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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 72. schůze Rady města Frýdku-Místku, 
konané dne 9. 3. 2021

1/72/2021 Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 20 – 22 pro rok 2021

Rada města

1. schvaluje

1.1. rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku č. 20 – 22 pro rok 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení, tj.:

 navýšení příjmů o           0,00 tis. Kč na celkovou výši 1 241 628,93 tis. Kč

 navýšení výdajů o        0,00 tis. Kč na celkovou výši 1 583 040,96 tis. Kč 

1.2. zásobník oprav a údržby odboru správy obecního majetku pro rok 2021 č. 4 dle přílohy č. 2 k usnesení;

1.3. zásobník investic odboru správy obecního majetku pro rok 2021 č. 4 dle přílohy č. 3 k usnesení;

1.4. zásobník akcí investičního odboru pro rok 2021 č. 5 dle přílohy č. 4 k usnesení

2. ukládá

2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Rady města Frýdku-Místku č. 20 – 22 pro 

rok 2021 dle platné rozpočtové skladby.

T – 16. 3. 2021

Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2.2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření rady města č. 20 - 22 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 – 8. 4. 2021

        Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru

2/72/2021 Dodatek č. 1 k materiálu „Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2021 prováděné zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 1 – 30“

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města schválit

dodatek č. 1 k materiálu „Návrh 1. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 prováděné 

zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 – 30“ dle přílohy č. 1 k usnesení.

3/72/2021 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu města na rok 2021 – finanční odbor  

Rada města

rozhodla

1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 Československé 

obci legionářské, z. s., se sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, 12000 Praha, IČO: 45247455, zapsané ve 

spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 3094, zastoupená předsedou panem 

MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA a místopředsedou panem Ing. Tomášem Pilvouskem, Ph.D. na úhradu 
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nákladů souvisejících s organizací 9. ročníku Mezinárodního turistického pochodu Legionářský marš 2021 

spojený s oslavou 100. výročí vzniku Československé obce legionářské, nákladů spojených s organizováním 

setkání s válečnými veterány spolu s besedami, na ostatní akce (květiny, věnce) a režijní náklady (cestovné, 

poštovné, kancelářské potřeby) v celkové výši 18 000,- Kč,

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-

Místek pro rok 2021 se subjektem uvedeným v bodě 1 tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 k usnesení.

4/72/2021 Uzavření smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminál

Rada města

rozhodla

o uzavření rámcové Smlouvy o přijímání platebních karet – platební terminály KB SmartPay – provozovna 

Magistrát města Frýdku-Místku, Frýdek, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek se společnostmi Worldline Czech 

Republic s.r.o. (používající obchodní označení KB SmartPay), se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00 

Praha 8, IČO 03633144, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, 

vložka 235160 
a WorldlineNV/SA, se sídlem Belgie, 1130 Brusel, Haachtsesteenweg 1442, VAT number (DIČ) – BE0418.547.872, 

v souladu s předloženým návrhem ve formě objednávkového formuláře dle přílohy č. 1 k usnesení.

5/72/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o příkazu č. S/0705/2020/OŽPaZ

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o příkazu ze dne 21. 12. 2020 na plnění veřejné zakázky s názvem 

„Administrace koncesního řízení na provozovatele VHI v majetku statutárního města Frýdek-Místek“, číslo veřejné 

zakázky P20V00000134, se společností J2V services s.r.o., K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice, IČ 03620352, 

jehož předmětem je zajištění zpracování aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, určení 

investovaných prostředků na obnovu, aktualizace Fondu obnovy vodovodů a kanalizací za nabídkovou cenu 

95 000 Kč bez DPH, tj. 114 950 Kč včetně DPH.

Celková odměna příkazníka dle dodatku č. 1 činí 244 000 bez DPH, tj. 295 240 Kč včetně DPH.

6/72/2021 Odstranění havárie splaškové kanalizace na ul. Pavlíkova

Rada města

1. bere na vědomí 

a) informace o výskytu havárie na stokové síti - splaškové kanalizaci DN 300 na ul. Pavlíkova, která je uložena 

mimo jiné v pozemku parc. č. 501/1, ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek ve vlastnictví statutárního 

města Frýdku-Místku dle důvodové zprávy.

b) informace o dosud nevyjasněných majetkových vztazích ke stokové síti - splaškové kanalizaci DN 300 na ul. 

Pavlíkova, která je uložena mimo jiné v pozemku parc. č. 501/1, ostatní plocha, v k. ú. Místek, obec Frýdek-

Místek ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku dle důvodové zprávy.

2. schvaluje

z titulu vlastníka pozemku parc. č. 501/1, ostatní plocha v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, v němž je 

uložena  splašková kanalizace DN 300 na ul. Pavlíkova, z důvodu předcházení hrozícím významným majetkovým 

škodám či ohrožení složek životního prostředí zadání stavebních prací v nezbytně nutném rozsahu za účelem 

odstranění havárie – úniku splaškových vod -  společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se 

sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, formou objednávky prostřednictvím 

vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství (dále ŽPaZ) dle přílohy č. 1 usnesení max. do výše 200 000 

Kč bez DPH.

3. ukládá 
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odboru ŽPaZ předložit radě města informaci o konečném vyúčtování prací dle bodu 2. usnesení. 

7/72/2021 Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory Lískovecká 86 III. Etapa 
– dodatek č. 1
Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0196/2020/IO ze dne 05.03.2020 se zhotovitelem KROLSTAV 

BESKYD s.r.o., se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město, IČ 26800527, jehož předmětem jsou:

a) neprováděné stavební práce dle změnového listu č. 1 viz příloha č. 1 usnesení;

b) snížení celkové ceny díla o 55.000,00 Kč bez DPH, tj. o 63.250,00 Kč včetně DPH.

Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 8.030.126,69 Kč bez DPH, tj. 9.234.645,69 Kč včetně DPH

8/72/2021 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Frýdek-Místek – 
odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky – 
část 1 – kanalizace Skalice“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO s názvem „Frýdek-Místek – odkanalizování místních 

částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky – část 1 – kanalizace Skalice“ ze dne 25. 10. 2019, se 

zhotovitelem Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, jehož předmětem 

jsou:

a) neprováděné a dodatečné stavební práce v rozsahu příloh změnových listů č. 5, 17 usnesení,

b) prodloužení termínu dokončení díla o 60 kalendářních dnů,

c) navýšení celkové ceny díla o 2 746 830,80 Kč bez DPH, tj. 3 323 665,27 vč. DPH.

Cena díla dle dodatku č. 3 činí 120 809 624,72 Kč bez DPH, tj. 146 179 645,92 Kč vč. DPH.

9/72/2021 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Městské 
knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“

Rada města

rozhodla

o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0449/2020/IO s názvem „Rekonstrukce Městské knihovny 

Frýdek-Místek, Hlavní 111“ ze dne 05. 08. 2020, se zhotovitelem MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 

702 00 Ostrava, IČ 42864771, jehož předmětem jsou:

a) dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu přílohy k usnesení dle změnových listů č. 3 až 8,

b) zvýšení celkové ceny díla o 230 784,32 Kč bez DPH, tj. 279 249,03 Kč vč. DPH. 

Cena díla dle dodatku č. 3 činí 38 480 098,87 bez DPH, tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH.

10/72/2021 Zpráva o průběhu studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí

zprávu o průběhu studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum dle přílohy č. 1 k usnesení.
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11/72/2021 Zadání veřejné zakázky s názvem „Dodávka výpočetní techniky“, číslo 
veřejné zakázky P21V00000006   

Rada města

rozhodla 

a) o výběru dodavatele veřejné zakázky s názvem „Dodávka výpočetní techniky“, číslo veřejné zakázky 

P21V00000006, účastníka – DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ 

26012162.

b) o uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka výpočetní techniky“, číslo veřejné 

zakázky P21V00000006, s účastníkem – DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad 

Metují, IČ 26012162, za celkovou cenu 1 679 734,00 Kč bez DPH, tj. 2 032 478,14 Kč vč. DPH.

12/72/2021 Uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Obnova 
památníku Miroslava Tyrše a Božích muk nad Chlebovicemi“, číslo veřejné 
zakázky P21V00000010    

Rada města

1. rozhodla

o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Obnova památníku Miroslava Tyrše a 

Božích muk nad Chlebovicemi“ rozdělené na část 1 s názvem „Obnova památníku Dr. Miroslava Tyrše“ a na část 2 

s názvem „Boží muka nad Chlebovicemi“, kterým je účastník Martin Bocek, se sídlem Vendryně 1094, 739 94, IČ 

47197374, za nabídkovou cenu:

a) pro část na část 1 s názvem „Obnova památníku Dr. Miroslava Tyrše“ ve výši 95 500,- Kč bez DPH, 

tj. 109 825,- Kč včetně DPH. 

b) pro část 2 s názvem „Boží muka nad Chlebovicemi“ 98 500,- Kč bez DPH, tj. 113 275,- Kč včetně 

DPH. 

2. rozhodla

o uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Obnova památníku Miroslava 

Tyrše a Božích muk nad Chlebovicemi“ s vybraným dodavatelem Martinem Bockem, se sídlem Vendryně 1094, 

739 94, IČ 47197374, a to: 

c) pro část 1 s názvem „Obnova památníku Dr. Miroslava Tyrše“ za nabídkovou cenu ve výši 95 500,- 

Kč bez DPH, tj. 109 825,- Kč včetně DPH. 

d) pro část 2 s názvem „Boží muka nad Chlebovicemi“ za nabídkovou cenu ve výši 98 500,- Kč bez 

DPH, tj. 113 275,- Kč včetně DPH. 

13/72/2021 Mimosoudní řešení vlastnických vztahů k částem pozemků p.č. 158/1 a p.č. 
155/1, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (areál Sokolík)  

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města

1. nesouhlasit

s uznáním vlastnického práva Ing. Petra Železníka, bytem ******** **** ***** *********, a Ing. Heleny 

Vaškebové, bytem ********* **** ****** ***** *********, k části pozemku p.č. 155/1 o výměře 548 m2 a 

části pozemku p.č. 158/1 o výměře 483 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, v současné době zapsaných 

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 (tedy jako majetek statutárního města Frýdku-Místku), na základě 

vydržení vlastnického práva dle ustanovení § 134 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 

31.12.2013. Zákres předmětných pozemků (zaměření oplocení) tvoří přílohu č. 1 k usnesení.  

2. neschválit
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souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a)  a odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Frýdek-Místek, Ing. Petrem Železníkem, bytem  ****** 

***** *********, a Ing. Helenou Vaškebovou, bytem ********* **** ****** ***** ***, o vzniku a zániku 

vlastnického práva k části pozemku p.č. 155/1 o výměře 548 m2 a části pozemku p.č. 158/1 o výměře 483 m2, 

k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, v současné době zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 (tedy 

jako majetek statutárního města Frýdku-Místku), jehož předmětem by bylo prohlášení o vzniku vlastnického práva 

Ing. Petra Železníka, bytem ********* **** ****** ***** ***, a Ing. Heleny Vaškebové, bytem ********* 

**** ****** , k uvedeným částem pozemků na základě vydržení dle ustanovení § 134 zák. č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2013, a o zániku vlastnického práva statutárního města 

Frýdku-Místku k těmto částem pozemků.   

14/72/2021 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti na rok 2021 s obcí Nošovice

Rada města

rozhodla 

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti s obcí Nošovice, se sídlem 

Nošovice 58, 739 51 Dobrá, Identifikační číslo: 00577049, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.

15/72/2021 Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o přenesení (předání a převzetí)
komplexní hospodářské správy pozemních komunikací statutárního města 
Frýdek-Místek na TS a.s. uzavřené s TS a.s. Frýdek-Místek

Rada města
rozhodla
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o přenesení (předání a převzetí) komplexní hospodářské správy pozemních 

komunikací statutárního města Frýdek-Místek na TS a.s. se společností TS a.s., se sídlem tř. 17. listopadu 910, 

738 02 Frýdek-Místek, IČO: 60793716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 1076, zastoupené předsedou představenstva Ing. Jaromírem Kohutem, dle přílohy č. 1/DaSH 

k usnesení.

16/72/2021 Souhlas s přijetím peněžitých darů pro příspěvkové organizace v působnosti 
odboru sociálních služeb

Rada města

souhlasí

1. s přijetím peněžitých darů pro příspěvkovou organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek,

příspěvková organizace, se sídlem: Fibichova 469, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 00847011, zastoupenou         

ředitelkou Mgr. Natálií Hamplovou 

   - ve výši Kč 4.000,- od obce Ostravice, se sídlem Ostravice 577, 73914 Ostravice, IČO: 00297046,

   - ve výši Kč 3.000,- od obce Metylovice, se sídlem Metylovice 495, 73949 Metylovice, IČO: 00535991.

Dary budou použity na podporu rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb  občanů, kteří využívají sociální 

   služby příspěvkové organizace.

2. s přijetím peněžitého daru ve výši Kč 30.000,- pro příspěvkovou organizaci Hospic Frýdek-Místek, p. o., se 

   sídlem: I. J. Pešiny 3640, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 72046546, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Jursou, 

od společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 30100 Plzeň, IČO: 

45357366. Dar je určen k zakoupení osobních ochranných pomůcek.

17/72/2021 Rozhodnutí o zrušení části usnesení č. 9/50/2020 ze dne 26. 5. 2020

Rada města
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ruší

body 1.4 a 1.5 usnesení č. 9/50/2020 z 50. schůze Rady města Frýdku-Místku konané dne 26. 5. 2020, které zní:

Rada města 

rozhodla 

1.4 o předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Úspory energie ve veřejných budovách - realizace systému 

nuceného větrání s rekuperací tepla v ZŠ a MŠ Skalice" v rámci výzvy č. 146 v termínu do 2. 3. 2021.

1.5 o předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ a MŠ Skalice“ 

v rámci výzvy č. 146 v termínu do 2. 3. 2021.

18/72/2021 Nabídka nepotřebného majetku – OÚRaSŘ

Rada města

plnící funkci zřizovatele

v souladu s čl. VI, bodem 2 písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Turistické informační centrum 

Frýdek-Místek, se sídlem Náměstí Svobody 6, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 66933901, zastoupené 

ředitelkou Monikou Konvičnou, prohlašuje tímto, že nemá zájem o nabízený nepotřebný majetek a to osobní 

automobil ŠKODA FABIA KOMBI, datum pořízení únor 2002.

19/72/2021 Platový postup ředitelky příspěvkové organizace Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek

Rada města

schvaluje

platový postup ředitelky příspěvkové organizace Turistické informační centrum Frýdek-Místek, s účinností od 

1. 4. 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení.

20/72/2021 Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2021 – OŠKMaT

Rada města

doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2021 níže uvedenému subjektu:

Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517, 

spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou Ing. 

Petrem Zárubou výhradně na náklady družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši 450.000 Kč dle přílohy 

č. S/0191/2021/OŠKMaT k tomuto usnesení.

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 
2021 se subjektem uvedeným v bodě a) usnesení dle přílohy č. S/0191/2021/OŠKMaT 
k usnesení.

21/72/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0546/2020/OŠKMaT o poskytnutí neinvestiční 
dotace do oblasti mládežnického sportu na rok 2021 pro Městský fotbalový 
klub Frýdek-Místek z.s. - OŠKMaT

Rada města

1. ruší 
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usnesení rady města č. 36/71/2021 ze 71. schůze dne 23. 2. 2021 v bodě 2., kterým doporučila zastupitelstvu 

města rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace do oblasti mládežnického 

sportu na rok 2021 č. S/0546/2020/OŠKMaT s Městským fotbalovým klubem Frýdek-Místek z.s.

2. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace do oblasti mládežnického sportu na rok 2021 

č. S/0546/2020/OŠKMaT s Městským fotbalovým klubem Frýdek-Místek z.s. dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

22/72/2021 Souhlas s poskytnutím slevy na nájemném a službách za pronájem 
nebytových prostor spravovaných příspěvkovou organizací Národní dům 
Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ - OŠKMaT

Rada města

souhlasí 

s poskytnutím slevy na nájemném a paušálu za služby v souvislosti s nájmem nebytových prostor, které jsou 

ve správě Národního domu Frýdek-Místek, „příspěvková organizace“, Palackého 134, Frýdek-Místek, IČO: 

70632405:

- bar a sklad v objektu Nové scény Vlast, ul. Hlavní 112, Frýdek-Místek nájemcům Ivaně Bubeníkové, se sídlem 

Janovice 699, IČO: 65179862 a Ivaně Lepíkové, se sídlem Pod Šimlem 527, Sviadnov, IČO: 06141170, ve výši 

30% za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021.

23/72/2021 Pronájem prostor příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek“
příspěvková organizace“ – dodatek č. 5 k Ceníku jednorázových pronájmů

Rada města 

schvaluje

Dodatek č. 5 k „Ceníku jednorázových pronájmů prostor ve správě příspěvkové organizace Národní dům 

Frýdek-Místek, Palackého 134“ dle přílohy č. 1 k usnesení.

24/72/2021 Partnerství v projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek III“– OŠKMaT   

Rada města

1. schvaluje 

partnerství statutárního města Frýdku-Místku bez finančního příspěvku v projektu „Místní akční plán Frýdek-Místek 

III“ žadatele MAS Pobeskydí, z. s., IČO: 71212612, se sídlem čp.1, 739 53 Třanovice za účelem žádosti o podporu 

na uvedený projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

2. schvaluje 

a) Prohlášení o partnerství dle přílohy č. 1 k usnesení

b) Čestné prohlášení partnera – Úvodní a závěrečné dle přílohy č. 2 k usnesení

c) Prohlášení o přijatelnosti partnera dle přílohy č. 3 k usnesení 

3. pověřuje

RNDr. Michala Pobuckého, DiS., primátora, k podpisu prohlášení uvedených v bodě 2 tohoto usnesení.

25/72/2021 Změna nařízení města Nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí 
statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada města
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vydává

Nařízení města  č. 1/2021,  kterým  se  mění  Nařízení  města   č. 1/2014   o   vymezení oblastí statutárního 

města

Frýdek-Místek,  ve  kterých  lze  místní  komunikace  nebo  jejich  určené  úseky užít za cenu sjednanou v souladu

s cenovými předpisy. 

26/72/2021 Smlouva č. 210/2021/33 o sběru, přepravě, odstranění a využití odpadu

Rada města 

rozhodla

o uzavření smlouvy č. 210/20021/33 o sběru, přepravě, odstranění a využívání odpadu se společností Frýdecká 

skládka, a.s. se sídlem Pánské Nové Dvory 3559, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47151552, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, vložka 499 dle přílohy č. 1 

usnesení.

27/72/2021 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 

1. odvolává

s účinností k 9. 3. 2021 pana Martina Kleinwächtra, dat. nar. 2. ledna 1984, 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 10. 3. 2021 pana Bc. René Homporu, dat. nar. 25. 4. 1971, 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 Bc. René Homporou, dat. nar. 25. 4. 1971, bytem ********** ***** ****** 

***** ********  pro následující funkční období dle přílohy č. 1 k usnesení.

28/72/2021 Rozhodnutí v působnosti valné hromady obchodní společnosti Frýdecká 
skládka, a.s. – 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 Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 

Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 47151552

1. odvolává

s účinností k 9. 3. 2021 pana Bc. René Homporu, dat. nar. 25. 4. 1971, bytem ********** ***** ****** ***** 

******** z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 

3559, Frýdek 73801  Frýdek-Místek, IČO: 47151552.

2. volí

s účinností od 10. 3. 2021 pana Martina Kleinwächtra, dat. nar. 2. ledna 1984, bytem ********** ***** ****** 

***** ******** za člena dozorčí rady obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Panské Nové Dvory 

3559, Frýdek, 73801  Frýdek-Místek, IČO: 47151552.
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3. schvaluje

smlouvu o výkonu funkce s panem Martinem Kleinwächtrem, dat. nar. 2. ledna 1984, bytem ********** ***** 

****** ***** ******** pro následující funkční období dle přílohy č. 1 k usnesení.

29/72/2021 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdku-Místku

Rada města 

ukládá

Magistrátu města Frýdku-Místku zabezpečit realizaci usnesení ze 72. 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

Zapsala: Hana Tománková
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odbor kancelář primátora

Frýdek-Místek dne 11. 3. 2021


