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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

USNESENÍ

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
16. 3. 2021 v 8:00 h ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku

                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

I.  ZAHÁJENÍ

1a/ Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

1. 1. schvaluje

program 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o bod 6g 

a 6h.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

1b/ Slib nového člena ZMFM

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo složení slibu pana Mgr. Ondřeje Stonavského (volební strana ANO 

2011) v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2a/ 1. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 prováděna 
zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 1 – 31

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 1. schvaluje

2.1.1   1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 prováděnou zastupitelstvem města 

formou rozpočtových opatření č. 1 – 31 dle příloh č. 1 – 10 a 1a) k usnesení, a to:

 snížení příjmů o                    - 28 652,26 tis. Kč        na celkovou výši          1 212 976,67 tis. Kč 
 navýšení výdajů o           + 132 014,17 tis. Kč        na celkovou výši  1 715 055,13 

tis. Kč
 navýšení financování o     + 160 666,43 tis. Kč        na celkovou výši              502 078,46 tis. 

Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 2. ukládá

1.
2.
2.2.1 vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku 

          č. 1 – 31 pro rok 2021 dle platné rozpočtové skladby 

T – 23. 3. 2021

Z – vedoucí finančního odboru

2.2.2   zveřejnit schválená rozpočtová opatření 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.
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T – 15. 4. 2021

Z – vedoucí finančního odboru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

2b/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2021 
- dotační rezervy primátora

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 3. rozhodlo

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

ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem č.p. 146, 74254 Bartošovice, IČ 47657901, spolek zapsaný ve 

spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 49155, zastoupený předsedou Petrem 

Orlem na úhradu části výdajů spojených se záchranou volně žijících živočichů ze správního území 
statutárního města Frýdku-Místku v roce 2021, tj. provozní náklady záchranné stanice – materiál (krmení, 

PHM, čistící a kancelářské potřeby, drobný materiál do provozu), opravy a údržba chovatelských a provozních 

objektů, strojů a zařízení a mzdové náklady pracovníků stanice vč. odvodů ve výši 60.000,- Kč.

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2021 – dotační rezervy primátora se subjektem uvedeným v bodě a) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 1 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

2c/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv z dotačních 
programů „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na 
rok 2021“, „Podpora  a  rozvoj  sportu ve městě Frýdek-Místek  na  rok  2021“, „Podpora 
a rozvoj kulturních  aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“, z rozpočtu  města 
a dodatků do oblasti sportu a kultury na rok 2021 – odbor ŠKMaT 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 4. rozhodlo

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, 
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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,

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 
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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 

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 2021 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,
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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,

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 Freever na nájem, materiál, potraviny 

ve výši 4.000 Kč,

b) 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 2.4. 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.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 5. rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ níže uvedeným subjektům:

1. AIKIDO AIKIKAI Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jiřího Trnky 66, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 22866582, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9142, zastoupený 

předsedou Tomášem Černockým na nájmy včetně služeb a energií ve výši 20.000 Kč, 

2.  Bowlingový spolek Jadran, se sídlem 1. máje 155, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 05219914, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15170, zastoupený předsedou Josefem 

Mihulkou na nájmy drah, materiál, cestovné ve výši 8.000 Kč,

3. Clariss Frýdek-Místek z.s., se sídlem Bahno-Štandl 1404, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 08557004, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským úřadem v Ostravě, oddíl L, vložka 18850, zastoupený předsedou 

Tomášem Marešem na nájmy, materiál, šití kostýmů, vybavení, doplňky, startovné, pojištění, zvukovou aparaturu 

ve výši 15.000 Kč,

4. Evropská Lok Yiu Wing Chun akademie Morava, z.s., se sídlem Bedřicha Václavka 2783, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, IČ 27013791, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6891, 

zastoupený prezidentem Ing. Petrem Kozárem na nájmy včetně služeb, inzerce, vybavení 

ve výši 15.000 Kč,

5. FK Chlebovice 1963 z.s., se sídlem K Lomu 305, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČ 01530798, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10861, zastoupený předsedou Ctiradem 

Odstrčilem na nájmy, energie, tisk, kopírování, propagace, sportovní materiál a vybavení, údržbu 

ve výši 15.000 Kč,

6. GB Draculino, se sídlem K Hájku 2967, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22814248, spolek zapsaný ve SR, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8981, zastoupený předsedou Mgr. Robinem Javorkem 

na nájmy, energie, vybavení a opravy ve výši 110.000 Kč,

7. Interchess z.s., se sídlem Maxe Švabinského 2238, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22609385, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10379, zastoupený předsedou Ing. Janou 
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Dvořákovou na nájmy, vybavení, materiál, dresy, startovné, ubytování, cestovné, věcné odměny ve výši 45.000 
Kč,

8. JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 03496899, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13818, zastoupený 

předsedou Michalem Otavou na materiál ve výši 40.000 Kč,  

9. JUDO BESKYDY z.s., se sídlem Skalice 292, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27025128, spolek zapsaný ve SR, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7032, zastoupený předsedou správní rady Luďkem 

Kubíčkem na nájmy, dopravné, cestovné, startovné, ubytování, stravování, sportovní materiál a vybavení, údržbu, 

opravy ve výši 150.000 Kč,

10. Plavecký oddíl Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Novodvorská 3067, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 22731911, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8092, zastoupený 

předsedkyní Mgr. Ivetou Ličmanovou na nájmy bazénů ve výši 100.000 Kč,

11. Radioklub Frýdek-Místek, se sídlem Malý Koloredov 811, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 63699257, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3139, zastoupený předsedou Karlem 

Kohutem na nájmy, materiál, poštovné ve výši 5.000 Kč,

12. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Frýdek, se sídlem Střelniční 1861, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 45235678, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 30844, 

zastoupený starostou Michalem Pírkem na materiál a vybavení, vstupné, cestovné, stravné, opravy a údržbu ve 

výši 40.000 Kč,

13. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lískovec, se sídlem K Sedlištím 370, Lískovec, 738 01 Frýdek-

Místek, 

IČ 64122182, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 35534, 

zastoupený starostou Ing. Lumírem Balharem na nájmy, vstupné, jízdné, materiál, vybavení ve výši 5.000 Kč,

14. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Místek – Bahno, se sídlem Čelakovského 1217, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek, IČ 64122018, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 

31602, zastoupený starostou Radimem Krejčím na energie, vodu, plyn, vybavení, materiál, vstupné ve výši 

25.000 Kč,

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

pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31610, zastoupený starostou 

Reném Pardubickým na nájmy, materiál a vybavení, poštovné, balné, kopírování ve výši 25.000 Kč,

 

16. Sportovní klub Město Frýdek-Místek – z.s., se sídlem Dr. M. Tyrše 3103, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 22853529, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9317, zastoupený 

1. místopředsedou Lubomírem Černým na nájmy včetně služeb, jízdné, dopravné, ubytování, startovné, medaile, 

poháry ve výši 100.000 Kč,

17.  Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Nad potokem 2047, Místek, 

738 01 Frýdek-Místek, IČ 26532689, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 

5162, zastoupený předsedou Ing. Vlastimilem Mutinou na startovné, registrace, ubytování, materiál, vybavení, tisk, 

nájmy včetně služeb ve výši 35.000 Kč,

18. Sportovní klub Skalický dvůr, se sídlem Skalice 77, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26534851, spolek zapsaný 

ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5196, zastoupený předsedou Milanem Adámkem 

na krmivo, stelivo, veterinární a kovářské služby, materiál, sportovní vybavení ve výši 40.000 Kč,

19. Škola Taekwon-Do ITF Joomuk Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na aleji 2715, Frýdek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČ 26523531, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5086, 

zastoupený předsedou Jozefem Juhásem na nájmy včetně služeb, materiál, vybavení, ubytování, cestovné, 

startovné, pojištění, stravování ve výši 60.000 Kč,

20. Škola TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek, z. s. se sídlem Čs. armády 570, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 66934044, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3857, zastoupený 

předsedou výkonného výboru Ing. Filipem Gavlasem, DiS. na nájmy včetně služeb, dopravné, ubytování, 

stravování, startovné, materiál, vybavení, věcné odměny, propagace, pojištění, vybavení lékárniček ve výši 

140.000 Kč,
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21. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s., se sídlem Jeronýmova 393, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,

 IČ 26577089, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený 

jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou na nájmy včetně služeb a energií, startovné, registrace, dopravné, cestovné, 

jízdné, materiál a vybavení ve výši 105.000 Kč,

22. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 

zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Gabrielou Ondrouškovou na nájmy, materiál a vybavení, 

dopravné, jízdné, stravování, ubytování, startovné, registrační, licenční a soutěžní poplatky, energie ve výši 

240.000 Kč,

23. Tenisklub7 z.s., se sídlem Jiráskova 457, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06767630, spolek zapsaný 

ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16453, zastoupený předsedou Mgr. Jakubem 

Ondračkou na nájmy, sportovní vybavení ve výši 40.000 Kč,

24. TJ Slezská - 2. ZŠ Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Jana Čapka 2555, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 00576280, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 49, zastoupený 

předsedou Ing. Petrem Souralem na nájmy včetně služeb a energií ve výši 20.000 Kč, 

25. TJ SOKOL Lískovec z.s., se sídlem Slunečná 287, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 60045833, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2628, zastoupená předsedou Radomírem 

Myškou na materiál, vybavení, startovné, nájmy, cestovné, registrační poplatky, jízdné ve výši 30.000 Kč,

26. Tělovýchovná jednota Sokol Skalice, z.s., se sídlem Skalice 434, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 48772712, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený jednatelem Hanou 

Moškořovou na palivo, energie, PHM, oleje, kosení, opravy ve výši 20.000 Kč,

27. Tělovýchovná jednota VP Frýdek-Místek, z.s, se sídlem Jana Čapka 2349, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 00563153, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 57, zastoupený 

místopředsedou Alenou Habernalovou na nájmy, cestovné, dopravné, jízdné, stravování, startovné, materiál, 

vybavení, ubytování ve výši 100.000 Kč,

28. 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 nájmy včetně služeb ve výši 10.000 Kč,

29. Improve Yourself, z.s., se sídlem Frýdlantská 1888, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 06831621, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 19383, zastoupený předsedou Lubomírem 

Baumem na nájmy, výrobu překážek, vybavení ve výši 40.000 Kč,

30. TTC Frýdek-Místek, z.s., se sídlem M. Chasáka 3138, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 04712188, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14818, zastoupený členem výboru Davidem 

Palkovským na nájmy včetně služeb, materiál ve výši 10.000 Kč,

31. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný 

ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem 

Železníkem na akci Turistický pochod Lískovecká 10 na materiál, vybavení, tisk, kopírování, občerstvení, věcné 

odměny, propagace, chůdy ve výši 10.000 Kč,

32. Sokolík FM z.s., se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22675159, spolek zapsaný 

ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7731, zastoupený náčelníkem Ing. Petrem 

Železníkem na akci Fotbalový turnaj Liga Sokolíka 2021 na materiál, vybavení, propagace, tisk, materiál, revize, 

poháry ve výši 10.000 Kč,

33. 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 akci Zimní hry pro mentálně 

postiženou mládež na ubytování, stravování, na přípravu a údržbu tratě, technické čety, rozhodčí ve výši 20.000 
Kč,

34. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
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Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, zastoupený 

předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Cayak Cross na zapůjčení lodí, 

záchranný člun, věcné odměny, medaile, rozhodčí, pomocníky, pitný režim ve výši 10.000 Kč,

35. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, zastoupený 

předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Putovní pohár Frýdku-Místku 

na mobilní WC, medaile, záchranný člun a záchranáře, zdravotníky, rozhodčí, pohoštění, pitný režim, PHM ve výši 

10.000 Kč,

36. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČ 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, zastoupený 

předsedou Jozefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na akci Běžecký kanoistický půlmaratón 

na věcné odměny, medaile, občerstvení, pitný režim, rozhodčí a pomocníky, zdravotní službu, mobilní WC ve výši 

10.000 Kč,

37. O-RUNNAŘI Beskydy, z.s., se sídlem Erbenova 397, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07409460, spolek 

zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18073, zastoupený předsedkyní 

Ing. Soňou Létalovou na Závod podzimního krajského žebříčku MSKS OS na krátké trati, veřejný závod 

na tisk, mapy, rozhodčí, stavitele tratí, zpracování startovních listin a výsledků, obsluhu SI sady a PC, nájmy, 

věcné ceny, diplomy ve výši 10.000 Kč,

38. SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, se sídlem Pavlíkova 2264, Místek, 738 01 Frýdek-

Místek, pobočný spolek zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 35681, zastoupený starostou 

Daliborem Velčovským na akci Závod požárnické všestrannosti na diplomy, účastnické listy, průkazy, materiál, 

medaile, stravování, pitný režim ve výši 22.000 Kč,

b) o  uzavření  veřejnoprávních   smluv  o poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  dotačního  programu 
„Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ se subjekty uvedenými  v  bodě  2.5. 
a) usnesení dle příloh č. S/0090/2021/OŠKMaT až S/0094/2021/OŠKMaT, S/0096/2021/OŠKMaT 
až   S/0098/2021/OŠKMaT,   S/0100/2021/OŠKMaT   až   S/0104/2021/OŠKMaT,   S/0106/2021/ 
OŠKMaT  až S/0115/2021/OŠKMaT a S/0117/2021/OŠKMaT až S/0131/2021/OŠKMaT k usnesení, 
uložené na OŠKMaT.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 6. rozhodlo

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

1. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČO 26559331, spolek zapsaný ve SR 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na 

činnost /nájmy včetně energií a služeb, doplnění kostýmů, drobné vybavení tanečního studia, startovné, licence, 

organizace letní taneční školy - nájem, doprava/ ve výši 60.000 Kč, 

2. TŠ Just Dance, se sídlem Bahno - Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČO 26559331, spolek zapsaný ve SR 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou, na 

akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, kostýmy, materiál, kulisy, rekvizity, technické zajištění, pořadatelská 

služba, tisk/ ve výši 20.000 Kč,

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

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

Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost dramatického souboru Koupelna /materiál, kulisy, kostýmy, propagace, tisk, 

nákup drobné techniky, nájem včetně energií a služeb, cestovné na vystoupení, technické zajištění/ ve výši 

5.000 Kč,

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

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

Ing. Helenou Vaškebovou, na akce „17. ročník festivalu mladých amatérských hudebních skupin Douši Buši“,

„14. ročník festivalu amatérské divadelní tvorby Čerstvé na prkýnku“ a „14. ročník Sokolíkfestu“ /nájem včetně 

energií, honoráře, propagace, ceny, materiál, poplatky, technické zajištění, tisk a výlep plakátů/ 

ve výši 10.000 Kč, 
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5. Spolek přátel Frýdku-Místku, se sídlem Hlavní třída 109, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26528991, 

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

Ing. Helenou Vaškebovou, na činnost filmového miniklubu FK Sokolík /materiál, poplatky, propagace, tisk, 

půjčovné, poštovné a dopravné filmů, nájem včetně energií a služeb, OON včetně odvodů/ ve výši 12.000 Kč, 

6. Divadelní spolek FAMUS, se sídlem Novodvorská 3478, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 42868238, 

spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 290, zastoupený starostkou spolku 

Ludmilou Deutscherovou, na činnost /nájem, energie, revize, servis zabezpečovacího zařízení, pojištění, drobné 

opravy, materiál, propagace, materiál na zhotovení loutek, kulis, rekvizit a kostýmů, nákup, šití a opravy kostýmů, 

OON včetně odvodů, honoráře, poplatky, nákup zvukové a světelné techniky, účast na přehlídkách a zájezdových 

představeních - doprava, ubytování a poplatky, soustředění – doprava, noclehy, nájem/ ve výši 95.000 Kč, 

7. Impro FrMol z.s., se sídlem Jiřího Trnky 65, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06501885, spolek zapsaný 

ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16228, zastoupený předsedou Ing. Stanislavem 

Ubíkem, na činnost /nájem včetně energií, nákup kamery a ozvučovací techniky, honoráře, soustředění - doprava, 

ubytování/ ve výši 25.000 Kč, 

8. Luděk Lednický, nar. 22. 6. 1970, trvale bytem *************, *******************, DIČ CZ006224962, 

na činnost D.N.A. (Divadlo nadšených amatérů) /nájem včetně energií, materiál na kulisy a rekvizity, poplatky, 

nákup drobné techniky/ ve výši 35.000 Kč, 

9. Luděk Lednický, nar. 22. 6. 1970, trvale bytem **************, *****************, DIČ CZ006224962, 

na akci „3. ročník divadelně-hudebního festivalu BEZ OPONY“ /nájem, materiál, honoráře, propagace, technické 

a organizační zajištění/ ve výši 20.000 Kč,

10. VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu, se sídlem Farní 1, Frýdek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČO 08758298, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18966, 

zastoupený předsedou Mgr. Art. Miroslavem Maňouskem, na činnost /propagace, honoráře, OON včetně odvodů, 

pronájmy prostor, materiál, poplatky, tisk not/ ve výši 30.000 Kč,

11. ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA MARTINŮ, z.s., se sídlem Základní umělecká škola, Hlavní třída 

11, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 60043687, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl L, vložka 2596, zastoupený předsedkyní Ing. Janou Korousovou, na činnost /propagace, honoráře, dopravné 

na koncerty, nájem, materiál, poplatky, OON včetně odvodů, soustředění – nájem, ubytování, doprava/ ve výši  

50.000 Kč,

12. Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Katolický lidový dům, F. Čejky 450, 738 02 

Frýdek-Místek, IČO 47999713, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1973, 

zastoupený předsedou sboru Lubomírem Červenkou, na činnost /dopravné a cestovné na koncerty, propagace, 

materiál, nájem, poplatky, honoráře a dopravné hudebníků, poštovné, úpravy, dovybavení a opravy hudebních 

nástrojů a kostýmů, pracovní soustředění - ubytování, doprava, nájem/ ve výši 35.000 Kč, 

13. Pěvecký sbor Catena musica z.s., se sídlem J. Opletala 967, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

64120295, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3110, zastoupený 

předsedou sboru PaedDr. Ivem Katzlerem, na činnost /kopírování, honoráře, dopravné na koncerty, materiál, 

OON včetně odvodů, nájmy, dovybavení a opravy malých hudebních nástrojů a úborů, propagace, poštovné, 

poplatky za webstránky, odměna dirigentu, účetní práce, členské příspěvky, soustředění – nájem, ubytování, 

doprava/ ve výši 20.000 Kč,

14. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing. Jarmilou Drozdovou, na činnost /honoráře, cestovné na festivaly 

a koncerty, materiál, propagace, kopírování, poplatky, nájmy, doplnění sborového oblečení a drobného majetku, 

přeprava, tvorba a údržba webstránek, ladění klavíru, víkendové soustředění – nájem, ubytování, doprava/ 

ve výši 80.000 Kč, 

15. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481, 

Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing. Jarmilou Drozdovou, na akce „Sborové hudební dílny“ 

a „Dušičkový koncert Naděje“ /nájem, propagace, kopírování, honoráře, pořízení zvukového záznamu, materiál, 

ubytování, doprava a občerstvení účinkujících, přepravné, poplatky/ ve výši 60.000 Kč, 
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16. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 

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

v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na činnost společenského klubu 

/nájem, materiál kancelářský a pro rukodělné práce, poštovné, nákup rekvizit, občerstvení/ ve výši 15.000 Kč, 

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

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

v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem, na akce „Společenský večírek 

s kulturním vystoupením klientů“ a „Společenský večírek s mikulášskou nadílkou“ /nájem, honoráře, poštovné, 

materiál, propagace, tisk, občerstvení, doprava/ ve výši 17.000 Kč, 

18. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČO 22890246, 

spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní Olgou 

Čaganovou, na činnost /provoz muzea - propagace, OON včetně odvodů, materiál, drobná údržba a opravy, 

nájem, aparatura na ozvučení muzea/ ve výši 20.000 Kč, 

19. Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČO 22890246, 

spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený předsedkyní Olgou 

Čaganovou, na akce „Kulturní odpoledne pro občany Chlebovic“ a „Vánoční koncert“ /honoráře, materiál, 

propagace/ ve výši 15.000 Kč, 

20. Vlastivědný spolek Skaličanů, se sídlem Skalice, IČO 64120856, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3289, zastoupený předsedou Miroslavem Melichaříkem, na činnost /pronájmy, 

provoz muzea – nájem včetně služeb, energie, materiál, kopírování, tisk, propagace, údržba + materiál, nákup 

sbírkových předmětů, knih a tiskovin, poplatky, otop/ ve výši 5.000 Kč, 

21. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Skalice 101, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798, 

zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na činnost /nájem, poštovné, honoráře, kopírování, fotopráce, 

doprava na exkurze, propagace, materiál, tisk, poplatky/ ve výši 8.000 Kč, 

22. Matice slezská, pobočný spolek ve Frýdku-Místku, se sídlem Skalice 101, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

45239835, pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11798, 

zastoupený předsedou Ing. Jiřím Kotáskem, na vydání sbírky k 30. výročí obnovení Matice „Slezské zemi XXXII.“ 

/materiál, kopírování, honorář, tisk, vazba, fotopráce/ ve výši 6.000 Kč,

23. Literární klub Petra Bezruče (LKPB) z. s., se sídlem Lesní 1827, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

65892224, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3565, zastoupený 

předsedkyní Dajanou Zápalkovou, na činnost /poštovné, materiál, kopírování, tisk almanachu, sborníků,

časopisu a kalendáře, propagace, poplatky, honoráře, nájmy, ceny do soutěže, webstránky/ ve výši 20.000 Kč,

24. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Hlavní třída 111, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČO 61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 

předsedou Miroslavem Žiškou, na činnost /účastnické poplatky, cestovné a ubytování na fotosoutěžích v ČR, 

poštovné, poplatek za web a účetní služby, provoz Galerie Fotoklubu – poštovné, propagace, materiál, nájem/ 

ve výši 16.000 Kč, 

25. Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek z.s., se sídlem Hlavní třída 111, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČO 61964131, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2866, zastoupený 

předsedou Miroslavem Žiškou, na akci „24. ročník fotosoutěže pro mladé autory do 25 let“ /propagace, ceny, 

materiál, poštovné/ ve výši 10.000 Kč,

26. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, 

Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

L, vložka 1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na činnost /přednášky, výstavy z cyklu 

Návraty - tisk, kopírování, nájem, propagace, poštovné, honoráře, materiál, poplatky, doprava, webstránky/ 

ve výši 16.000 Kč, 

27. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, se sídlem Prokopa Holého 400, 

Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64120864, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

L, vložka 1758, zastoupený předsedou PhDr. Karlem Bogarem, na vydání XXIV. grafického portfolia – Eva 

Kučerová-Landsbergerová /tisk, materiál, grafické zpracování, honoráře, přebal, knihařské práce/ ve výši 

7.000 Kč, 
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28. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 16628756, 

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

Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na činnost /dramatické a integrační pořady, 

hudebně-literární večery, výstavy a přednášky - honoráře, propagace, cestovné a občerstvení účinkujícím, 

poštovné, OON včetně odvodů, materiál, nájmy včetně energií a služeb, ceny soutěžícím/ ve výši 100.000 Kč, 

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

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

Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na akci „18. ročník festivalové přehlídky dětských 

pěveckých sborů“ /propagace, občerstvení účinkujícím, OON včetně odvodů, honoráře, materiál, ceny, poštovné, 

dopravné souborů, nájem/ ve výši 35.000 Kč,

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

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

Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na akci „Setkání pro zdravotně postižené“ 

/propagace, ceny a občerstvení pro soutěžící, honoráře, materiál, OON včetně odvodů, nájmy včetně energií 

a služeb/ ve výši 10.000 Kč, 

31. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 

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

41803, zastoupený předsedkyní Mgr. Ilonou Halešovou a jednatelem Eduardem Boščíkem na činnost /cyklus akcí 

v Domě včelařů – materiál, poplatky, propagace, poštovné, OON včetně odvodů, honoráře, cestovné, přepravné, 

lektorné, drobné odměny, technické zabezpečení/ ve výši 50.000 Kč,

32. “Jazz v Beskydech o.s.“, se sídlem Potoční 1228, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 22761403, spolek 

zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10074, zastoupený ředitelem sdružení 

Janem Bednaříkem, na činnost /koncerty - honoráře účinkujícím/ ve výši 50.000 Kč,

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

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

předsedou Petrem Dvořáčkem a členkou výboru Gabrielou Dužíkovou, na cyklus kulturních akcí pro veřejnost 

konaný ve Faunaparku /materiál, poplatky, propagace, technické zajištění, honoráře, nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku pro kulturní akce/ ve výši 25.000 Kč,

34. Daniel Virág, se sídlem Kostikovo náměstí 646, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČO 47197340, nezapsaný 

v OR, na činnost hudební školy /nájem, energie/ ve výši 8.000 Kč,

35. Spolek Filip Neri, se sídlem Příborská 38, Zelinkovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČO 60043431, spolek zapsaný 

ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2588, zastoupený předsedou Tomášem Pelcem, 

na akci „Svatojánské kulturní léto 2021“ /propagace, honoráře, materiál, poštovné, OON včetně odvodů, 

technické zajištění, nájem včetně energie, poplatky, občerstvení účinkujícím/ ve výši 55.000 Kč, 

36. Spolek TAM (Talenti a muzikologové), se sídlem Svatopluka Čecha 1498, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČO 66934052, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3860, zastoupený 

předsedou Ing. Michalem Smolánem, na akce „Talent 2021“ a „StounTalent 2021“ /propagace, materiál, 

poštovné, kopírování, nájem včetně služeb, honoráře, technické zajištění, OON včetně odvodů, tisk a výlep 

plakátů/ ve výši 45.000 Kč, 

37. Jiří Sachr, se sídlem Stanislava Kostky Neumanna 1641, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, IČO 48765376, 

nezapsaný v OR, na vydávání měsíčníku Frýdecko-Místecký patriot /tisk, distribuce, grafické práce/ ve výši

20.000 Kč,

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ se subjekty uvedenými
v  bodě 2.6. a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP PaRKA/2021 až 37/OŠKMaT/DP PaRKA/2021
k usnesení, uložené na OŠKMaT.

c) o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit
ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ níže uvedeným subjektům:
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38. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

01524178, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený 

statutárním zástupcem Michaelem Šlehoferem, na činnost ve výši 150.000 Kč,

39. Spolek Madleine, se sídlem Maxe Švabinského 2224, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26599198, spolek 

zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5619, zastoupený předsedkyní Libuší 

Štrochovou na akci „Děti k dětem - Benefiční koncert 2021“ ve výši 50.000 Kč,

40. Kulturní spolek Kavárna Stará pošta, z.s., se sídlem U Staré pošty 53, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČO 08717427, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18957, zastoupený 

předsedou Michalem Horníčkem, MBA, na činnost ve výši 150.000 Kč,

41. AGORA FM - spolek pro umění a filosofii, se sídlem Jiráskova 491, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 

01524178, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10854, zastoupený 

statutárním zástupcem Michaelem Šlehoferem, na akce „Křížová cesta, Čtení místa, Beseda s Fr. Čuňasem 

Stárkem, Koncert proti totalitě a nesvobodě, Šomafest a Mágův máj“ ve výši 50.000 Kč.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 7. rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021 níže uvedeným subjektům 
do oblasti sportu:

1. BK Klasik z.s., se sídlem Revoluční 556, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve SR, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený prezidentem Ing. Ondřejem Gongolem 

na startovné, baseballové vybavení, cestovné a ubytování, materiál, drobné opravy ve výši 120.000 Kč, 

2. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 

IČ 00534986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 

předsedou Ing. Lubomírem Kavkou pro oddíl TS AKTIV na nájmy sportovišť, sportovní vybavení a materiál, 

cestovné, dopravné, ubytování, stravování, věcné ceny, medaile, poháry, kancelářský materiál, startovné, 

zhotovení dresů včetně materiálu, propagace, tisk ve výši 100.000 Kč,

3. Beskydská šachová škola z. s. - navrhované znění usnesení nebylo přijato. 

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 
2021 se subjekty uvedenými v bodě 2.7. a) usnesení dle příloh č. S/0146/2021/OŠKMaT 
a S/0147/2021/OŠKMaT k usnesení, uložené na OŠKMaT.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 8. rozhodlo

a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021 níže uvedeným subjektům 
do oblasti kultury:

1. Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26807882, 

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

vložka 150, zastoupená ředitelem Mgr. Jaromírem Javůrkem, Ph.D., výhradně na koncert ve Frýdku-Místku 

konaného v rámci akce „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ /nájem, pronájem techniky, poplatky, 

propagace, honoráře, ubytování a cestovné účinkujících/ ve výši 50.000 Kč, 

2. Beskydský slavík z.s., se sídlem Hraniční 97, Lysůvky, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 09104259, spolek zapsaný 

ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 19223, zastoupený předsedkyní Mgr. Monikou 

Ondračkovou, výhradně na pěveckou soutěž ve Frýdku-Místku konanou v rámci akce „Beskydský slavík 2021“

/pronájem prostor, technické zajištění, poplatky, propagace, honoráře, ceny pro vítěze/ ve výši 50.000 Kč,

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 
2021 se subjekty uvedenými v bodě 2.8. a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2021 k usnesení 
a č. 2/OŠKMaT/R/2021 k usnesení, uložené na OŠKMaT.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 9. rozhodlo

o uzavření dodatků č. 1 s níže uvedenými subjekty ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací 
do oblasti mládežnického sportu na rok 2021:

1. Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, č. smlouvy S/0545/2020/OŠKMaT

2. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0546/2020/OŠKMaT

3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0547/2020/OŠKMaT 

4. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, č. smlouvy S/0548/2020/OŠKMaT

5. BK Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0549/2020/OŠKMaT

6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0550/2020/OŠKMaT

7. Beskydská šachová škola z.s., č. smlouvy S/0551/2020/OŠKMaT

8. Green Volley Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0552/2020/OŠKMaT 

9. FbC Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0553/2020/OŠKMaT

10. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, č. smlouvy S/0554/2020/OŠKMaT

11. Basketpoint Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0555/2020/OŠKMaT

12. Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0556/2020/OŠKMaT

Předmětem dodatků je schválení nákladových rozpočtů dle příloh 1-12 k tomuto usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 10. rozhodlo

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0688/2020/OŠKMaT ze dne 1. 2. 2021 o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2021 pro spolek POD 
SVÍCNEM, z.s.

Předmětem dodatku je změna náhradního termínu konání akce a rozšíření hlavního místa konání, dle přílohy č. 1 

k usnesení, uložené na OŠKMaT.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

2d/ 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“ a z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví 
pro rok 2021 a návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotací z rozpočtu města na rok 2021 – odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 11. rozhodlo

a) 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.



14

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 pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, dle přílohy č. 

S/0019/2021/OSS, uložené na OSS.
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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) 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 2.11. 
a) usnesení dle příloh č. S/0011/2021/OSS až S/0022/2021/OSS k usnesení, uložených na OSS.

c) 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.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 12. rozhodlo

a) 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 
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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 

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) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu 
projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 se subjekty uvedenými v bodě 2.12. a) usnesení dle 
příloh č. S/0057/2021/OSS až č. S/0066/2021/OSS k usnesení, uložených na OSS.

c) o neposkytnutí neinvestičních dotací 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 
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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.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 13. rozhodlo

a) 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) 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) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a investiční dotace 
z rozpočtu města na rok 2021 se subjekty uvedenými v bodě 2.13. 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

2e/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace – odbor ŽPaZ 

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

2. 14. rozhodlo

o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace s těmito subjekty:

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

02900807, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, 

zastoupený Petrem Dvořáčkem, předsedou spolku, a Gabrielou Dužíkovou, členem výboru spolku, 
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v celkové výši 180 000 Kč, na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem Faunaparku v roce 2021, 

dle přílohy č. 1 k usnesení, tj. smlouva č. S/0135/2021/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ;

2. Neposedné tlapky, z.s., se sídlem Sokolská 1347, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22769412, zapsán 

ve spolkovém  rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9971, zastoupený 

Michaelou Řehánkovou, předsedou spolku, a Danielou Ševčíkovou, místopředsedou spolku, v celkové 

výši 810 000 Kč, na úhradu nákladů na péči o toulavé kočky v roce 2021, dle přílohy č. 2 k usnesení, 

tj. smlouva č. S/0136/2021/OŽPaZ, uložená na odboru ŽPaZ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

2f/ Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek 
pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Frýdek

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

2. 15. rozhodlo

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

2g/ Smlouva č. S/0137/2021/OÚRaSŘ o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region 
Beskydy, dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/0170/2020/OÚRaSŘ

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 16. rozhodlo
 

1. o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy ve výši 400 000,- Kč výhradně na financování 

propagačních aktivit Regionu Beskydy v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, financování 

aktivit souvisejících s přípravou a realizací projektů přeshraniční spolupráce v rámci programu INTERREG 

Česká republika – Polsko a INTERREG Slovenská republika – Česká republika, financování provozních 

výdajů včetně výdajů souvisejících se zabezpečením, modernizací a udržováním majetku sdružení a na 

financování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci Euroregionu Beskydy. 

2. o uzavření smlouvy č. S/0137/2021/OÚRaSŘ o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 00296643, zastoupeným 

primátorem RNDr. Michalem Pobuckým, DiS. a sdružením Region Beskydy, se sídlem Náměstí svobody 6, 

Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 70632073, zastoupeným předsedou představenstva Karlem 

Deutscherem a místopředsedkyní představenstva Ing. Danou Novákovou dle přílohy č. 1 k usnesení.

3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0170/2020/OÚRaSŘ o poskytnutí neinvestiční dotace mezi 

statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

IČO: 00296643, zastoupeným primátorem RNDr. Michalem Pobuckým, DiS. a sdružením Region Beskydy, 

se sídlem Náměstí svobody 6, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 70632073, zastoupeným předsedou 

představenstva Karlem Deutscherem a místopředsedkyní představenstva Ing. Danou Novákovou dle 

přílohy č. 2 k usnesení. Obsahem dodatku je prodloužení čerpání neinvestiční dotace do 31.12.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

2h/ Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z dotačních 
programů „Program regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2021“, „Program 
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regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na území města Frýdku-
Místku na rok 2021“ a „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021“ 
– odbor ÚRaSŘ

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 17. rozhodlo

1. o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2021 subjektům 

uvedeným v odstavci 2.18. pod písmeny a) až d)

2. o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou na 

území města Frýdku-Místku na rok 2021 subjektu uvedenému v odstavci 2.19.

3. o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021 

subjektům uvedeným v odstavci 2.20. pod písmeny a) až f)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 18. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek 

a následujícími subjekty:

a)   Římskokatolická farnost Frýdek, se sídlem Mariánské náměstí 145, 73801 Frýdek-Místek, ve výši 20.000 Kč 

na výdaje spojené s obnovou kostela sv. Jošta, Frýdek-Místek, (nátěr střešní krytiny, věže a souvisejících 

prvků) dle přílohy č. S/0139/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

b)  Společenství vlastníků domu 24, se sídlem Zámecké náměstí 24, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, zastoupeno 

předsedou Dr. Annou Kocincovou ve výši 126.000 Kč na výdaje spojené s obnovou městského domu č. p. 

24, Zámecké nám., Frýdek-Místek, (výměna střešní krytiny domu a související práce) dle přílohy 

č. S/0140/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

c)   Ivana Černá, trvale bytem **************, *****************, ve výši 189.000 Kč na výdaje spojené 

s obnovou městského domu č. p. 3, náměstí Svobody, Frýdek-Místek, (výměna střešní krytiny, obnova a 

nátěr fasády směrem do náměstí) dle přílohy č. S/0141/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

d)   Společenství vlastníků náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek, se sídlem náměstí Svobody 6, Místek, 73801 

Frýdek-Místek, zastoupeno předsedou Ing. Janou Masciuchovou, ve výši 65.000 Kč na výdaje spojené 

s obnovou městského domu č. p. 6, nám. Svobody, Frýdek-Místek, (výměna střešní krytiny a související 

práce) dle přílohy č. S/0142/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 19. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek 

a následujícím subjektem:

        Ivo Kuběja, trvale bytem *************, ******************, Eva Kubějová, trvale bytem 

**************, *******************, zastoupena Ivo Kubějou, ve výši 300.000 Kč na výdaje spojené 

s obnovou domu č. p. 360, Dr. Vančury, Frýdek-Místek (obnova fasády a klempířských prvků, obnova 

balkonů, výměna sklepních oken a vstupních dveří a obnova oplocení) dle přílohy č. S/0143/2021/OÚRaSŘ 

k tomuto usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 20. rozhodlo

o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek 

a následujícími subjekty:
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a) Ivana Chýlková, trvale bytem *****************, ******************, ve výši 66.600 Kč na výdaje 

spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) 

TOYOTA YARIS NG 20 HYBRID dle přílohy č. S/0068/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

b) Vladimír Janošec, trvale bytem *********, ********************, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené 

s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) HONDA CR-V 

2,0 iMMD HYBRID ELEGANCE 4WD dle přílohy č. S/0069/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

c) Dalibor Kajfoš, trvale bytem ****************, ******************, ve výši 75.000 Kč na výdaje 

spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) 

HYUNDAI KONA 20 1,6 GDI HEV dle přílohy č. S/0070/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

d) Miroslav Miller, trvale bytem ****************, *******************, ve výši 75.000 Kč na výdaje 

spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) 

HONDA CRV 2,0i-MMD HYBRID 4WD eCVT dle přílohy č. S/0071/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

e) Hana Pajurková, trvale bytem **************, *********************, ve výši 75.000 Kč na výdaje 

spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) 

TOYOTA YARIS dle přílohy č. S/0072/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

f) Ing. Jiří Žajdlík, trvale bytem *************, ********************, ve výši 75.000 Kč na výdaje 

spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) 

HONDA CR-V 2,0 HYBRID ELEGANCE dle přílohy č. S/0073/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

2i/ Zmocnění rady města k vyhlášení Dotačního programu Podpora komunitního 
carsharingu – odbor ÚRaSŘ

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

2. 21. zmocňuje

Radu města Frýdku-Místku k vyhlašování Dotačního programu Podpora komunitního carsharingu a ke schvalování 

dotačních podmínek v rozsahu dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.  HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, směna, zrušení a vypořádání 
podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí.
Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 1. rozhodlo

1. o prodeji pozemku p.č. 3235/198 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 

(Bahno-Příkopy), do společného jmění manželů PhDr. Eduarda a Heleny Mockových, shodně bytem 

**************, ******, ********************, za kupní cenu 810 Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po 

dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 

plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

2. o prodeji části pozemku p.č. 3235/1 trvalý travní porost o výměře cca 24 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 

(Bahno-Příkopy), Gabriele Bělicové, bytem ***********, ******, ***********************, za kupní cenu 

810 Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 

převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 

zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.
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3. o prodeji části pozemku p.č. 3235/1 trvalý travní porost o výměře cca 21 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 

(Bahno-Příkopy), Ondřeji Bělicovi, bytem ***********, ******, *****************, za kupní cenu 810 Kč/m2, 

přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděné části 

pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným 

plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

4. o prodeji  části pozemku p.č. 880 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 29 m2, k.ú. Místek, 

obec Frýdek-Místek (F. Čejky), podílovým spoluvlastníkům stavby bytového domu č.p. 432, jenž je součástí 

pozemku p.č. 879 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, za kupní cenu 600 Kč/m2, 

přičemž tato výše kupní ceny je platná do dne 03.06.2022. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 

zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

5. o směně části pozemku p.č. 3407 ostatní plocha – neplodná půda o výměře cca 190 m2, k.ú. Frýdek, obec 

Frýdek-Místek (ul. 28. října), včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-

Místek, kdy cena obvyklá tohoto směňovaného pozemku činí dle znaleckého posudku ze dne 15.01.2021 částku 

ve výši 460 Kč/m2, za část pozemku p.č. 3492/2 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 50 m2 a část pozemku p.č. 

3492/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 8 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, včetně 

všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Povodí Odry s.p., se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 70890021, kdy obvyklá cena těchto směňovaných pozemků činí dle znaleckého posudku ze 

dne 20.01.2021 částku ve výši 360 Kč/m2, a to s finančním vyrovnáním ze strany Povodí Odry s.p., které bude 

stanoveno jako rozdíl cen dle uvedených znaleckých posudků v závislosti na přesné výměře směňovaných částí 

pozemků. Přesný rozsah (výměra) převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem. Pokud tento 

převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.  

6. o prodeji pozemku p.č. 3230/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 183 m2 a části pozemku p.č. 

3231/1 vodní plocha – zamokřená plocha o výměře cca 20 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Družstevní) 

společnosti CASARREDO, s.r.o., se sídlem Ludvíkova 1351/16, Radvanice, 71600 Ostrava, IČO: 27804372, za 

kupní cenu ve výši 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení 

zastupitelstvem města. Přesný rozsah (výměra) převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. 

Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 

sazbu daně.

7. o prodeji pozemku p.č. 3235/168 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 

(Svazarmovská), vlastníkům  stavby bez čp/če na pozemku p.č. 3235/168 v k.ú. Místek, za kupní cenu ve výši 810 

Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento 

převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

8. o prodeji spoluvlastnického podílu v ideální výši 263/1000 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 

5193/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 167 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Kopci), vlastníku 

bytové jednotky č. 2311/1 v bytovém domě č.p. 2311 na pozemku p.č. 5193/13 v k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve 

výši 760 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. 

Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou 

sazbu daně.

9. o prodeji části pozemku p.č. 5319/193 ostatní plocha – zeleň o výměře cca 48 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-

Místek (K Hájku) vlastníku stavby občanské vybavenosti č.p. 141, jež je součástí pozemku p.č. 5193/65 zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve výši 1.155 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po 

dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah (výměra) převáděné části pozemku bude určen 

geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 

zvýšena o příslušnou sazbu daně.  

10. o zrušení a vypořádání podílového 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), přičemž město je podílovým spoluvlastníkem s ideálním podílem ve výši 1/3 vzhledem k 

celku uvedených pozemků, Marie Myšková, bytem ************, ******, ******************, je podílovým 

spoluvlastníkem s ideálním podílem ve výši 1/3 vzhledem k celku uvedených pozemků a Šárka Mikudová, bytem 

****************, ******, *******************, je podílovým spoluvlastníkem s ideálním podílem ve výši 

1/3 vzhledem k celku uvedených pozemků. K vypořádání podílového spoluvlastnictví dojde rozdělením pozemků, 

kdy se město stane výlučným vlastníkem části pozemku p.č. 4822/1 orná půda o výměře 1.400 m2, nově 

odměřené geometrickým plánem č. 1378-25/2020 ze dne 02.11.2020 a označené jako pozemek p.č. 4822/5 orná 

půda, a části pozemku p.č. 4826 trvalý travní porost o výměře 1.071, nově odměřené geometrickým plánem č. 

1377-24/2020 ze dne 27.10.2020 a označené jako pozemek p.č. 4826/3 trvalý travní porost, vše k.ú. Lískovec u 

Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, se všemi součástmi a příslušenstvím, a Marie Myšková a Šárka Mikudová se 
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stanou podílovými spoluvlastníky, každá s ideálním podílem ve výši ½ vzhledem k celku části pozemku p.č. 

4822/1 orná půda o výměře 2.801 m2, nově odměřené geometrickým plánem č. 1378-25/2020 ze dne 

02.11.2020 a označené jako pozemek p.č. 4822/1, a části pozemku p.č. 4826 trvalý travní porost o výměře 2.142 

m2, nově doměřené geometrickým plánem č. 1377-24/2020 ze dne 27.10.2020 a označené jako pozemek p.č. 

4826/1, vše k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, se všemi součástmi a příslušenstvím. 

11. o směně spoluvlastnického podílu 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), ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, kdy cena obvyklá tohoto směňovaného podílu činí dle 

znaleckého posudku ze dne 05.02.2021 částku ve výši 2.643 Kč, za 2 spoluvlastnické podíly, každý v ideální výši 

1/3 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 4840/21 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 70 

m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, ve vlastnictví Marie Myškové, bytem ************, 

******, ********************, a Šárky Mikudové, bytem *****************, ******, 

*********************, kdy cena obvyklá těchto směňovaných podílů činí dle znaleckého posudku ze dne 

05.02.2021 částku ve výši 28.467 Kč, a to bez finančního vyrovnání. 

12. o  prodeji  pozemku  p.č.  960/2  ostatní  plocha  –  jiná  plocha o  výměře  66 m2,  k.ú.  Baška,  obec  Baška 

(u přehrady), obci Baška, se sídlem Baška 420, 73901 Baška, IČO: 00296511, za kupní cenu 30 Kč/m2, přičemž 

tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke 

dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 

13. o prodeji části pozemku p.č. 504/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, odměřené geometrickým plánem 

č. 1334-522/2020 ze dne 23.07.2020 a nově označené jako pozemek p.č. 504/7 zastavěná plocha, o výměře 

15 m2, k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (Vodičná), manželům Bc. Tomáši Adamčíkovi a Lence Adamčíkové, 

shodně bytem ***********, **********, ******************, za kupní cenu 620 Kč/m2, přičemž tato výše 

kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni 

uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

3. 2. projednalo

žádosti o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor dle Přílohy č. 1 k usnesení.

3. 3. rozhodlo

o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve výši 30% za období dle žádostí nájemců dle Přílohy č. 2 

k usnesení, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí slevy na nájemném.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 a nouzovým 

stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.09.2020 a následnými krizovými a 

mimořádnými opatřeními,

3. 4. projednalo

žádosti o prominutí nájemného za užívání pozemků dle Přílohy č. 3 k usnesení.

3. 5. rozhodlo

o prominutí nájemného za užívání pozemků ve výši 30% za období dle žádosti nájemců, max. však od 12.03.2020 

do 31.05.2020 a od 5.10.2020 do 31.01.2021, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí 

slevy na nájemném, dle Přílohy č. 4 k usnesení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

3b/ Mimosoudní řešení vlastnických vztahů k částem pozemků p.č. 158/1 a p.č. 155/1, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (areál Sokolík)

Navrhované znění usnesení nebylo přijato.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.  ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

4a/ Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku 2021–2022

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 1. schvaluje

„Akční plán 2021/2022“ dle přílohy č. 1 k usnesení. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

4b/ Zpráva č. 77 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 2. bere na vědomí

Zprávu č. 77 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

4c/ Zpráva o průběhu studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

4. 3. bere na vědomí

zprávu o průběhu studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum dle přílohy č. 1 k usnesení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

5 Obecně závazné vyhlášky 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 1. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku 

z pobytu, dle přílohy č. 1 k usnesení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

5. 2. vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o nočním klidu, dle přílohy č. 2 k usnesení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.  ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ

6a/ Koncepce rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku na období 2021–2025 
– OŠKMaT

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 1. schvaluje

dokument Koncepce rozvoje školství statutárního města Frýdku-Místku na období 2021–2025 dle přílohy č. 1 

k usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        
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6b/ Výroční zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za rok 2020

Navrhované znění usnesení nebylo přijato.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

6c/ Smlouvy o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu statutárního města 
Frýdku-Místku

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 2. rozhodlo
 
1. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Veronikou Mikulovou, trvale bytem *******************, 

**********************, ve výši 20.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení nábytku.

 

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Editou Pobořilovou, trvale bytem **********, ******, *****************, ve výši 

80.000,-Kč za účelem stavebních úprav rodinného domu rekonstrukce koupelny a ložnice.

3. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem  

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Editou Pobořilovou, trvale bytem *********, ******, *******************, ve výši 

20.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení do ložnice a obýváku. 

4. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem  

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Lenkou Konečnou, trvale bytem *******************, ************, ve výši 

60.000,-Kč za účelem rekonstrukce rodinného domu podlahy, obklady, kotel, plot KL.

5. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Lenkou Konečnou, trvale bytem *****************, *************, ve výši 

40.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení nábytku a chladničky.

6. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Hanou Tománkovou, ****************, ******, ******************, ve výši 

40.000,-Kč, za účelem koupě bytového zařízení. 

7. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Svatavou Kocichovou, trvale bytem ******************, ******, 

*********************, ve výši 40.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení.

8. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Idou Káňovou, trvale bytem *************, ******, ******************, ve výši 

20.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení.

9. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Natálii Čablovou, trvale bytem *****************, ****************, ve výši 

40.000,-Kč za účelem koupě bytového zařízení. 

10. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Hanou Fojtíkovou Windischovou, trvale bytem ***********, 

***************************, ve výši 66.000,-Kč, za účelem rekonstrukce domu a stavba plotu. 
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11. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Rostislavem Pitříkem, trvale bytem *********, ************, ve výši 40.000,-Kč, 

za účelem koupě bytového zařízení.

12. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Martinem Tkáče, trvale bytem ******************, ******, ******************, 

ve výši 40.000,-Kč, za účelem koupě bytového zařízení.

13. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Lenkou Kaňokovou, trvale bytem ***********, ******, *****************, ve výši 

40.000,-Kč, za účelem koupě bytového zařízení.

14. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Martinem Sysalou, trvale bytem ***********************, ******, 

*******************, ve výši 30.000,-Kč, za účelem rekonstrukce bytu. 

15. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Pavlem Hrtúsem, trvale bytem ***************, ******, *******************, ve 

výši 70.000,-Kč, za účelem rekonstrukce bytu. 

16. o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Pavlem Hrtúsem, trvale bytem ***************, ******, ****************, ve 

výši 20.000,-Kč, za účelem koupě bytového zařízení.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 3. rozhodlo

 o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu mezi statutárním městem 

Frýdek- Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 00296643 a zaměstnancem statutárního 

města Frýdku-Místku Zitou Matejovičovou, trvale bytem ************, *************, ve výši 9.000,- Kč 

k překlenutí tíživé finanční situace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

6d/ Stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů 
a občanům v částech města Frýdku-Místku za jejich činnost v 2. pololetí 2020

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

6. 4. schvaluje 

navrhnutou výši finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům v částech 

města Frýdku-Místku za jejich činnost v 2. pololetí 2020, dle příloh č. 1 a 2 k usnesení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

6e/ Změna ve složení osadního výboru Skalice pro volební období 2018-2022

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

6. 5. odvolává

z funkce předsedkyně a členky osadního výboru Skalice paní Moniku Křibíkovou, DiS., bytem ************, 

********************, s okamžitou účinností,
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6. 6. vyjadřuje poděkování

za práci v osadním výboru Skalice paní Monice Křibíkové, DiS.,

6. 7. volí 

do funkce předsedy osadního výboru Skalice pana Mgr. Aleše Pitříka, bytem ***********, *****************, 

s okamžitou účinností,

6. 8. volí

do funkce členky osadního výboru Skalice paní Janu Zajacovou, bytem **********, ******************, 

s okamžitou účinností.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

6f/ Plán kontrol kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2021

Zastupitelstvo města Frýdek-Místek

6. 9. pověřuje

kontrolní výbor Zastupitelstva města Frýdku-Místku 

podle § 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 

provedením kontrol zařazených do „plánu kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 

2021“ – viz příloha č. 1 k usnesení. 

T - u všech kontrol do: 31. 10. 2021

Z - Mgr. Igor Juriček, předseda KV ZMFM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

6g/ Informace o aktuální situaci ve fotbale ve Frýdku-Místku

Navrhované znění usnesení nebylo přijato.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

6h/ Odvolání a volba primátora, náměstků primátora, členů rady města, pro dobu do 
konce volebního období 2018-2022,
odvolání a volba členů výborů zastupitelstva města, odvolání a volba předsedy 
kontrolního výboru, pro dobu do konce volebního období 2018-2022,
svěření úseků činností města v samostatné působnosti dlouhodobě uvolněným členům 
zastupitelstva města a členovi rady města a pověření řízením Městské policie, pro dobu do 
konce volebního období 2018-2022

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 10. odvolává 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

z funkce primátora statutárního města Frýdku-Místku pana RNDr. Michala Pobuckého, DiS., (ČSSD),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 11. odvolává 
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

z funkcí náměstky primátora statutárního města Frýdku-Místku:  

- Karla Deutschera (ČSSD)

- Mgr. Pavla Machalu (ČSSD)

- Marcela Sikoru (KDU-ČSL),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 12. odvolává 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

z funkcí členy Rady města Frýdku-Místku:

- Josefa Hálku, DiS. (ČSSD)

- PhDr. Tomáše Benedikta Zbranka (ČSSD)

- Ing. Richarda Žabku (KDU-ČSL),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 13. odvolává 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

z funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Mgr. Igora Jurička, 

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 14. odvolává 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

z funkcí členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku:

- Mgr. Igora Jurička (ČPS)

- Leonarda Vargu (ČPS)

- Petra Korče (NMFM)

- Miroslava Slezáka (ČSSD)

- Jiřího Zaorala (ČSSD)

- Ing. Pavla Hrtúse (KDU-ČSL)

- Bc. Reného Homporu (KDU-ČSL)

- Milana Valacha (BEZPP),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 15. odvolává 
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v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

z funkcí členy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku:

- Ing. Jaroslava Chýlka, MBA (ČSSD)

- Josefa Hálku, DiS. (ČSSD)

- Ing. Jiřího Kajzara (NMFM)

- Ing. Richarda Žabku (KDU-ČSL),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 16. volí do konce volebního období 2018-2022 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

do funkce primátora statutárního města Frýdku-Místku pana Petra Korče, (NMFM),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 17.  volí do konce volebního období 2018-2022

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

do funkcí náměstky primátora statutárního města Frýdku-Místku:

- Leonarda Vargu (ČPS)

- Mgr. Igora Jurička (ČPS)

- Ing. Jiřího Kajzara (NMFM),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 18.  volí do konce volebního období 2018-2022

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

do funkcí členy Rady města Frýdku-Místku:

- Mgr. Zbyňka Šostého (NMFM)

- Mgr. Tomáše Pyška (NMFM)

- Jakuba Tichého (ČPS),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 19. volí do konce volebního období 2018-2022

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

do funkcí členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku:

- Mgr. Markétu Ubíkovou (ČPS)

- Ing. Jana Damka (ČPS)
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- Tomáše Chlebka (NMFM)

- Mgr. Tomáše Pyška (NMFM)

- Ing. Miroslava Bártka (NMFM)

- Mgr. Tomáše Krpla (SPD)

- Marcela Sikoru (KDU-ČSL)

- Mgr. Ivana Vrbu (KSČM),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 20. volí do konce volebního období 2018-2022 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Marcela Sikoru, (KDU-ČSL),

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 21. volí do konce volebního období 2018-2022

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

do funkcí členy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku:

- Jakuba Tichého (ČPS)

- Mgr. Zbyňka Šostého (NMFM)

- Mgr. Jaromíra Poláška (NMFM)

- Filipa Vojkovského (NMFM),  

s okamžitou účinností.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 22. stanoví pro dobu do konce volebního období 2018-2022, 

že v době nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti, 

zastupují primátora náměstci primátora v tomto pořadí:

a) Leonard Varga

b) Bc. Jakub Míček

c) Ing. Jiří Kajzar

d) Mgr. Igor Juriček

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 23. svěřuje do konce volebního období 2018-2022

v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zabezpečování koordinace a usměrňování činností v samostatné působnosti města:

a) primátorovi Petru Korčovi na úseku: 

- vnější a vnitřní kontrolní činnosti,

- požární ochrany,

- organizačně technického zabezpečování jednání orgánů města, 

- publicity činnosti města, 

- školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 

- výchovy a vzdělávání, 
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- vnitřních věcí a správy,

- zahraničních styků;

b) náměstkovi primátora Mgr. Radovanu Hořínkovi na úseku:

- majetkoprávních vztahů města, 

- majetkových účastí města; 

c) náměstkovi primátora Leonardu Vargovi na úseku:

- dopravy a silničního hospodářství,

- ochrany veřejného pořádku,

- životního prostředí a zemědělství,

- prevence kriminality a městské policie;

d) náměstkovi primátora Bc. Jakubu Míčkovi na úseku:

- územního plánování a rozvoje,

- stavebně správní činnosti,

- ekonomického rozvoje a podnikání,

- dotací a integrovaných teritoriálních investicí,

- útvaru hlavního architekta,

- silničního obchvatu města;

e) náměstkovi primátora Ing. Jiřímu Kajzarovi na úseku:

- investičním,

- financí a rozpočtu;

f) náměstkovi primátora Mgr. Igoru Juričkovi na úseku:

- sociální péče,

- sociálních služeb a zdravotnictví,

- protidrogových aktivit a prevence,

- informačních technologií,

- participace a digitalizace; 

g) neuvolněnému členu Rady města Frýdku-Místku Jakubu Tichému na úseku:

- vědy a kulturního rozvoje,   

- péče o památky.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

6. 24. pověřuje do konce volebního období 2018-2022

v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 

řízením Městské policie statutárního města Frýdku-Místku náměstka primátora Leonarda Vargu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.  KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení a připomínek ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, dle přílohy 

č. 1 a 2 k usnesení, 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
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7. 2. konstatuje  

dostatečné a úplné vyřízení připomínek přednesených na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, 

konaném dne 16. 12. 2020, a to dle přílohy č. 2 k usnesení,

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku

7. 3. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 

16. 12. 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII.  STANOVISKA OBČANŮ 

V tomto bodě nevystoupili žádní občané.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     
     Petr Korč                                                                                      Mgr. Radovan Hořínek
     primátor                                                                                           náměstek primátora                     

Frýdek-Místek 18. 3. 2021 

Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora


