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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

ze 70. schůze Rady města Frýdku-Místku, 
konané dne 9. 2. 2021

1/70/2021 Rozpočtové opatření Rady města Frýdku-Místku č. 205 pro rok 2020

Rada města

1. schvaluje    

rozpočtové opatření Rady města Frýdku-Místku č. 205 pro rok 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o       5,16 tis. Kč na celkovou výši 1 327 004,23 tis. Kč
 navýšení výdajů o          5,16 tis. Kč na celkovou výši 1 586 447,87 tis. Kč 

2. ukládá

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtového opatření Rady města Frýdku-Místku č. 205 pro rok 

2020 dle platné rozpočtové skladby.

T – 16. 2. 2021

Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválené rozpočtové opatření rady města č. 205 na internetových stránkách města a současně 

oznámit na úřední desce, kde je rozpočtové opatření zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno 

nahlédnout do jeho listinné podoby.

T – 11. 3. 2021

        Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/70/2021 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 10 - 15 pro rok 2021

Rada města

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 10 – 15 pro rok 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o    3 441,02 tis. Kč na celkovou výši 1 241 546,17 tis. Kč
 navýšení výdajů o    3 441,02 tis. Kč na celkovou výši 1 582 958,20 tis. Kč 

1.2. zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2021  dle přílohy č. 2 k usnesení;

1.3. zásobník investic odboru správy obecního majetku pro rok 2021 č. 2 dle přílohy č. 3 k usnesení;

1.4. zásobník oprav a údržby odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2021 č. 1 dle přílohy č. 4 

k usnesení;

1.5. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2021 č. 3 dle přílohy č. 5 k usnesení;

2. ukládá

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 10 – 15 pro 

rok 2021 dle platné rozpočtové skladby.

T – 16. 2. 2021

Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 10 - 15 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 – 11. 3. 2021
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        Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

3/70/2021 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Mateřské škole 
Mateřídouška, FrýdekMístek, J. Božana 3141 

Rada města

rozhodla

o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku ve výši 1.000 Kč 

Mateřské škole Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, IČ 60046091 dle § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

4/70/2021 Poskytnutí neinvestičních dotací, uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí neinvestičních dotací a poskytnutí daru z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2021 - dotační rezervy primátora 

Rada města

rozhodla 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2021 - 
dotační rezervy primátora těmto subjektům: 

1. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem: Hutní 36, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 

26606721, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, zastoupen 

prezidentem Ing. Jiřím Vykoukalem na úhradu  části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením 

tenisových turnajů kategorie „A“ starší žáci: POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2021, 

který se uskuteční v předpokládaném termínu 19. 3. – 23. 3. 2021 a mladší žáci: ŠTÍT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU 2021, který se uskuteční v předpokládaném termínu 7. 6. – 11. 6. 2021, tj.  pronájem 

sportoviště, míče, technická četa, on-line přenosy, servis raket, zdravotní personál, rozhodčí a ceny ve výši 

40.000,- Kč.

2. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Skalice, se sídlem: Skalice 426, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 65494776, 

zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupen starostou 

René Pardubickým na úhradu části výdajů spojených s organizačně-technickým zabezpečením akce Skalický 
kopec, tj. poháry pro soutěžící, medaile, skákací hrad pro děti, hudba, malování pro děti, stříkaná pěna, svítící 

kroužky, ohňostroj, poštovné a pronájem hřiště, která se uskuteční v předpokládaném termínu 7. 8. 2021 ve výši 

25.000,- Kč.

3. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem 

Krakovská 1695/21, Nové město, 110 00 Praha 1, IČ 65399447, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7606, zastoupen předsedkyní oblastní odbočky ve Frýdku-Místku Janou 

Krestovou, na úhradu části výdajů spojených s pořádáním Festivalu „Dny umění nevidomých na Moravě 
2021“, ve vybraných moravských městech, tj. kancelářský materiál, pronájem prostor, propagace, honoráře pro 

interprety, květiny a dárky pro interprety, který se uskuteční v předpokládaném termínu květen – říjen 2021 ve 

Frýdku-Místku v kostele sv. Jakuba nebo prostřednictvím sociálních sítí ve výši 7.000,- Kč.
4. Království lašské (Regnum lachiensis) z. s., se sídlem Skalice 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22844449, 

zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9467, zastoupené 

předsedou Zdeňkem Krulikovským na úhradu části výdajů spojených s mimořádným vydáním časopisu 
Lašský dostavník – 20 let rozhledny Panorama na Kabátici v Chlebovicích, tj. tisk mimořádného vydání, které se 

uskuteční v předpokládaném termínu červenec 2021 ve výši 10.000,- Kč.

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 2021 – dotační rezervy primátora se subjekty uvedenými v bodě a) 
tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 - 4 k usnesení.

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

5. Království lašské (Regnum lachiensis) z. s., se sídlem Skalice 6, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22844449, 

zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9467, zastoupené 

předsedou Zdeňkem Krulikovským na úhradu části výdajů spojených s vydáním časopisu Lašský dostavník – 

čtvrtletně vycházející kulturně-vlastivědný časopis (11. ročník) ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 5 k usnesení.
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5/70/2021 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Frýdek

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

1. o poskytnutí investiční dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem ul. Střelniční 

1861, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235678 ve výši 150.000,- Kč, výhradně k nákupu sekacího traktoru s 

příslušenstvím.

2. o uzavření smlouvy mezi SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, 738 

01 Frýdek-Místek, IČ 45235678, zastoupeným Michalem Pírkem, starostou sboru a statutárním městem 

Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města 

RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., jejímž předmětem je poskytnutí investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Frýdek-Místek na rok 2021 k nákupu sekacího traktoru s příslušenstvím pro údržbu 

zeleně, zimní údržbu areálu hasičské zbrojnice, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na 

odboru BRaPK. 

6/70/2021 Darovací smlouva – věcný dar společnosti GasNet Služby, s.r.o. 
statutárnímu městu Frýdek-Místek za účelem dovybavení JSDH Frýdek

Rada města

1. schvaluje

přijetí věcného daru od GasNet Služby, s.r.o., na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Frýdek 

použitým osobním detektorem SEWERIN řady EX-TEC PM4 včetně flexibilní sondy a síťového adaptéru v počtu 1 

kusu 

v celkové zůstatkové hodnotě 0,- Kč.

2. rozhodla

o uzavření darovací smlouvy mezi GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311, 

zastoupenou jednateli Martinem Gebauerem a Pavlem Káčerem a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem 

Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., 

jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v celkové zůstatkové hodnotě 0,- Kč na dovybavení jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Frýdek použitým osobním detektorem SEWERIN řady EX-TEC PM4 včetně flexibilní sondy 

a síťového adaptéru v počtu 1 kusu, a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK. 

7/70/2021 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy na dodávku tepelné energie do 
objektu novostavby tělocvičny u ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 
Rada města

rozhodla

o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na dodávku tepelné energie do objektu novostavby tělocvičny 

v areálu ZŠ F-M, na ul. J. Čapka 2555 s dodavatelem DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek, zastoupeným Mgr. Jiřím Čudou, MBA, předsedou představenstva, zapsaným v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205, IČ 651 38 091, dle přílohy č. 1 k usnesení.

8/70/2021 Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce prostor KB 
a přilehlých prostor v 1. NP, Radniční 1148, Frýdek-Místek“  

Rada města  

rozhodla

o uzavření dodatku č. 4 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 jsou:

a) neprováděné stavební práce v rozsahu přílohy změnového listu č. 2 usnesení,

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

c) prodloužení termínu realizace I. etapy o 8 dnů,

d) navýšení celkové ceny díla o 72 786,77 Kč bez DPH, tj. 88 071,99 vč. DPH.
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Cena díla dle dodatku č. 4 činí 8 244 916,07 bez DPH, tj. 9 976 348,44 Kč vč. DPH.

9/70/2021 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Dům včelařů Chlebovice – 
výměna střešní krytiny“

Rada města 

rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0456/2020/IO s názvem „Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní 

krytiny“ ze dne 27. 7. 2020, se zhotovitelem FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, 

IČ 27765857, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu přílohy k usnesení dle změnových listů č. 5 a 6,

b) zvýšení celkové ceny díla o 172 779,97 Kč bez DPH, tj. 209 063,76 Kč vč. DPH, cena díla dle dodatku 

č. 2 činí 4 136 533,85 bez DPH, tj. 5 005 205,96 Kč vč. DPH.

10/70/2021 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 II.“, číslo veřejné zakázky P21V00000005    

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 II.“ 

účastníka: Ing. Lumír Pála, Myslbekova 955, 363 01 Ostrov, IČ 68783531, za cenu 192 000,- Kč bez 

DPH, tj. 232 320,- Kč včetně DPH. 

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: Ing. Lumír Pála, Myslbekova 955, 363 01 Ostrov, IČ 68783531, za cenu 192 000,- Kč bez 

DPH, tj. 232 320,- Kč včetně DPH.

11/70/2021 Neuplatnění inflační doložky u uzavřených smluv o nájmu bytu   

Rada města

rozhodla

o tom, že statutární město Frýdek-Místek nebude v období od 01.03.2021 do 28.02.2022 jako pronajímatel činit 

právní jednání směřující k jednostranné úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky 

z uzavřených smluv o nájmu bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku, včetně bytů 

v domech zvláštního určení.

12/70/2021 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti na rok 2021 s obcí Baška

Rada města

rozhodla 

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti s obcí Baška, se sídlem Baška 
420, 739 01  Baška, Identifikační číslo: 00296511, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

13/70/2021 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti na rok 2021 s obcí Janovice

Rada města

rozhodla 
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uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti s  obcí Janovice, se sídlem 

Janovice 83, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí, Identifikační číslo: 00493619, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

14/70/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické energie pro stavbu „Výstavba parkovacích 
míst u ZŠ ve Skalici“                  

Rada města

rozhodla

o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie pro stavbu 

„Výstavba parkovacích míst u ZŠ ve Skalici“, mezi  statutárním  městem   Frýdek-Místek  a  provozovatelem ČEZ  

Distribuce, a.s.,  se  sídlem  Teplická 874/8, Děčín, IČ : 24729035, zapsaná v Obchodním rejstříku,  vedeném u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem,  oddíl B,  vložka 2145,  zastoupena  Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení 

Regionální obsluha,  dle  přílohy  č. 1  k usnesení.

15/70/2021 Návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotací z rozpočtu města na rok 2021 – odbor sociálních služeb

Rada města 

a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města 
na rok 2021 těmto subjektům: 

1. Medela-péče o seniory o.p.s., se sídlem: Ostravice 855, 73914 Ostravice, IČO: 02141531, zapsaná 

v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1210, 

zastoupená ředitelkou Kateřinou Valovou, ve výši Kč 72.000,-, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. 

na úhradu elektrické energie a nájemného, dle přílohy č. S/0077/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

2. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem: Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5, IČO: 40613411, 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupený ředitelem 

pobočky Ostrava Bc. Tomášem Hruškou, ve výši Kč 60.000,–, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. 

na úhradu energií, vodného a stočného, léků a zdravotnického materiálu. Neinvestiční dotace je určena výhradně 

k použití zařízením příjemce, kterým je Armáda spásy v ČR, pobočka Ostrava, se sídlem: U Nových válcoven 9, 

70900 Ostrava, dle přílohy č. S/0078/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.  

3. Společně, o.p.s., se sídlem: Mendlovo nám. 1a, 60300 Brno, IČO: 26976307, zapsaná v rejstříku obecně 

prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 266, zastoupená ředitelem 

Ing. Jakubem Cardou, ve výši Kč 100.000,-, a to na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s realizací 

projektu Senior Point ve městě Frýdku-Místku, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn), odvodů 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, kancelářské potřeby. 

Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů spojených s realizací projektu Senior 

Point v Centru aktivních seniorů Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0079/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na 

OSS.

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na 
rok 2021 tomuto subjektu:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: El. Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-

Místek, IČO: 00534188, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená 

ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 1.000.000,-, a to na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek 

včetně příslušenství, dle přílohy č. S/0080/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS. 

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace z rozpočtu města na rok 

2021 se subjekty uvedenými v bodě a) – b), dle příloh č. S/0077/2021/OSS,  S/0078/2021/OSS, 

S/0079/2021/OSS  a S/0080/2021/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS.

16/70/2021 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 – odbor sociálních služeb

Rada města
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a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2021 níže uvedeným subjektům:

1. UNIE ROSKA – registrovaná organizace ROSKA Frýdek-Místek, z. p. s., se sídlem: Novodvorská 3052, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64120252, zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

v oddílu L, vložce 3530, zastoupena předsedkyní Helenou Novákovou, ve výši Kč 35 000,-, a to výhradně 

na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Rekondiční pobyt v nestátním zdravotnickém zařízení 

Odra na Ostravici“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. S/0057/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené 

na OSS.

2. ADRA, o. p. s., se sídlem: Markova 600/6, 158 00  Praha 5 - Jinonice, IČ: 61388122, zapsána v rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, Dobrovolnické 

centrum ADRA Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1242, 738 01  Frýdek-Místek, zastoupeno vedoucím Stanislavem 

Staňkem, ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu 

„Informační a podpůrné centrum pro rodiny s dětmi s autismem“, tj. na materiál na aktivity s dobrovolníky, 

nájemné, ostatní osobní náklady na dohody o provedení práce, na dohody o provedení činnosti včetně odvodů na 

sociální a zdravotní pojištění, dle přílohy č. S/0058/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

3. Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. se sídlem: Gurťjevova 459/11, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČ: 26850176, 

zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu O, vložce číslo 

194, zastoupen ředitelkou Bc. Bronislavou Husovskou, DiS., ve výši Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou 

úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé“, tj. na mzdové náklady 

včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnance provádějící přímou práci s hospicovými klienty 

z Frýdku-Místku, dle přílohy č. S/0059/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

4.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 

evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 

Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Mobilní hospicová péče 

v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na zdravotnický materiál, mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění a ostatní osobní náklady na dohody o provedení práce pro zaměstnance provádějící přímou práci 

s hospicovými klienty z Frýdku-Místku, dle přílohy č. S/0060/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

5.  Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek,  IČ: 45235201, zapsána v rejstříku 

evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 

Kč 14 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt pro klienty 

Denního centra Maják na rok 2021“, tj. na materiál pro práci s klienty, pobyt klienti, pobyt zaměstnanci, vstupné 

na bazén, masáže, doprava, dle přílohy č. S/0061/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

6. Sdružení moravskoslezských celiaků, zapsaný spolek, se sídlem: Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ: 1989189, zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 11090, 

zastoupeno předsedkyní Mgr. Kamilou Petruškovou, ve výši Kč 15 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 

nákladů v rámci realizace projektu „Informační a edukační centrum na pomoc lidem s celiakií“, tj. na potraviny, 

kancelářské potřeby, odborná literatura, nájemné, dotisk brožury, ostatní osobní náklady na dohody o provedení 

práce, dle přílohy č. S/0062/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

7. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Naděje Frýdek-Místek, 
se sídlem: Kolaříkova 653, 738 01 FrýdekMístek, IČ: 63699311, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 47801, zastoupen předsedkyní Evou Kosturovou, ve výši Kč 10 000,-, 
a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Ozdravný pobyt –rehabilitace pro 

účastníky – masáže, hydromasáže, cvičení“, tj. na rehabilitační procedury, dle přílohy č. S/0063/2021/OSS 

k tomuto usnesení, uložené na OSS.

8.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 

FrýdekMístek,  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, ve výši Kč 35 000,-, a to výhradně na částečnou 

úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Oceňování, evidence a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve“, 

tj. na kancelářské potřeby, spotřební materiál, telefony, internet, ekonomické a právní služby, dle přílohy 

č. S/0064/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

9.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem: 1. máje 2318, 738 01 

FrýdekMístek,  IČ: 00426440, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 
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39632,  zastoupen předsedkyní Janou Měrkovou a Janou Stanovskou, ustanoveným členem oblastní výkonné rady 

a ředitelkou Úřadu oblastního spolku ČČK Frýdek-Místek, ve výši Kč 31 000,-, a to výhradně na částečnou 

úhradu nákladů v rámci realizace projektu „Humanitární jednotka“, tj. na pracovní uniformy, výukové elektrody 

AED, baterie AED, osvětlení stanu, lavice a stoly do stanu, nájemné skladu, dle přílohy č. S/0065/2021/OSS 

k tomuto usnesení, uložené na OSS.

10. Andělé Stromu života, pobočný spolek, Moravskoslezský kraj, se sídlem: Kostelní 71/37, 741 01 

Nový Jičín, IČ: 03632661, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 

14601, zastoupen ředitelkou Marií Ryškovou, ve výši Kč 40 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů 

v rámci realizace projektu „Dostupnost a udržitelnost poskytování specializované paliativní péče – Mobilní hospic 

Strom života - občanům Frýdku-Místku“, tj. na mzdové náklady pro zaměstnance provádějící přímou práci 

s hospicovými klienty z Frýdku-Místku, dle přílohy č. S/0066/2021/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu projektů v oblasti 

zdravotnictví pro rok 2021 se subjekty uvedenými v bodě a) dle přílohy č. S/0057/2021/OSS až 

č. S/0066/2021/OSS k usnesení, uložené na OSS.

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o neposkytnutí neinvestiční dotace z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 níže 

uvedeným subjektům:

11.  Oblastní charita Červený Kostelec, se sídlem: 5. května 1170, 549 41  Červený Kostelec,  IČ: 48623814, 

zapsána v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupena zástupcem ředitele 

Mgr. Dominikem Melicharem, ve výši Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace 

projektu „Rehabilitační zdravotní pobyty pro nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní“, tj. na mzdové 

náklady.

12. Jezdecký klub Sviadnov, zapsaný spolek, se sídlem: Pod Štandlem 413, 739 25 Sviadnov, IČ: 68158068, 

zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3953, zastoupen 

předsedkyní Darjou Hrůzkovou, ve výši Kč 42 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci 

realizace projektu „Podpora úhrady osobních nákladů hiporehabilitačního týmu JK Sviadnov k zajištění 

hiporehabilitace u dětí“, tj. na ostatní osobní náklady na dohody o provedení práce včetně odvodů na sociálním 

a zdravotním pojištění.

17/70/2021 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv  o poskytnutí neinvestičních dotací z programu „Podpora a rozvoj 
ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2021“ – odbor 
sociálních služeb  

Rada města

a) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na 

sociální služby pro rok 2021“ níže uvedeným subjektům:

1. Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem náměstí Svobody 33, 

738 01 Frýdek-Místek, IČO 07504357, pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl L, vložka 70960, zastoupený předsedkyní Dagmar Kaňokovou, ve výši Kč 50 000,-, a to 

výhradně na částečnou úhradu nákladů v rámci projektu „Společný sportovně relaxační zážitek-poznávací, 

zážitkové a vzdělávací zájezdy“ tj. na úhradu dopravy autobusu na zájezdy, dle přílohy č. S/0011/2021/OSS, 

uložené na OSS.

2.  NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s., se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, obecně 

prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Brně, 

oddíl O, vložka 443, zastoupena ředitelkou Bc. Barborou Suchou, ve výši Kč 15 000,-, a to výhradně na 

částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Bezbariérový veřejný prostor – konzultační činnost“,  tj. 

na úhradu nájemného, ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 

nákladů zařízení příjemce, kterým je konzultační středisko se sídlem: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, dle 

přílohy  č. S/0012/2021/OSS, uložené na OSS.
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3. Podané ruce, z. s., se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70305731, spolek zapsaný ve 

spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4764, zastoupen předsedkyní Bc. 

Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 100 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 

projektu „Canisterapie občanům města a okolí“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.   Neinvestiční dotace je určena 

výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým jsou Podané ruce, z. s. se sídlem Malý 

Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0013/2021/OSS, uložené na OSS.

4.  ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 

zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem Staňkem, 

ve výši 

Kč 50 000 ,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociální šatník ADRA“, tj. 

na  úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)  a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 

pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů 

zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek,  dle přílohy č. 

S/0014/2021/OSS, uložené na OSS.

5. ADRA, o. p. s.,  se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 

zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem Staňkem, 

ve výši 

Kč 90 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Dobrovolníci ADRA 

v domácnostech seniorů a osob se zdravotním postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu 

ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 

nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA o. p. s. se sídlem Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 

S/0015/2021/OSS, uložené  na OSS.

6. ADRA, o. p. s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 

zastoupena na základě plné moci vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem Staňkem, 

ve výši

Kč 180 000 ,- , a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Dobrovolníci ADRA 

pomáhají seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem a dlouhodobě a nevyléčitelně nemocným“, tj. na 

úhradu ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění  a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu 

provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je ADRA, o. p. s. se sídlem: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek, 

dle přílohy č. S/0016/2021/OSS, uložené na OSS.

7.  Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632031, ústav zapsán 

v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 

Damkovou, ve výši Kč 7 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Focusní 

skupiny“, tj. na nákup potravin, úhradu ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0017/2021/OSS, uložené na 

OSS.

8.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-

Místek, IČ 00426440, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

39632, zastoupen předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK F-M Janou Měrkovou a ředitelkou Oblastního spolku 

ČČK F-M  Janou Stanovskou, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 

v rámci projektu „Sociální šatník a humanitární služby pro osoby bez přístřeší a sociálně znevýhodněné“, tj. na 

nákup kancelářských potřeb, zdravotnických potřeb, úhradu energií, vodného a stočného, telefonních poplatků, 

poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, ekonomických služeb, mzdových 

nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 

zabezpečení, dle přílohy č. S/0018/2021/OSS, uložené na OSS.

9.  Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek, se sídlem 1. máje 2318, 738 01 Frýdek-

Místek, IČ 00426440, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

39632, zastoupen předsedkyní Oblastní výkonné rady ČČK F-M Janou Měrkovou a ředitelkou Oblastního spolku 

ČČK F-M  Janou Stanovskou, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 

v rámci projektu „Mobilní ošetřovací jednotka“, tj. na nákup kancelářských potřeb, zdravotního materiálu, úhradu 

energií, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, 

ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
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pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0019/2021/OSS, 

uložené na OSS.

10. KAFIRA o. p. s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná 

společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 

vložka 1215, zastoupena ředitelem  Janem Horákem, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 

provozních nákladů v rámci projektu „Podpora pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením 2021“, tj. na 

nákup spotřebního materiálu, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, zákonného 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 

nákladů zařízení příjemce, kterou je KAFIRA o. p. s. se sídlem Na poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. 

S/0020/2021/OSS, uložené na OSS.

11.  Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632031, ústav zapsán 

v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 

Damkovou, ve výši Kč 10 500,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 

„Svépomocné skupiny“, tj. na úhradu ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. S/0021/2021/OSS, uložené na 

OSS.

12. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 

Ostrava, IČ 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem, ve 

výši 

Kč 20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, 

spotřebního materiálu, úhradu energií, telefonních poplatků,  ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je 

určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je Centrum pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 2185,738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. 

S/0022/2021/OSS, uložené na OSS.

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit 

navazujících na sociální služby pro rok 2021“ se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle přílohy č. 

S/0011/2021/OSS až S/0022/2021/OSS k usnesení, uložené na OSS.

c) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na 

sociální služby pro rok 2021“ níže uvedenému subjektu:

BESKYD FM, z. ú., se sídlem Hlavní třída 2326, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 09470646, ústav zapsaný v rejstříku 

ústavů, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 354, zastoupena ředitelem Ing. Liborem 

Sladkovským, ve výši Kč 28 200,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 

„Canisterapie pro klienty s chronickým duševním onemocněním“, tj. na úhradu  služeb canisterapie.

18/70/2021 Smlouva č. 3194100010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu životního prostředí České republiky – Adaptační strategie 
statutárního města Frýdek-Místek

Rada města

1. rozhodla

o přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 817 tis. Kč  v rámci výzvy 

č. SGS-3 OSLO z Norských fondů 2014-2021 administrovaných Státním fondem životního prostředí České 

republiky. 

 

2. rozhodla

o uzavření Smlouvy č. 3194100010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního 

prostředí České republiky na akci Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek mezi Státním fondem 

životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 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.
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3. pověřuje

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

19/70/2021 Rozhodnutí o předložení žádosti o dotaci 

Rada města

1. rozhodla

o předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt statutárního města Frýdku-Místku 

„Rekonstrukce Památníku osvobození ve Frýdku-Místku“.  

2. ukládá

odboru ÚRaSŘ zajistit zpracování žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení.

3. pověřuje

RNDr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení.

20/70/2021 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 
2021“ – OŠKMaT

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ níže uvedeným subjektům:

1. ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, obecně prospěšná společnost 

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1196, 

zastoupená na základě plné moci členem správní rady Stanislavem Staňkem na výtvarný materiál, 

kancelářské potřeby, sportovní materiál a vybavení, hudební materiál a vybavení, odměny pro děti a mládež, 

cestovné ve výši 21.000 Kč,

2. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 

IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 

prezidentem Ing. Igorem Naděm na nájmy včetně služeb, materiál na pokusy a fotopráce ve výši 59.000 Kč,

3. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na vstupné, pronájmy, občerstvení, 

pitný režim, věcné odměny, sladkosti, výtvarný materiál, hry, knihy, fotopráce, materiál, vybavení, kroniky ve výši 

11.000 Kč, 

4. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na dopravné, startovné, ubytování, 

stravování, jízdné, sportovní vybavení, cestovné, vstupné, materiál ve výši 27.000 Kč,

5. Asociace TOM ČR, TOM 19070 KAM, se sídlem K Fojtství 65, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, 

IČ 70632359, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41361, 

zastoupený vedoucím oddílu Bc. Jiřím Šnapkou na nájmy, ubytování, materiál, kancelářské potřeby, vybavení, 

lékárničky, dopravné, vstupné, startovné, sportovní a tábornický materiál, hry, knihy, občerstvení, pohoštění, 

stravné, poštovné, balné, dopravné, cestovné, přepravné ve výši 36.000 Kč,
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6. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 

Frýdek-Místek, IČ 14613271, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

41803, zastoupená předsedou Mgr. Ilonou Halešovou a jednatelem Mgr. Eduardem Boščíkem na materiál, 

cestovné, přepravné, účastnické poplatky, včelařské potřeby, nájmy, propagace, web, grafické zpracování, 

propagační materiál, vstupné, naučné programy, tisk ve výši 27.000 Kč,

7. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku OPS, vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem na energie, vodné, stočné, teplo, 

nájem, materiál, cestovné, dopravné, přepravné, občerstvení, stravování, ubytování, věcné odměny, vstupné, 

PHM ve výši 38.000 Kč, 

8. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 

28. října 781, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Janem Tkáčem na energie, vodné, stočné, 

sportovní potřeby, vybavení, nářadí, nástroje, výukový materiál, časopisy, odznaky, nášivky, kancelářské potřeby, 

kopírování, poštovné, cestovné, přepravné, materiál ve výši 75.000 Kč,

 9. Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. se sídlem F. Čejky 450, Místek, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 61963836, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 38613, zastoupený vedoucím střediska Mgr. Tomášem Stolínem na nájmy, materiál, vstupné, 

bazén, bowling, sportovní a tábornické potřeby, hry, loď, vybavení, ubytování, přívěsný vozík 

ve výši 49.000 Kč,

 
10. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, Frýdek, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Tomášem Kikou na plyn, el. energii, odvoz odpadu, vodné, stočné, 

materiál, vybavení, drobnou údržbu, cestovné, pronájmy ve výši 100.000 Kč,

11. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 16628756, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedou 

Ing. Hanou Olkovou a místopředsedou Ing. Janou Kohutovou na energie, vodu, věcné ceny, občerstvení, 

propagace, materiál, režie sálů ve výši 31.000 Kč,

12. Lumpíkov z. ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02859343, ústav 

zapsaný v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou Petrou 

Petruškovou na nájmy, energie, materiál, propagaci ve výši 13.000 Kč, 
 
13. Vodní záchranná služba ČČK Frýdek-Místek, pobočný spolek, se sídlem Lidická 1694, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek, IČ 65493974, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

27412, zastoupený předsedou Bohumírem Hrtoněm na pomůcky, vybavení, materiál ve výši 30.000 Kč,

14. Sdružení Klubko, z.s., se sídlem Národních mučedníků 2548, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632138, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4832, zastoupený jednatelkou 

Bc. Markétou Sysalovou na nájmy, služby, údržbu a servis vybavení, materiál, nářadí, vybavení ve výši 36.000 
Kč,

15. Přátelé Lipiny, z.s., se sídlem V. Vantucha 1341, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07279710, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17789, zastoupený členkami Výkonné rady 

Zdenkou Benešovou a Janou Šponiarovou na materiál, nájem, energie, cestovné, jízdné, půjčovné, vstupné, 

potraviny, kopírování, tisk, poštovné, věcné odměny ve výši 9.000 Kč, 

16. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R, se sídlem El. Krásnohorské 105, Frýdek, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632618, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 41364, zastoupená vedoucí oddílu Mgr. Ditou Volnou na nájmy, materiál, dopravné, potraviny, stravování, 

vybavení, ubytování ve výši 36.000 Kč,

17.  Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 02900807, spolek vedený ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, zastoupený 

předsedou Petrem Dvořáčkem na technické zajištění, materiál, propagace, reklamu, vybavení, tisk, věcné odměny 

ve výši 18.000 Kč, 

18. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 
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Ing. Helenou Vaškebovou na materiál, vybavení, propagaci, reklamu, energie, vodné, stočné, odvoz odpadu ve 

výši 

4.000 Kč,

19. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na Sportovní odpoledne v areálu Sokolíka 

na materiál, vybavení, občerstvení, věcné odměny ve výši 6.000 Kč, 

20. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Míša, se sídlem 1. máje 1839, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 64120741, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 50132, zastoupený předsedkyní Soňou Běčákovou na Posezení s podzimní náladou na poplatky, 

občerstvení, pitný režim, věcné odměny ve výši 4.000 Kč, 

21. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 

IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 

prezidentem Ing. Igorem Naděm na Den vědy 2020 na materiál na pokusy ve výši 4.000 Kč,

22. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 

IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 

prezidentem Ing. Igorem Naděm na Finále fyzikální ligy 2021 na materiál na pokusy, věcné odměny, poháry, 

diplomy, medaile, fotopráce ve výši 8.000 Kč,

23. Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, se sídlem U Olšavy 2453, 688 01 Uherský Brod, 

IČ 46271066, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2458, zastoupený 

prezidentem Ing. Igorem Naděm na akci Evropský vědecký den pro mládež 2021 na materiál na pokusy, věcné 

odměny, poháry, diplomy, medaile, fotopráce ve výši 8.000 Kč,

24. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 

Ing. Helenou Vaškebovou na akci Štětcem proti nudě na nářadí, materiál, vybavení, věcné odměny, občerstvení, 

propagace, tisk, nájem, energie, vodu, likvidaci odpadu ve výši 3.000 Kč,

25. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 

Ing. Helenou Vaškebovou na akci Tradiční vánoce v Sokolíku na výtvarné potřeby, materiál, propagaci, autorské 

poplatky ve výši 3.000 Kč,

26. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 

Ing. Helenou Vaškebovou na akci Šikovné ruce na materiál, vybavení, věcné odměny, občerstvení, propagaci 

a tisk, likvidaci odpadu, nájem, voda, energie ve výši 3.000 Kč,

27. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26528991, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5157, zastoupený předsedou 

Ing. Helenou Vaškebovou na akci Keramická pec aneb historie umění v praxi na materiál, vybavení, propagaci, 

nájem ve výši 6.000 Kč,

28. Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. se sídlem 

28. října 781, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47999853, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl L, vložka 38550, zastoupený vedoucím střediska Janem Tkáčem na akci Skautské jaro 

na tisk, kopírování, materiál, občerstvení, vstupné, věcné odměny ve výši 4.000 Kč,

29. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek, se sídlem Palkovická 418, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632332, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl L, vložka 41407 zastoupený vedoucím oddílu Romanem Gachem na akci Mistrovství ČR jednotlivců 

v Turistickém závodě + 4. kolo Českého poháru na nájmy, materiál, trička, medaile, odměny, ceny, občerstvení, 

cestovné ve výši 20.000 Kč,

30. Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 19073 T.O.R , se sídlem El. Krásnohorské 105, Frýdek, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 70632618, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 41364, zastoupený vedoucí oddílu Mgr. Ditou Volnou na letní tábor na nájmy, potraviny, stravování ve výši 

13.000 Kč,
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31. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 

00601381, příspěvková organizace vedená v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, IZO 600016323, 

zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Tobiášem na Anglické divadlo na materiál, vybavení, občerstvení, kulisy ve 

výši 6.000 Kč,

32. Lumpíkov z. ú., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 02859343, ústav 

zapsaný v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 4, zastoupený ředitelkou Petrou 

Petruškovou na letní tábor Bradavická škola čar a kouzel aneb Harry Potter na dopravu, materiál, tisk, vybavení, 

věcné odměny, ubytování ve výši 8.000 Kč, 

33. Junák – český skaut, středisko Kruh Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Kostikovo náměstí 638, Frýdek, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 60341301, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 38571, zastoupený vedoucím střediska Tomášem Kikou na akci na akci Freever na nájem, materiál, 

potraviny 

ve výši 4.000 Kč,

b) doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ se subjekty 
uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. S/0010/2021/OŠKMaT a č. S/0023/2021/OŠKMaT až 
S/0054/2021/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.

21/70/2021 Souhlas   s  přijetím   účelové   neinvestiční   dotace  z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a s uzavřením smlouvy na rok 2021 pro 
příspěvkovou organizaci Městská knihovna Frýdek-Místek - OŠKMaT

Rada města

souhlasí 

s přijetím účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 pro organizaci 

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČO 47999721, a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi 

Moravskoslezským krajem jako poskytovatelem a Městskou knihovnou Frýdek-Místek jako příjemcem, 

na realizaci projektu s názvem „Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2021“, a to ve výši 

1.548.000 Kč.

22/70/2021 Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 
134, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 70632405 – odbor ŠKMaT   

Rada města

1. bere na vědomí 

dopis ze dne 28. 1. 2021, kterým Mgr. Rostislav Hekera oznamuje odstoupení z funkce ředitele příspěvkové 

organizace Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 134, 738 02 Frýdek-Místek, 

IČ 70632405, ke dni 31. 3. 2021. 

2. rozhodla 

vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek 

„příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 134, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 70632405, dle podmínek 

uvedených v příloze č. 1 k usnesení.

3. jmenuje 

předsedu a další členy výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 

organizace Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 134, 738 02 Frýdek-Místek, 

IČ 70632405, dle přílohy č. 2 k usnesení.

4. ukládá

vedoucímu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy zveřejnit vyhlášení výběrového řízení na úřední desce 

statutárního města Frýdek-Místek, na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek, 
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www.frydekmistek.cz, na Úřadu práce Frýdek-Místek, serveru culturenet.cz, a v následujícím tisku: Zpravodaj RM 

Frýdku-Místku a v týdeníku FRÝDECKO-MÍSTECKO.

23/70/2021 Organizační řád Magistrátu města Frýdku-Místku

Rada města

1. schvaluje 

s účinností od 10. 2. 2021 na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy změnu názvu pracovního místa 

z „kronikář města“ na „referent správy budov a kronikář města“.

2. schvaluje

s účinností od 10. 2. 2021 Organizační řád Magistrátu města Frýdku-Místku včetně Organizační struktury 

Magistrátu města Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení.

3. ukládá

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

a zákonem č. 312/2002 Sb. 

24/70/2021 Změna ve složení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města 
                        Frýdku-Místku
Rada města

1. odvolává

pana Radka Recmana (ANO 2011) z funkce člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města 

Frýdku-Místku ke dni od 9. 2. 2021,

2. jmenuje

pana Ing. Jiřího Fojtíka, DiS. (ANO 2011) do funkce člena Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady 

města Frýdku-Místku s účinností ode dne 10. 2. 2021.

25/70/2021 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku

Rada města 

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení ze 70. 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

http://www.frydekmistek.cz
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Zapsala: Hana Tománková

odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 10. 2. 2021


