytem  ******** ****, *****, ****** 
********** za člena dozorčí rady obchodní společnosti TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, 73801 
Frýdek-Místek, IČO: 60793716.

6. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce s panem Radkem Novosadem, dat. nar. *. *. ****, bytem  ******** ****, *****, 
****** ********** pro následující funkční období dle přílohy č. 2 k usnesení.

2/65/2020 Rozhodnutí v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportplex 
Frýdek-Místek, s.r.o. – Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena 
dozorčí rady včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí 
rady

Rada města

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, 
Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 26829495 
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1. odvolává

s účinností k 15. 12. 2020 pana Radka Novosada, dat. nar. *. *. ****, bytem ******** ****, *****, ****** 
********** z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na 
Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 26829495.
 
2. volí

s účinností od 16. 12. 2020 pana Jiřího Zaorala, dat. nar. *. *. ****, bytem ******** *****, ******, ***** 
********** za člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 
3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 26829495.

3. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce s panem Jiřím Zaoralem, dat. nar. *. *. ****, bytem ******** ****, *****, ***** 
********** pro následující funkční období dle přílohy č. 1 k usnesení.

3/65/2020 Kontrola plnění usnesení

1. Usnesení č. 1/60/2020 - rada města ukládá 

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. 

Plnění: 

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 150 – 161 pro rok 2020 byla zveřejněna na internetových 
stránkách dne 21. 10. 2020 a ve stejném termínu bylo provedeno oznámení o jejich zveřejnění v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. 

Usnesení splněno. 

2. Usnesení č. 2/62/2020 – rada města ukládá 

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 162 – 170 
pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby. 

Plnění: 

Rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 162 – 170 pro rok 2020 dle platné rozpočtové 
skladby byl proveden v programu Radnice VERA, v podsystému Tvorba rozpočtu, dne 10. 11. 2020. 

Usnesení splněno. 

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 162 – 170 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. 

Plnění: 

Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 162 – 170 pro rok 2020 byla zveřejněna na internetových 
stránkách dne 11. 11. 2020 a ve stejném termínu bylo provedeno oznámení o jejich zveřejnění v elektronické 
podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. 

Usnesení splněno. 
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3. Usnesení č. 1/63/2020 – rada města ukládá 

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 171 – 180 
pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby. 

Plnění: 

Rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 171 – 180 pro rok 2020 dle platné rozpočtové 
skladby byl proveden v programu Radnice VERA, v podsystému Tvorba rozpočtu, dne 24. 11. 2020. 

Usnesení splněno. 

4. Usnesení č. 9/50/220 – rada města ukládá 

2. odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádostí dle bodu 1 tohoto usnesení: 
1.1. o předložení žádosti o dotaci z IROP na projekt „Úspory energie v bytových domech - ul. Anenská č.p. 689“ 
v rámci výzvy č. 78 v termínu do 29. 11. 2020. 

Plnění: 

Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Úspory energie v bytových 
domech – Anenská č. p. 689“ byla podána dne 06.08.2020. 

Usnesení splněno. 

5. Usnesení č. 17/60/2020 - rada města ukládá 

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádostí dle bodu 1 tohoto usnesení. (Rozhodnutí o předložení žádostí o dotaci 
na projekty „Den pro seniory 2021“ a „Fitpark pro seniory 2021“).
 
Plnění: 

Žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekty „Den pro seniory 2021“ a „Fitpark pro seniory 
2021“ byly podány dne 03.11.2020. 

Usnesení splněno. 

6. Usnesení č. 5/59/2020 – rada města ukládá 

odboru zadávání veřejných zakázek administrovat zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky pod 
označením „Komplexní dodání a montáž signalizačních a komunikačních systémů sestra-pacient a zaškolení 
personálu pro Domov pro seniory Frýdek-Místek“ dle bodu 1 usnesení. 

Plnění: 

U veřejné zakázky s názvem „Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra – pacient v Domově pro 
seniory Frýdek-Místek II.“ proběhl výběr dodavatele usnesením Rady města Frýdku-Místku č. 52/63/2020, ze 
dne 24.11.2020. Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem byla uzavřena dne 4.12.2020. 

Usnesení splněno. 

7. Usnesení č. 7/60/2020 - rada města ukládá 

řediteli Městské policie Frýdek-Místek realizovat výše uvedené usnesení v souladu se zákoníkem práce. 
(Organizační změna – schválení nového Organizačního řádu Městské policie….).
 
Usnesení splněno.
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4/65/2020 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 186 – 195 pro rok 2020
Rada města
1. schvaluje
1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 186 – 195 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 a 1a) k 
usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o 2 056,55 tis. Kč na celkovou výši 1 294 262,98 tis. Kč
 navýšení výdajů o 2 056,55 tis. Kč na celkovou výši 1 779 675,35 tis. Kč

1.2. zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 20 dle přílohy č. 2 k 
usnesení;
1.3. zásobník investic odboru správy obecního majetku pro rok 2020 č. 14 dle přílohy č. 3 k usnesení;
1.4. zásobník oprav a údržby odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2020 č. 14 dle přílohy 
č. 4 k usnesení;
1.5. zásobník investic odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2020 č. 14 – par. 2212 – par. 
2219 – par.
2221 – par. 2223 dle přílohy č. 5 k usnesení;
1.6. zásobník investic odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2020 č. 5 – par. 3631 – par. 
3341 – par. 2229 dle přílohy č. 6 k usnesení;
1.7. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2020 č. 19 dle přílohy č. 7 k usnesení;
1.8. zásobník investic odboru informačních technologií pro rok 2020 č 7 dle přílohy č. 8 k usnesení;

2. ukládá 

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 186 
– 195 pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby,

T – 22. 12. 2020
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 186 – 195 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 – 14. 1. 2021
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

5/65/2020  Způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a průměrný 
přepočtený počet zaměstnanců v příspěvkových organizacích zřízených 
statutárním městem Frýdek-Místek na rok 2021

Rada města 
1. schvaluje 
1.1 Zásady pro stanovení výše prostředků vynakládaných na platy v příspěvkových organizacích zřízených 
statutárním městem Frýdek-Místek uvedených v příloze č. 1 k usnesení pro rok 2021 dle přílohy č. 3 k usnesení, 

1.2 průměrný přepočtený počet zaměstnanců v příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem 
Frýdek-Místek na rok 2021 dle přílohy č. 2 k usnesení,

2. ukládá 

2.1 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek uvedených v příloze č. 1 k 
usnesení hospodárně vynakládat prostředky na platy v rámci schváleného příspěvku na provoz při dodržení 
radou města stanovených Zásad pro stanovení výše prostředků vynakládaných na platy dle přílohy č. 3 
k usnesení, 

2.2 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Frýdek-Místek dodržovat schválený 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok 2021 dle přílohy č. 2 k usnesení. 

6/65/2020 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací
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Rada města
rozhodla

1. o uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi
statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00296643,
zastoupeným primátorem RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., a těmito účastníky na druhé straně dohody:

Ing. Václav Herman, datum narození **. **. ****, Naděžda Hermanová, datum narození **. **. ****,
oba bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Dagmar Kaňoková, datum narození **. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Kateřina Krahulíková, datum narození **. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Eva Lokajová, datum narození**. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Radek Skočdopole, datum narození **. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Josef Straka, datum narození **. **. ****, Daniela Straková, datum narození **. **. ****, oba bytem:
* ********* ****, *******, *** ** *********
Toan Van Tran, datum narození **. **. ****, bytem: ********* ****** ***, ***** ******
Zdeněk Verlík, datum narození **. **. ****, Miroslava Verlíková, datum narození **. **. ****, oba bytem:
* ********* ****, *******, *** ** *********
Jan Zajíc, datum narození **. **. ****, Pavla Zajícová, datum narození **. **. ****, oba bytem:
* ********* ****, *******, *** ** *********
(budova K Sedlištím čp. 108, 109, Lískovec)
Jaroslav Belko, datum narození **. **. ****, bytem: ********** ****, ******* ***** *******
Radim Řeha, datum narození **. **. ****, Renáta Řehová, datum narození **. **. ****, oba bytem: ******* 
*****, ******, ***** ******
Ladislav Radim Vašňovský, DiS., datum narození **. **. ****, bytem: *********** ***, *****, ***** 
***********
Michal Vrana, datum narození **. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Eva Znišťalová, datum narození **. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
Ing. Kamila Židková, datum narození **. **. ****, bytem: * ********* ****, *******, *** ** *********
(budova K Sedlištím čp. 352, Lískovec)
Iveta Ďurišová, datum narození **. **. ****, bytem: ******** ***, *****, ***** **********
Petra Kvašňovská, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Petr Hrachovický, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Milada Pospíšilová, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku, se sídlem: Družstevní 844, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 00090891, zastoupené Vratislavem Němcem, předsedou představenstva družstva, a Peterem Zapalačem,
členem představenstva družstva
Bc. Daniel Světelský, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Eva Škardová, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
(budova K Sedlištím čp. 353, Lískovec)
Martina Ježová, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Darina Kyselová, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Petra Stiborová, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Viktória Straková, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Jaroslava Šimečková, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Marián Štefek, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Jan Trubiroha, datum narození **. **. ****, Jaroslava Trubirohová, datum narození **. **. ****, oba 
bytem:
******* ****, *****, ***** *********
Zdeněk Verlík, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** *********
Ing. Karel Věžník, datum narození **. **. ****, bytem: ******* ****, *****, ***** **
(budova K Sedlištím čp. 354, Lískovec),
dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. dohoda č. SP/0562/2020/OŽPaZ.

2. pověřit Ing. Šárku Gilarovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, ke kontrole, k opravě či 
doplnění dohody předložené radě města v části šedého zvýraznění textu v souladu se zjištěnou skutečností.

7/65/2020  Odvod do rozpočtu zřizovatele – odbor sociálních služeb
Rada města 
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ukládá 

odvod do rozpočtu zřizovatele statutárního města Frýdek-Místek dle § 28 odst. 9, písm. a) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci 
Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ve výši Kč 300.000,–. 

T: 21.12.2020 
Z: ředitelka příspěvkové organizace

8/65/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – odbor
sociálních služeb

Rada města
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020, uzavřené dne 01. 
12. 2020 mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
Frýdek-Místek, se sídlem: 
1. máje 2318, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39632, zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou 
Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK 
Frýdek-Místek. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu finančního vypořádání poskytnuté dotace z 
31. 12. 2020 na 31. 01. 2021, dle přílohy č. S/0661/2020/OSS/1k usnesení.

9/65/2020 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem 
Taxislužba pro seniory – Frýdek-Místek

Rada města
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na plnění veřejné zakázky s názvem Taxislužba pro seniory – 
Frýdek-Místek, s poskytovatelem – ROSI LOGISTIK s. r. o., Obrovského 1877/17, Slezská Ostrava, 710 
00 Ostrava, IČ 04598695, jehož předmětem je rozšíření cílových míst, do kterých má být přeprava 
prováděna, a to o místa: kontaktní místa energetických závodů, vodáren a plynáren, lékárny, 
Aquapark Olešná, Centrum aktivních seniorů, sídel klubů seniorů a Centra pro zdravotně 
postižené MSK, pracoviště Frýdek-Místek, a to dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení.

10/65/2020 Smlouva o zajištění výukových modulů – odbor ŠKMaT
Rada města
rozhodla
o uzavření „Smlouvy o zajištění výukových modulů“ mezi statutárním městem Frýdek-Místek, jako 
objednatelem a Dolní oblastí Vítkovice, z. s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 
75125285, jako poskytovatelem, dle přílohy č. 1 k usnesení.

11/65/2020 Souhlas se snížením nájmu za pronájem nebytových prostor Základní školy 
národního umělce Petra Bezruče Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, 
Fit Club ATLAS - OŠKMaT

Rada města
souhlasí
se snížením nájmu za pronájem nebytových prostor Fit Club ATLAS ve správě Základní školy 
národního umělce
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 nájemci Jaroslavu Pokornému, bytem *. ****** 
***, *******, IČ 44926383 ve výši 30% za období říjen až listopad 2020.

12/65/2020  Souhlas s přijetím účelově určených věcných darů pro příspěvkové 
organizace  – odbor ŠKMaT

Rada města 
souhlasí 
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1. s přijetím účelově určeného věcného daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, se sídlem Jana Čapka 2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 64120341 
zastoupena ředitelkou Mgr. Barborou Knopp v celkové hodnotě 11.100 Kč od dárce: BATZ CZECH, s.r.o. se 
sídlem Ostravská 1671, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 27764052, zastoupena Mariolou 
Kožusznik. Jedná se o 300 ks roušek typu FFP2, které jsou určeny pro žáky základní školy. 

2. s přijetím účelově určeného věcného daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, se sídlem El. Krásnohorské 2254, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 
68157797 zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Macháčem v celkové hodnotě 18.150 Kč od dárce: BATIST 
Medical a.s. se sídlem Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 28813936 zastoupena Ing. Tomášem 
Mertlíkem. Jedná se o 1.000 ks nano fiber mask B, které jsou určeny pro zaměstnance základní školy a mateřské 
školy.

13/65/2020 Odměny ředitelům příspěvkových organizací statutárního města 
Frýdku-Místku v oblasti školství - odbor ŠKMaT

Rada města
rozhodla
o výši odměn ředitelům příspěvkových organizací statutárního města Frýdku-Místku v oblasti školství 
dle přílohy č. 1 a č. 2 k usnesení.

14/65/2020 Rámcová smlouva č. 5817710003 o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
projekt „Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách – ul. Hlavní – ul. 
Dobrovského“

Rada města
1. rozhodla 
o přijetí dotace v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 
3 642 122,58 Kč v rámci výzvy č. 40 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu 
Doprava.

2. rozhodla 
o uzavření Rámcové smlouvy č. 5817710003 o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Doprava 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Zvýšení bezpečnosti na křižovatkách – ul. Hlavní 
– ul. Dobrovského“ mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČO 70856508 a  statutárním městem Frýdkem-Místkem, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 
00296643, zastoupeným primátorem  RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., dle přílohy č. 1 k usnesení.

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

15/65/2020 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu komunikace – ul. 
Třebízského, k.ú. Místek uzavřené s TS a.s. Frýdek-Místek

Rada města
rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu komunikace – ul. Třebízského, k.ú. Místek, uzavřené s 
TS a.s.
dne 27.05.2020, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

16/65/2020  Rozšíření dopravní obslužnosti obce Janovice o víkendech spoji městské 
hromadné dopravy – návrh financování

Rada města 
schvaluje 
podíl statutárního města Frýdek-Místek na nákladech rozšíření dopravní obslužnosti obce Janovice o víkendech 
o 3 páry spojů městské hromadné dopravy maximálně ve výši 50 000,- Kč.
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17/65/2020  Revize Směrnice QS-61-07 Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých 
v samostatné působnosti města

Rada města 
schvaluje 
revizi č. 11 Směrnice QS-61-07 Vedení a vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města dle 
Přílohy č. 1 k usnesení, s účinností od 01.01.2021.
18/65/2020 Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdku-Místku
Rada města
a) schvaluje
1. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout níže uvedené nebytové prostory nacházející 
se ve stavbě v majetku statutárního města Frýdek-Místek:
-stavba budovy č.p. 646, která je součástí pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – Kostikovo náměstí
nebytový prostor o výměře 15,98 m2, IV.NP (kancelář č. 4.11)
nebytový prostor o výměře 21,30 m2, IV.NP (kancelář č. 4.12)

2. záměr statutárního města Frýdek-Místek uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 
01.06.2001, mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Naděždou Vaňkovou, se 
sídlem Malý Koloredov 811, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 16667662 a Soňou Šimkovou, se sídlem 
Železniční 256, 73801 Staré Město, IČO: 47193964, jako nájemci, kdy předmětem nájmu je nebytový 
prostor o celkové výměře 19,97 m2, nacházející se v budově čp. 811, která je součástí pozemku p.č. 
1856/1 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, ul. Malý Koloredov, který je užíván za účelem provozování kadeřnictví.
Obsahem dodatku č. 5 by měla být změna nájemní smlouvy v části týkající se smluvní strany 
nájemce, a to tak, že smluvní strana nájemce se zúží o Soňu Šimkovou, se sídlem Železniční 256, 
73801 Staré Město, IČO: 47193964.

3. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5213 zahrada o výměře 
188 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Lipinou), dle Přílohy č. 1 k usnesení.

4. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5213 zahrada o výměře 84 
m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Lipinou), dle Přílohy č. 2 k usnesení.

5. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 5213 zahrada o výměře 
164 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Lipinou), dle Přílohy č. 3 k usnesení.

6. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 699/2 zastavěná plocha a 
nádvoří – společný dvůr o výměře 3 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Třanovského), dle Přílohy 
č. 4 k usnesení.

7. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 706/53 ostatní plocha - 
zeleň o výměře
2 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Třanovského), dle Přílohy č. 5 k usnesení.

8. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3975/3 ostatní plocha – 
manipulační
plocha o výměře 10 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Místecká kasárna), dle Přílohy č. 6 k 
usnesení.

9. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3975/3 ostatní plocha – 
manipulační
plocha o výměře 34 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Místecká kasárna), dle Přílohy č. 7 k 
usnesení.

10. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 3993/3 ostatní plocha – 
manipulační
plocha o výměře 11 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Místecká kasárna), dle Přílohy č. 8 k 
usnesení.
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11. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 838/1 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 2 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Jungmannova), dle Přílohy č. 9 k usnesení.

12. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 3235/198 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře
24 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Příkopy), dle Přílohy č. 10 k usnesení.

13. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 504/3 ostatní plocha – ostatní 
komunikace
o výměře cca 40 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Vodičná), dle Přílohy č. 11 k usnesení.

14. záměr statutárního města Frýdek-Místek zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví pozemku p.č. 
4822/1 orná půda o výměře 4.201 m2 a pozemku p.č. 4826 trvalý travní porost o výměře 3.213 m2, 
vše k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Vyšní konec), dle Přílohy č. 12 k usnesení, 
přičemž ve vlastnictví města je vždy podíl ve výši 1/3 vzhledem k celku uvedených pozemků.

15. záměr statutárního města Frýdek-Místek směnit spoluvlastnický podíl v ideální výši 1/3 vzhledem 
k celku nemovité věci – pozemku p.č. 4822/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 13 m2, 
k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Vyšní konec), dle Přílohy č. 13 k usnesení.
b) neschvaluje
16. záměr statutárního města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 1820/5 ostatní plocha – 
zeleň o výměře 60 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Malý Koloredov), dle Přílohy č. 14 k 
usnesení.

17. záměr statutárního města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3983 trvalý travní porost o 
výměře cca 
300 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Palkovická), dle přílohy č. 15 k usnesení.

18. záměr statutárního města Frýdek-Místek vypůjčit pozemek p.č. 4945/2 orná půda o výměře 10536 
m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Horní), dle Přílohy č. 16 k usnesení.

19/65/2020  Neuplatnění inflační doložky v roce 2021 u uzavřených smluv o nájmu 
a pachtu pozemků a nájmu movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Frýdku-Místku

Rada města 
rozhodla 
o tom, že statutární město Frýdek-Místek nebude činit v roce 2021 právní jednání směřující k jednostranné 
úpravě výše nájemného a pachtovného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených smluv o nájmu a 
pachtu pozemků, kdy předmět nájmu či pachtu je využíván pro nekomerční účely (zahrádkářské využití, zázemí 
u domu, přístupy apod.) a nájmu movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. 

20/65/2020  Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem 
„Modernizace varovného a informačního systému ochrany Statutárního 
města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP 
Frýdek-Místek - část digitální povodňový plán statutárního města a ORP 
Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky P20V00000127

Rada města
rozhodla 
a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na služby s názvem „Modernizace varovného a informačního 
systému ochrany Statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP 
Frýdek-Místek – část digitální povodňový plán statutárního města a ORP Frýdek-Místek“ účastníka: 
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28606582, za cenu 
428 000,- Kč bez DPH, tj. 517 880,- Kč včetně DPH. 
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b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Modernizace varovného 
a informačního systému ochrany Statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města 
a ORP Frýdek-Místek – část digitální povodňový plán statutárního města a ORP Frýdek-Místek“ s účastníkem: 
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28606582, za cenu 
428 000,- Kč bez DPH, tj. 517 880,- Kč včetně DPH. 

21/65/2020  Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory„ číslo veřejné zakázky 
P20V00000131

Rada města
rozhodla 
a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce, s názvem „Úprava objektu Radniční 13 na 
kancelářské prostory“, účastníka: OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová – Poruba, IČ 02117436, za cenu 
14 467 992,23 Kč bez DPH, tj. 17 506 270,60 Kč včetně DPH. 

b) o uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce, s názvem „Úprava objektu Radniční 
13 na kancelářské prostory“, s účastníkem OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová – Poruba, IČ 
02117436, za cenu 14 467 992,23 Kč bez DPH, tj. 17 506 270,60 Kč včetně DPH. 

22/65/2020  Zadání veřejné zakázky s názvem „Administrace koncesního řízení na 
provozovatele VHI v majetku statutárního města Frýdek-Místek“, číslo 
veřejné zakázky P20V00000134

Rada města 
rozhodla 

a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Administrace koncesního řízení na provozovatele 
VHI 
v majetku statutárního města Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky P20V00000134, účastníka – J2V services 
s.r.o., K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice, IČ 03620352. 

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Administrace koncesního řízení na 
provozovatele VHI v majetku statutárního města Frýdek-Místek“, číslo veřejné zakázky P20V00000134, s 
účastníkem – J2V services s.r.o., K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice, IČ 03620352, za cenu 149 000,00 Kč 
bez DPH, tj. 
180 290,00 Kč s DPH. 

23/65/2020  Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem 
„Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek 
na období
2021-2023“, číslo veřejné zakázky P20V00000135

Rada města 
rozhodla 
a) o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky s názvem „Autobusová doprava pro kluby seniorů 
statutárního města Frýdek-Místek na období 2021-2023“, číslo veřejné zakázky P20V00000135, účastníka, který 
se umístil jako první v pořadí – Bc. Pavel Zygmont, Frýdlant nad Ostravicí, Alšova 738, IČ 87879212. 

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního 
města Frýdek-Místek na období 2021-2023“, číslo veřejné zakázky P20V00000135, s účastníkem, který se 
umístil jako první v pořadí - Bc. Pavel Zygmont, Frýdlant nad Ostravicí, Alšova 738, IČ 87879212. 

24/65/2020 Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku,
změna přílohy č. 1 – organizační struktura

Rada města
1. rozhodla
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o organizačních změnách na odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku uvedených v bodech 
č. 2 a 3 tohoto usnesení.

2. ruší
provozní úsek a technický úsek na oddělení vnitřní správy s účinností od 1. 1. 2021.

3. schvaluje

změnu názvu u dvou pracovních míst na oddělení vnitřní správy z původního „vedoucí úseku“ nově na 
„referent majetkové správy“ s účinností od 1. 1. 2021.

4. schvaluje

Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku účinnému od 1. 2. 2020 dle přílohy 
č.1 
k usnesení.

5. schvaluje

s účinností od 1. 1. 2021 změnu přílohy č. 1 k organizačnímu řádu Magistrátu města Frýdku-Místku:

 organizační struktura č. 2 odbor vnitřních věcí dle přílohy č. 2 k usnesení,
 organizační struktura Magistrátu města Frýdku-Místku dle přílohy č. 3 k usnesení.

6. ukládá
tajemníkovi Magistrátu města Frýdku-Místku realizovat výše uvedené usnesení v souladu se 
zákoníkem práce.

25/65/2020 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku
Rada města 
ukládá
Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení z 65. 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 18. 12. 2020


