STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne
16. 12. 2020 v 8:00 h v Národním domě Frýdek-Místek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZAHÁJENÍ
Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o bod č. 6k
a 6l.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a/ 5. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020
prováděna zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření
č. 107 - 134
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
2.1.1. 5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděnou zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 107 – 134 dle příloh č. 1 – 5 a 1a) k usnesení, a to:
❖ navýšení příjmů o
❖ snížení výdajů o
❖ snížení financování o

+ 29 475,09 tis. Kč
- 196 493,64 tis. Kč
- 225 968,73 tis. Kč

na celkovou výši
na celkovou výši
na celkovou výši

1 321 681,52 tis. Kč
1 581 125,16 tis. Kč
259 443,64 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. ukládá
2.2.1. vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku
č. 107 – 134 pro rok 2020 dle platné rozpočtové skladby
T – 23. 12. 2020
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.
T – 15. 1. 2021
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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2b/ Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. schvaluje
2.3.1. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
předložený rozpočet statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2021 a závazné ukazatele dle přílohy č. 1 a 1a)
k usnesení včetně doplňujících příloh č. 1 – 14 tj.:
❖ příjmy ve výši
❖ výdaje ve výši
❖ financování ve výši

1 238 100,30 tis. Kč
1 578 688,01 tis. Kč
340 587,71 tis. Kč

2.3.2. pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2021, a to:
Rada města Frýdku-Místku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření:
a) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů
na základě přijatých účelových dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů
Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných
celků, svazků obcí včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené a založené organizace a cizí subjekty;
b) spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci
škod;
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi závaznými ukazateli, při němž se výdaje navzájem
ovlivňují, aniž by se změnila výše výdajů dle jednotlivých ORJ, výše příspěvků a transferů právnickým osobám
zřízeným a založeným statutárním městem Frýdek-Místek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města
dalším osobám s výjimkou individuálních dotací z rozpočtu města dalším osobám do 50 tis. Kč v jednotlivém
případě (mimo dotační programy);
d) spočívající v rozpuštění plánované rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů
na ORJ 03-Finanční odbor (plánovaná rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci
které proběhne čerpání výdajů na odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou;
e) spočívající v rozpuštění rezervy na řešení krizových situací a opatření v souladu s ustanovením § 25 odst. a)
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a současném zvýšení výdajů
na příslušnou ORJ, která bude zajišťovat odstraňování následků krizové situace;
f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů;
g) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2020 ve výši nevyčerpaných transferů
přijatých v předchozích letech ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje
a současném zvýšení výdajů na par. 6402-Finanční vypořádání minulých let;
h) spočívající v rozpuštění rezervy na spolufinancování dotací, tj. snížení výdajů na ORJ 13-Odbor územního
rozvoje a stavebního řádu (rezerva na projekty, u kterých je záměr požádat o účelovou dotaci, transfer nebo
příspěvek ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např.
EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků a svazků obcí a současném zvýšení výdajů
na příslušné ORJ v rámci které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného
z výše vyjmenovaných zdrojů). V případě nevyčerpání prostředků na příslušnou akci může Rada města
Frýdku-Místku provést svým rozpočtovým opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu;
i) spočívající v rozpuštění rezervy na úhradu odvodů a sankcí na základě výsledků kontrol provedených
kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů
a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu
a sankce;
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j) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami
a jinými mimořádnými událostmi), a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům
dotčeným živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi;
k) spočívající v rozpuštění rezerv na požadavky osadních výborů, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor
(rezervy na požadavky jednotlivých osadních výborů) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci
které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací požadavku příslušného osadního výboru. V případě
nevyčerpání prostředků rozpočtovaných na příslušnou akci může Rada města Frýdku-Místku provést svým
rozpočtovým opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu osadního výboru;
l) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
statutárního města Frýdek-Místek) a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu obnovy vodovodů
a kanalizací v majetku statutárního města Frýdek-Místek;
m) spočívající v rozpuštění rezervy na energie, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor a současném
zvýšení výdajů na položkách 515x na organizačních jednotkách, v rámci kterých proběhne čerpání výdajů
na energie.
2.3.3. pravomoci vedoucích odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitele Městské policie Frýdek-Místek
k provádění úprav rozpisu rozpočtu v roce 2021, a to:
Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí
úpravy rozpisu rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů:
a) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy, položkami, organizačními čísly, účelovými
znaky, nástroji a zdroji rozpočtové skladby mimo výdajů na akce zahrnuté v zásobnících investic a oprav
a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila celková výše výdajů na jednotlivých ORJ;
b) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy u jmenovitých akcí zahrnutých
v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou akci;
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby,
aniž by se změnila celková výše výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané ORJ;
d) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků z rezervy „Projektová příprava investičních akcí“ na danou
konkrétní akci, pro kterou je projektová dokumentace zajišťována a zpět na rezervu v případě, že veškeré
finanční prostředky nebudou na danou akci vyčerpány;
e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Projektová příprava
neinvestičních akcí a provozní výdaje související s přípravou akcí“ na konkrétní provozní výdaj související
s přípravou a realizací investiční akce a zpět na rezervu v případě, že veškeré finanční prostředky nebudou
na danou akci vyčerpány;
f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Výdaje spojené
se zadáváním veřejných zakázek“ na konkrétní výdaj související s procesními úkony při zadávání jednotlivých
veřejných zakázek;
g) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
z rezervy „Vratky dotací neoprávněně čerpaných v minulých letech“ na konkrétní výdaje související s vratkou
dotace neoprávněně čerpanou v minulých letech.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. ukládá
2.4.1. radě města schválit zásobníky investic a oprav a údržby jednotlivých odborů a Městské policie pro rok
2021 včetně pořadí priorit jmenovitých akcí zařazených do zásobníků
T – 31. 12. 2020
Z – primátor
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2.4.2. vedoucí finančního odboru provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok
2021 v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2021
T – 31. 12. 2020
Z – vedoucí finančního odboru
2.4.3. vedoucí finančního odboru zaslat správcům ORJ rozpis schváleného rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek pro rok 2021 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit
T – 31. 12. 2020
Z – vedoucí finančního odboru
2.4.4. správcům ORJ zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem
nebo zakladatelem je statutární město Frýdek-Místek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů
a příspěvků z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města
Frýdek-Místek pro rok 2021, kterými jsou povinni se řídit
T – 15. 1. 2021
Z – vedoucí odborů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------

2c/ Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta
2022-2023
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2022-2023 dle přílohy č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2d/ Neinvestiční dotace - finanční odbor
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. rozhodlo
1) o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o neinvestiční dotaci na vyrovnávací platbu za poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu na rok 2020 se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na
Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsanou v OR, vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl C, vložka 26914, zastoupenou jednatelem Ing. Janem Damkem, a to dle přílohy č. 1
k usnesení,
2) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na rok 2021 společnosti
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26829495,
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26914
ve výši 12 100 000 Kč
v souladu se Smlouvou o přijetí závazku poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a přijetí
závazku vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené podniku pověřenému poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu – pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne
4. 12. 2012, prostřednictvím sportovních areálů, které poskytují služby obecného hospodářského zájmu
a jejichž vlastníkem nebo provozovatelem je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.,
3) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 se společností Sportplex Frýdek-Místek,
s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 26829495, zapsanou v OR, vedeném
Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26914 dle přílohy č. 2 k usnesení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
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2e/ Uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru č. 3/17/LCD ze dne 13.3.2017
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 3/17/LCD ze dne 13.3.2017 uzavřené mezi Českou spořitelnou,
a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 a statutárním městem Frýdek-Místek, jehož předmětem je změna
ujednání o způsobu vyčíslení splácení poskytnuté části čerpaného úvěru k 31.12.2020, dle přílohy č. 1
k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f/ Poskytnutí investiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města
Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační rezervy primátora
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo
a) o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2020 - dotační
rezervy primátora tomuto subjektu:
Římskokatolická farnost Frýdek, se sídlem Mariánské náměstí 145, IČ 60801930, zapsána v rejstříku
evidovaných právnických osob Ministerstva kultury, zastoupena administrátorem farnosti Frýdek
P. Mgr. Františkem Boldym CSsR na úhradu části výdajů spojených s pořízením prováděcí projektové
dokumentace krypty v Bazilice minor ve Frýdku-Místku, ve výši 115.000,- Kč, dle přílohy č. 1 k usnesení.
b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města
Frýdku-Místku pro rok 2020 – dotační rezervy primátora se subjektem uvedeným v bodě 2. 8. a) tohoto
usnesení dle přílohy č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
a dodatků do oblasti sportu a kultury z rozpočtu města na rok 2020
a 2021 a žádost o dotaci MFK Frýdek-Místek, a.s. – odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2021
subjektům:
1. Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 66740002, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený
prezidentem Ing. Jiřím Volným a manažerem Michalem Bobokem výhradně na činnost dětí a mládeže
dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 9.000.000 Kč dle přílohy
č.1/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Městský fotbalový klub Frýdek-Místek
IČ 26674351, spolek zapsaný v SR, vedeném
předsedou Bc. Radimem Mamulou výhradně
přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 9.899.000
uložené na OŠKMaT,

z. s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupený
na činnost dětí a mládeže dle nákladového rozpočtu, který je
Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení,
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3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z. s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00534986, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1
ke smlouvě ve výši 2.160.000 Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
4. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Gabrielou Ondrouškovou výhradně pro děti a mládež
dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 2.160.000 Kč dle přílohy
č. 4/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. BK Frýdek-Místek, z. s. (basketbalový klub), se sídlem Svazarmovská 317, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 26592550, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5534, zastoupený
předsedou Petrem Sabolem a místopředsedou Janem Heidrichem výhradně pro děti a mládež dle nákladového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 900.000 Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto
usnesení, uložené na OŠKMaT,
6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44,
zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně pro děti a mládež
dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 1.000.000 Kč dle přílohy
č. 6/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
7. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou
Ing. Petrem Zárubou výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě
ve výši 810.000 Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. Green Volley Frýdek-Místek, z. s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22733582,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou
Ing. Michalem Provazníkem výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1
ke smlouvě ve výši 1.350.000 Kč dle přílohy č. 8/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na
OŠKMaT,
9. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
26606721, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, zastoupený
prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je
přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 400.000 Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
10. FbC Frýdek-Místek z. s., se sídlem Slezská 2891, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 26640406, spolek
zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6068, zastoupený předsedou Petrem Řehou
výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 630.000 Kč
dle přílohy č. 10/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
11. Basketpoint Frýdek-Místek z.s., se sídlem tř. T.G. Masaryka 503, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 06140971, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16002, zastoupený
předsedou Ing. Zdeňkem Navrátilem výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1
ke smlouvě ve výši 1.300.000 Kč dle přílohy č. 11/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
12. Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Josefa Suka 1840, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 22746714, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený
předsedou Bc. Pavlem Gazdou výhradně pro děti a mládež dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1
ke smlouvě ve výši 540.000 Kč dle přílohy č. 12/OŠKMaT/MS/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na
OŠKMaT,
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b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti
mládežnického sportu na rok 2021 se subjekty uvedenými v bodě 2.9. a) usnesení dle příloh
č. 1 – 12/OŠKMaT/MS/2021/Če k usnesení, uložených na OŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021 subjektům:
1. HC Frýdek-Místek 2015 s. r. o., se sídlem Nad Přehradou 2290, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
04125878, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 62433, zastoupená jednateli
Janem Peterkem a Ing. Jiřím Volným výhradně na náklady družstva dospělých hokejistů ve výši 1.530.000 Kč
dle přílohy č. 1/OŠKMaT/RM/2021/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
2. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z. s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00534986, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na náklady družstva házené mužů ve výši 1.530.000 Kč dle
přílohy č. 2/OŠKMaT/RM/2021/Če k usnesení, uložené na OŠKMaT,
3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00494780, pobočný spolek zapsaný v SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059,
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Gabrielou Ondrouškovou výhradně na náklady družstva
volejbalu žen ve výši 1.530.000 Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
4. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou
Ing. Petrem Zárubou výhradně na náklady družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši 150.000 Kč dle
přílohy č. 4/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
5. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupená předsedou
Ing. Petrem Zárubou výhradně na náklady Turnaje šachových nadějí 2021 ve výši 250.000 Kč
dle přílohy č. 5/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44,
zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady
spojené s akcí Hornická desítka 2021 ve výši 150.000 Kč dle přílohy č. 6/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto
usnesení, uložené na OŠKMaT,
7. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1199, zastoupená ředitelem Antonínem Žáčkem výhradně
na akci 24. ročník sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež 2021 na materiál, ubytování, stravování,
nájmy včetně služeb, OON technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání
filmů a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné odměny, diskotéku, ozvučení, mažoretky,
cestovné, dopravné, svoz materiálu, olympijský oheň ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 7/OŠKMaT/RM/2021/Če
k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
8. BK Klasik z. s., se sídlem Revoluční 556, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 66740258, spolek zapsaný ve SR,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený prezidentem Ing. Ondřejem Gongolem
výhradně na nájmy včetně služeb baseballového hřiště ve výši 1.200.000 Kč dle přílohy
č. 8/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
9. Goodwill – vyšší odborná škola, s.r.o., se sídlem Prokopa Holého 400, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 25364294, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupená jednatelkou RNDr. Kamilou Slovákovou výhradně k realizaci
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projektu Seniorská akademie 2021 na výuku a zkoušky skupin, mzdy a zákonné odvody, letáky, nájem učeben,
tvorbu studijních textů, na administrativní pracovníky, imatrikulační listy, osvědčení, složky, indexy, tisk, hudba,
nájem Rytířského sálu ve výši 400.000 Kč dle přílohy č. 9/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené
na OŠKMaT,
10. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 00534188, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem výhradně na náklady
spojené s proškolením žáků základních a mateřských škol města na KPR (kardiopulmonální resuscitaci) ve výši
100.000 Kč dle přílohy č. 10/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
11. SK K2 z.s., se sídlem č.p. 158, 739 41 Palkovice, IČ 22691600, spolek zapsaný ve SR, vedeného Krajským
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7787, zastoupený předsedou Liborem Uhrem výhradně na akci F-M sport
FEST na měření festivalu, 6 disciplín, 15 závodů, výsledkový servis, bezpečnost závodníků, žíněnky, ploty,
gumové koberce, signalizace, bezpečnost návštěvníků, 3 x přemostění cyklostezky, pronájmy areálů, pozemků,
sociální zázemí, energie, voda, parkování, stavbu depa festivalu a pro vodní sporty, pronájem stanů, hlavní stage,
ozvučení, tribuny, LED projekce, atrakce, zdravotní zajištění, sanitky, lékař, HS, vodní záchranka, TV
FMsportFest, on-line stream, kamerové přenosy, moderátoři, pořadatelské služby na festivalu, propagace,
grafické služby, občerstvovací stanice, ovoce, pitný režim
ve výši 500.000 Kč dle přílohy č.
11/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
12. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44,
zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady
spojené s akcí Májové závody 2021 ve výši 50.000 Kč dle přílohy č. 12/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto
usnesení, uložené na OŠKMaT,
13. Green Volley Frýdek-Místek, z. s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 22733582,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou
Ing. Michalem Provazníkem na provoz a činnost družstva volejbalistů v roce 2021 ve výši 1.530.000 Kč
dle přílohy č. 13/OŠKMaT/RM/2021/Če k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021 se
subjekty uvedenými v bodě 2. 10. a) usnesení dle přílohy č. 1-13/OŠKMaT/RM/2021 k tomuto usnesení,
uložené na OŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021 níže uvedeným subjektům:
1. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, z.s. se sídlem Lískovec 305, 738 01 Frýdek-Místek, IČO
47861533, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený
předsedkyní Radkou Jirsovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, doprava, materiál, poplatky, propagace,
honoráře, doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních nástrojů, technické zajištění akcí, soustředění –
nájem vč. energií, materiál, dopravné/ ve výši 150.000 Kč,
2. Folklorní soubor Ondrášek z.s., se sídlem Nad Potokem 2045, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO
26543460, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334, zastoupený
předsedkyní Ing. Zdeňkou Juršovou, na činnost /nájmy vč. služeb a energií, materiál, rekvizity, doprava
na vystoupení, dovybavení krojových součástí, organizace letní školy folkloru – ubytování, nájem/ ve výši
40.000 Kč,
3. 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 Mgr. Eduardem Boščíkem,
na činnost/výhradně na úhradu nákladů spojených s provozem Včelařského naučného areálu Chlebovice - el.
energie, otop, revize, propagace, opravy, údržba, oprava a doplnění exponátů, materiál, nájem vč. služeb,
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poplatky, průvodcovská a úklidová činnost, pojištění, poštovné, tisk, kopírování, OON vč. odvodů, honoráře,
vodné, poplatky za web, přepravné, odvoz fekálií a odpadů/ ve výši 160.000 Kč,
4. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO 47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený
předsedkyní Radanou Polachovou, na činnost /materiál, poplatky, opravy a obnova krojových součástí,
hudebních nástrojů a rekvizit, OON vč. odvodů, honoráře, drobný dlouhodobý hmotný majetek, propagace,
technické zajištění akcí, nájmy vč. služeb a energií, přepravné, víkendové soustředění – nájem, materiál,
doprava, ubytování, náklady spojené s provozem budovy na ul. M. Gorkého 405 ve Frýdku-Místku – energie,
nájem vč. služeb, údržba a úklid budovy a přilehlých pozemků, odvoz odpadu, vodné a stočné, revize, PH
do sekačky/ ve výši 350.000 Kč,
5. Společnost pro symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, z.s., se sídlem Jiráskova 491, Frýdek,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235767, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L,
vložka 251, zastoupený předsedkyní Martinou Pavelkovou, na činnost /nájem vč. služeb, propagace, dovybavení
a opravy hudebních nástrojů, příslušenství a oděvních doplňků, materiál, honoráře, cestovné a dopravné
na koncerty, poplatky, půjčovné, OON vč. odvodů, kopírování, poštovné, cestovné hostujících umělců,
přepravné, hudební soustředění – ubytování, doprava/ ve výši 100.000 Kč,
6. Love production s. r. o., se sídlem 739 49 Metylovice 595, IČO 02763052, společnost zapsaná v OR
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58572, zastoupená jednatelem Kamilem Rudolfem,
na koncerty a provoz Klubu Stoun ve Frýdku-Místku /nájem vč. služeb a energií, materiál, propagace, technické
zajištění, honoráře, OON vč. odvodů, údržba a drobné opravy, poplatky agenturám, kopírování, výlep, tisk/
ve výši 550.000 Kč,
7. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, Místek, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO 47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený
předsedkyní Radanou Polachovou, na úhradu části nákladů spojených s akcí „26. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu CIOFF®/IOV Frýdek-Místek 2021“ /materiál, ubytování, dopravné, stravné a honoráře
účinkujícím, propagace, programové a technické zabezpečení, tisk propagačního materiálu, nájem vč. služeb
a energií, OON vč. odvodů, honoráře, dokumentace, poplatky, občerstvení/ ve výši 800.000 Kč,
8. POD SVÍCNEM z.s., se sídlem Farní 16, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26663252, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6314, zastoupené předsedou Bc. Petrem Korčem,
výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen Fest – Frýdek-Místek sobě – benefiční festival“
/pronájem vč. služeb a energií, doprava, přeprava, instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění,
pořadatelská, bezpečnostní, úklidová a zdravotní služba, tisk a výlep plakátů, poplatky, propagace, honoráře,
materiál, technické zajištění vč. stavby plotů, podií, zastřešení a tribuny, mobilní toalety/ ve výši 500.000 Kč,
9. Svatováclavský hudební festival, z. s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO 26632578, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5991, zastoupený
předsedou Doc. Mgr. Igorem Františákem, Ph.D., výhradně na uspořádání koncertu ve Frýdku-Místku konaného
v rámci akce „Svatováclavský hudební festival 2021“ /pronájem vč. služeb a energií, tisk a výlep plakátů,
poplatky, propagace, honoráře, pořadatelské a organizační služby, technická asistence při koncertu/ ve výši
130.000 Kč,
10. Zdeněk Tofel, se sídlem Sušilova 919/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 48789836, nezapsaný
v OR, výhradně na adventní koncert a prezentaci uměleckých řemesel a gastronomie ve Frýdku-Místku
konaných v rámci akce „MF SOUZNĚNÍ 2021“ /nájem, produkce, dekorace, výzdoba, dopravné, cestovné,
přepravné, honoráře, ubytování a stravování účinkujících, pronájem, propagace, technické zajištění, OON vč.
odvodů, poštovné, materiál/ ve výši 150.000 Kč,
11. Pavla Walková, se sídlem Ke Splavu 2348, 738 01 Frýdek-Místek-Místek, IČO 44935561, nezapsaná v OR,
výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem vč. energií a služeb,
propagace, poplatky, pronájmy, technické zajištění/ ve výši 200.000 Kč,
12. Židovská obec v Ostravě, se sídlem Tovární 732/15, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 00562602,
zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená předsedkyní ŽO v Ostravě PhDr. Milenou
Slaninovou, výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s opravou a údržbou židovského hřbitova
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ve Frýdku-Místku v roce 2021 u objektu čp. 1982 na ul. Slezské /DPP a mzdové náklady vč. odvodů, ochranné
pracovní pomůcky a nářadí, materiál, úprava terénu vč. zeleně, drobné opravy, pohonné hmoty/ ve výši
50.000 Kč,
13. Galerie Věž z.s., se sídlem Revoluční 310, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 08342113, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18731, zastoupený předsedkyní PhDr. Dagmarou
Čaplyginovou, výhradně na částečné náklady spojené s cyklem výstav, literárních večerů, koncertů
a komponovaných pořadů pro 11. sezónu Galerie věž 2021 /tisk, propagace, materiál, technické zajištění,
honoráře, účetní služby, grafické práce/ ve výši 70.000 Kč,
14. Evolution Brothers s.r.o., se sídlem Potoční 3180, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06589405,
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72493, zastoupená jednatelem
Mgr. Miraiem Navrátilem, výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „FM CITY FEST 2021“
/propagace, technické zabezpečení a zajištění doprovodného programu pro rodiny s dětmi, honoráře interpretů,
nájmy/ ve výši 600.000 Kč,
15. Rosenfeld z.s., se sídlem Jiráskova 506, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 07166583, spolek zapsaný
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17517, zastoupený předsedou Ing. Alexandrem
Mosiem, výhradně na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu První veřejný malířský ateliér
ve Frýdku-Místku /pronájem prostor vč. energií a služeb, materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek,
propagace, poplatky, kopírování, tisk, reklama, drobná údržba, zřízení a provoz webových stránek/ ve výši
75.000 Kč,
16. Šuba Duba Band, se sídlem Panské Nové Dvory 2402, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 01916181,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11067, zastoupený předsedou
Karlem Jirglem, DiS, na činnost /údržba a doplnění hudebních nástrojů + příslušenství, nájem vč. služeb,
energie, materiál, propagace, dopravné a cestovné na vystoupení, technické zajištění, nákup drobného
technického vybavení/ ve výši 100.000 Kč,
17. Big BLAST! Band, z. s., se sídlem Dr. Vančury 3313, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 03590569,
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13949, zastoupený předsedou Ing.
arch. Janem Krautem, na činnost /nájem vč. služeb, energie, propagace, oprava a doplnění hudebních nástrojů
včetně příslušenství, materiál, technické zajištění, drobné technické vybavení, poplatky, nákup ošacení, drobné
úpravy a opravy, cestovní výlohy na vystoupení/ ve výši 60.000 Kč.
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021
se subjekty uvedenými v bodě 2. 11. a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/R/2021 až 17/OŠKMaT/R/2021
k usnesení, uložené na odboru ŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
o uzavření dodatků č. 1 s níže uvedenými subjekty ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2020 - OŠKMaT, sport 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, č. smlouvy S/0771/2019/OŠKMaT
Městský fotbalový klub Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0774/2019/OŠKMaT
Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0775/2019/OŠKMaT
Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., č. smlouvy S/0819/2019/OŠKMaT
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, č. smlouvy S/0776/2019/OŠKMaT
Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, č. smlouvy S/0818/2019/OŠKMaT
BK Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0777/2019/OŠKMaT
Green Volley Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0811/2019/OŠKMaT
Green Volley Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/821/2019/OŠKMaT
Green Volley Frýdek-Místek, z.s., č. smlouvy S/0510/2020/OŠKMaT
HC Frýdek-Místek 2015 s.r.o., č. smlouvy S/0815/2019/OŠKMaT
Beskydská šachová škola z.s., č. smlouvy S/0810/2019/OŠKMaT
Beskydská šachová škola z.s., č. smlouvy S/0823/2019/OŠKMaT
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Předmětem dodatků je změna termínů realizace účelů dotací na termín 31.12.2020 a změna termínů předložení
finančních vypořádání těchto neinvestičních dotací, a to na termín 30. 4. 2021 dle příloh č. 1 – 13 k usnesení,
uložených na OŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti sportu na rok 2020 subjektu:
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z. s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 FrýdekMístek, IČ 00495824, spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44,
zastoupená předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným na uznatelné náklady v roce
2020 vzniklé při přípravě akce Hornická 10 a to výhradně na trička, medaile, tisk propozic, certifikace tratě ve
výši 500.000 Kč dle přílohy č. S/0669/2020/OŠKMaT k tomuto usnesení, uložené na OŠKMaT,
b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti sportu
na rok 2020 se subjektem uvedeným v bodě 2. 13. a) usnesení dle přílohy č. S/0669/2020/OŠKMaT
k usnesení, uložené na OŠKMaT.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
neposkytnout dotaci MFK Frýdek-Místek a.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2h/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2021
a z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro
rok 2021“ – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok 2021“
níže uvedeným subjektům:
1. 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 344 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku
a okolí“, tj. na nákup kancelářských potřeb, ochranných pracovních pomůcek, spotřebního materiálu, drobných
kompenzačních, stimulačních, multismyslových pomůcek, hygienických a čisticích prostředků, úhradu energií,
vodného a stočného, revize elektro, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,
poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, 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/0593/2020/OSS, uložené na OSS.
2. ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., se sídlem Voršilská 5, 110 00 Praha 1, IČO 00537675,
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 573, zastoupen
místopředsedkyní organizace Mgr. Drahomírou Venkrbcovou, ve výši Kč 180 000,- , a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Obtížné životní situace spojené s mateřstvím, rodičovstvím i
partnerskými vztahy mají řešení“, tj. na nákup kancelářských potřeb, čisticích a hygienických prostředků, úhradu
energií, cestovného, poštovních poplatků, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a
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služeb spojených s nájmem, 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 Poradna pro ženy a dívky se sídlem: Malý Koloredov 811,
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0594/2020/OSS, uložené na OSS.
3. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupena ředitelem Antonínem Žáčkem, ve výši
Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora a rozvoj
sociálních služeb – denní stacionář Škola života“, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, telefonních
poplatků, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a
pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0595/2020/OSS, uložené na OSS.
4. 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 400 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu
„Občanská poradna“, tj. na nákup kancelářských potřeb, odborných knih, čisticích a hygienických prostředků,
spotřebního materiálu, úhradu energií, cestovného, telefonních poplatků, 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, zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu dle přílohy č. S/0596/2020/OSS, uložené na OSS.
5. Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Terénní program Frýdecko-Místecko“, tj. na nákup zdravotního
materiálu k Harm reduction, hygienických a dezinfekčních prostředků, spotřebního materiálu, úhradu energií,
vodného
a stočného, nájemného a služeb spojených s nájmem. Neinvestiční dotace je určena výhradně na
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je kontaktní centrum se sídlem Malý Koloredov 811,
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0597/2020/OSS, uložené na OSS.
6. Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, obecně prospěšná
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O,
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 347 000,-, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek“, tj. na nákup
potravin, zdravotního materiálu k Harm reduction, spotřebního materiálu, hygienických a dezinfekčních
prostředků, úhradu energií, vodného a stočného, nájemného a služeb spojených s nájmem, 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 je
kontaktní centrum se sídlem Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0598/2020/OSS, uložené
na OSS.
7. Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596 pobočný
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11839, zastoupen
ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 800 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů v rámci projektu „Kvalitní domácí péče s osobní asistencí“, 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 je středisko ve
Frýdku-Místku se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/599/2020/OSS, uložené
na OSS.
8. Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČO 26641178, spolek zapsaný
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem
Mgr. Janem Czudkem, ve výši Kč 300 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Poradna Modrého kříže v ČR“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, 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 je
Poradna Modrého kříže ve Frýdku-Místku se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0600/2020/OSS, uložené na OSS.
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9. Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČO 26641178, spolek zapsaný
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem
Mgr. Janem Czudkem, ve výši Kč 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Následná péče“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, 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 je Modrý kříž
ve Frýdku-Místku se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0601/2020/OSS,
uložené na OSS.
10. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7606, zastoupena prezidentem organizace Mgr. Václavem Poláškem,
ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Odborné sociální
poradenství pro osoby se zrakovým postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, kompenzačních pomůcek
(kapesní lupy s osvětlením), hygienických a čisticích prostředků, úhradu energií, výmalby prostor odbočky,
úklidu, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, 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. Neinvestiční dotace je určena
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je oblastní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0602/2020/OSS, uložené na OSS.
11. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek se sídlem
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7606, zastoupena prezidentem organizace Mgr. Václavem Poláškem,
ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně
aktivizační služby pro zrakově postižené osoby“, tj. na nákup hygienických a čisticích prostředků,
kompenzačních pomůcek (kapesní lupy s osvětlením), úhradu energií, výmalby prostor odbočky, cestovného,
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. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů
zařízení příjemce, kterou je oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0603/2020/OSS, uložené na
OSS.
12. Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČO 28659392, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 308, zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Drastíkem, ve výši
Kč 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Dům na půl cesty
Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů
k použití pobočkou příjemce Frýdek-Místek, kterou je Dům na půl cesty, se sídlem Antonínovo náměstí 92, 738
01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0604/2020/OSS, uložené na OSS.
13. Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, se sídlem Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava,
IČO 75095017, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
43335, zastoupený vedoucí střediska Bc. Vladimírou Salvetovou, ve výši Kč 50 000,-, a to výhradně na
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a
kombinovaným postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného majetku
(pomůcky pro práci s dětmi, tablet, světelné, zvukové a hmatové pomůcky), čisticích a hygienických prostředků,
pomůcky pro stimulace dětí, úhradu energií, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu,
nájemného a služeb spojených s nájmem, nákup drobného nehmotného majetku (aplikace do tabletu pro
stimulaci zraku dítěte, účetní program), mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, dle přílohy
č. S/0605/2020/OSS, uložené na OSS.
14. Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o., se sídlem Hraniční 21, 739 42 Frýdek-Místek-Lysůvky, IČO 29386063,
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
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vložka 38065, zastoupena jednatelem Janem Liberdou, ve výši Kč 350 000,-, a to výhradně na částečnou
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Domov sv. Jana Křtitele s.r.o. je domovem“, tj. na úhradu
nájemného, dle přílohy č. S/0606/2020/OSS, uložené na OSS.
15. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., se sídlem 28. října 286/10, 702 00 Ostrava,
IČO 02407451, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1239, zastoupená ředitelkou Bc. Pavlínou Zárubovou, ve výši
Kč 10 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Tlumočnická služba
2021“, tj. na nákup čisticích a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, odborné literatury, úhradu
ekonomických služeb, revize, ostatních osobních nákladů (tlumočník), dle přílohy č. S/0607/2020/OSS,
uložené na OSS.
16. 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 580 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Domov se zvláštním režimem BESKYD FM“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn)
a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy
č. S/0608/2020/OSS, uložené na OSS.
17. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,
702 00 Ostrava, IČO 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 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu
„Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu
energií, telefonních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, 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 Centrum pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o. p. s. se sídlem Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0609/2020/OSS, uložené na OSS.
18. Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČ 40613411, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 297,
zastoupen oblastní ekonomkou Armády spásy pro Moravskoslezský kraj Ing. Hanou Buříkovou ve výši
Kč 450 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Armáda spásy,
Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného
majetku (mobilní telefon), čisticích a hygienických prostředků, pracovních oděvů a ochranných pomůcek,
spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování budov, inventáře, cestovného,
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, úklidu, odvozu tuhého
komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterou je Armáda spásy
v České republice, z. s. se sídlem Československé armády 797, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0610/2020/OSS, uložené na OSS.
19. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „ZOOM“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu,
úhradu oprav a udržování aut, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních
poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, programu na evidenci klientů, revize, mzdových nákladů
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení, ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů
zařízení příjemce, kterým je služba ZOOM se sídlem Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0611/2020/OSS, uložené na OSS.
20. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 120 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Charitní týdenní stacionář“, tj. na nákup kancelářských potřeb,
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spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování výtahu, pomůcek, technického
vybavení, 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 je Týdenní stacionář se sídlem Mariánské náměstí 1287, 1288, 738 01 Frýdek-Místek,
dle přílohy č. S/0613/2020/OSS, uložené na OSS.
21. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 250 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Charitní odlehčovací služba“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného
dlouhodobého hmotného majetku (pračka), úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování výtahu,
pomůcek, technického vybavení, 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 je odlehčovací služba se sídlem Mariánské náměstí 1287, 1288,
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0614/2020/OSS, uložené na OSS.
22. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Terénní odlehčovací služby“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného
dlouhodobého hmotného majetku (mobilní koupací vana), spotřebního materiálu, cestovného, telefonních
poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, revize, programu na
evidenci klientů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0615/2020/OSS, uložené na OSS.
23. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Rebel“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, úhradu
energií, vodného a stočného, oprav a udržování technického vybavení, aut, pomůcek, cestovného, telefonních
poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, úklidu, revize, programu
na evidenci klientů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů. Neinvestiční dotace je určena
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Rebel se sídlem Husova 3294,
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0616/2020/OSS, uložené na OSS.
24. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 220 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Centrum Pramínek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního
materiálu, úhradu oprav a udržování technického vybavení, pomůcek, cestovného, telefonních poplatků,
poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených s nájmem, revize,
programu na evidenci klientů, 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 je Centrum Pramínek se sídlem Míru 1345, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0617/2020/OSS, uložené na OSS.
25. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 750 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Oáza pokoje“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu,
úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování budov, výtahu, pomůcek, technického vybavení,
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 je Oáza pokoje se sídlem K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0618/2020/OSS,
uložené na OSS.
26. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
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zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 570 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Klub Nezbeda“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu,
úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování technického vybavení, pomůcek, cestovného,
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, revize,
program na evidenci klientů, odvozu tuhého komunálního odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních
nákladů. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je
Klub Nezbeda, se sídlem Husova 3294, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0619/2020/OSS, uložené na
OSS.
27. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 600 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Charitní pečovatelská služba“, tj. na nákup kancelářských potřeb,
spotřebního materiálu, vaničky na mytí hlavy, úhradu oprav a udržování aut, nájemného a služeb spojených
s nájmem, úklidu, odvozu tuhého komunálního odpadu, programu na evidenci klientů, mzdových nákladů (mimo
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení,
ostatních osobních nákladů dle přílohy č. S/0620/2020/OSS, uložené na OSS.
28. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 1 300 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Dům pokojného stáří“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního
materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování budov, 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 je Dům pokojného stáří se
sídlem Mariánské náměstí 146, 1287,1288, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0621/2020/OSS, uložené na
OSS.
29. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní
organizace zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 141 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Denní centrum Maják“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního
materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování výtahu, technického vybavení, cestovného,
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb spojených
s nájmem, odvozu tuhého komunálního odpadu, upgrade programu, revize, mzdových nákladů (mimo úhradu
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních
osobních nákladů, dle přílohy č. S/0622/2020/OSS, uložené na OSS.
30. Z. s. Filadelfie, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26548518, spolek zapsaný
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5400, zastoupen předsedou
představenstva Martinem Dubčákem, B.Th., ve výši Kč 400 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Nízkoprahový klub U-kryt“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu
energií, vodného a stočného, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem,
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0623/2020/OSS, uložené na OSS.
31. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČ 00499811, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1359, zastoupena ředitelkou Mgr. Janou Fenclovou, ve výši
Kč 5 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Raná péče pro Moravu a
Slezsko“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn), dle přílohy č. S/0624/2020/OSS, uložené na
OSS.
32. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 1 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
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Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je BETHEL
Frýdek-Místek se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S0625//2020/OSS, uložené
na OSS.
33. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 400 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum“, 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 je
BETHEL Frýdek-Místek se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0626/2020/OSS, uložené na OSS.
34. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, terénní program“, 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 je BETHEL Frýdek-Místek
se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0627/2020/OSS, uložené na OSS.
35. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 153 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy“, 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 je SÁRA Frýdek-Místek se
sídlem Bruzovská 328, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0628/2020/OSS, uložené na OSS.
36. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 140 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení“, 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 je NOE FrýdekMístek se sídlem T .G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0629/2020/OSS, uložené na
OSS.
37. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny“, 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 je
EFFATHA Frýdek-Místek se sídlem T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0630/2020/OSS, uložené na OSS.
38. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 320 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže“, 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 je BETHEL
Frýdek-Místek se sídlem Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0631/2020/OSS, uložené
na OSS.
39. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 80 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů
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v rámci projektu „Poradna rané péče EUNIKA“, 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 je EUNIKA Frýdek-Místek se sídlem
Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0632/2020/OSS, uložené na OSS.
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj
sociálních služeb pro rok 2021“ se subjekty uvedenými v bodě 2.15. a) usnesení dle přílohy č. S/0593/2020/OSS
až S/0611/2020/OSS a S/0613/2020/OSS až S/0632/2020/OSS k usnesení, uložené na OSS.
c) o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok 2021“
níže uvedenému subjektu:
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava,
IČO 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem, Kč 130 000,-,
v rámci projektu „Osobní asistence Frýdecko-Místecko“, tj. na nákup hygienických a ochranných pracovních
pomůcek, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2021 níže uvedeným subjektům:
1. Krizové centrum Ostrava, z. s., se sídlem: Ruská 94/29, 70300 Ostrava-Vítkovice, IČO: 22735283, zapsaný
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8055, zastoupený předsedou
Bc. Davidem Tichým, DiS., ve výši Kč 50.000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci
projektu „Krizové centrum Ostrava“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem, dle přílohy
č. S/0641/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
2. Cesta bez barier, spolek, se sídlem Staříč 426, 73943 Staříč, IČO: 04419243, spolek zapsaný ve spolkovém
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14520, zastoupený předsedkyní Bc. Alenou
Matýskovou, ve výši Kč 550 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu
energií, nájemného a služeb spojených s nájmem, telefonních poplatků, oprav a údržby aut, mzdových nákladů
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití pobočkou příjemce Frýdek-Místek, kterým je
kontaktní místnost Cesty bez barier, spolek se sídlem: Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy
č. S/0642/2020/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS.
3. Senioři České republiky, z. s. Městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem Anenská 2477,
738 01 Frýdek-Místek, IČO: 48428884, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 48076, zastoupen předsedou organizace Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 645 000,-,
a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů Centra aktivních seniorů ve Frýdku-Místku a jeho
aktivizačních činností, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního
materiálu, úhradu nájemného (Národní dům Frýdek-Místek, o.p.), telefonních poplatků, poplatků za připojení
k internetu, tiskovin, dopravy autobusem na zájezdy, ostatních osobních nákladů,
dle přílohy č.
S/0643/2020/OSS, uložené na OSS.
4. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČO: 40613411, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
297, zastoupen Ing. Hanou Buříkovou, na základě zástupčího oprávnění, ve výši Kč 3 657 000,-, a to výhradně
na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek“, tj. na
nákup potravin, kancelářských potřeb, drobný dlouhodobý hmotný majetek, čisticích prostředků, léků,
zdravotnických pomůcek, pracovních oděvů, ochranných pracovních pomůcek, materiálu pro údržbu,
spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a stočného, opravy a údržbu budov, ostatních spojů, telefonů,
praní prádla, školení a kurzů, úklidové služby, odvozu separovaného a nebezpečného odpadu, deratizace,
rozhlasových a TV poplatků, software pro sociální služby, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů.
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Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Domov
Přístav Frýdek-Místek, se sídlem Míru 1313, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0646/2020/OSS, uložené na
OSS.
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města se subjekty uvedenými
v bodě 2.16. a) usnesení, dle příloh č. S/0641/2020/OSS – S/0643/2020/OSS a S/0646/2020/OSS k tomuto
usnesení, uložených na OSS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2i/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu prevence kriminality
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2021 - OBRaPK
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 17. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek
na rok 2021 těmto subjektům:
1.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 12.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Život ve
městě v roce 2021“.

2.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 225.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu
„Doučování dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí“.

3.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 11.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Výlety
dětí pocházejících ze sociálně vyloučeného prostředí“.

4.

Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši 25.000,-Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Jak
nenaletět podvodníkům aneb víme, jak se chránit“.

5.

Renarkon, o.p.s., se sídlem: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČ: 25380443, zapsána
v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 17,
zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem ve výši 261.000,- Kč, a to výhradně na realizaci
projektu „Rodině blíž III.“.

6.

Modrý kříž v České republice, z.s., se sídlem: Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ: 26641178, zapsaný
ve spolkové rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupena
ředitelem Mgr. Janem Czudekem ve výši 70.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Zkus to
s námi!“.

7.

Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem: Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
26642638, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
6095, zastoupena odbornou ředitelkou Mgr. Danou Nedělníkovou, Ph.D. ve výši 115.000,- Kč, a to
výhradně na realizaci projektu „Dopady rozvodu / rozchodu na dítě“.

8.

Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem: Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
26642638, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
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6095, zastoupena odbornou ředitelkou Mgr. Danou Nedělníkovou, Ph.D. ve výši 20.000,- Kč, a to
výhradně na realizaci projektu „KOMPAS – komunikace, partnerství a spolupráce“.
9.

Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem: Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
26642638, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka
6095, zastoupena odbornou ředitelkou Mgr. Danou Nedělníkovou, Ph.D., ve výši 30.000,- Kč, a to
výhradně na realizaci projektu „Podpora spokojeného rodičovství – nebuďte v tom sami“.

10. Přátelé Lipiny, z.s. se sídlem V. Vantucha 1341, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07279710, zapsaný ve
spolkovém rejstříku Krajského soud Ostrava v oddílu L, vložce 17789, zastoupený Zdenkou
Benešovou, a Janou Šponiarovou, ve výši 50.000,-Kč, a to výhradně na realizaci projektu
„Volnočasové aktivity pro děti a mládež v sociálně vyloučené lokalitě ul. Míru a Křižíkovy“.
11. Lumpíkov, z.ú. se sídlem Tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 2859343,
zapsaný v ústavním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu U, vložce č. 4, zastoupený
Bc. Petrou Petruškovou, ve výši 50.000,- Kč, a to výhradně a realizaci projektu „Domácí násilí aneb
ženy a děti v ohrožení“.
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu prevence kriminality
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2021 se subjekty uvedenými v bodě 2. 17. a) návrhu usnesení dle
příloh č. 1. – 11.
c) o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního města
Frýdek-Místek na rok 2021“ níže uvedenému subjektu:
Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 259/7, 731 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zapsaná v rejstříku
evidovaných právnících osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena Mgr. Zuzanou
Filipkovou, Ph.D., ve výši 100.000,. Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Cesta za poznáním aneb
ekologie nám není cizí“ (soubor aktivit zaměřující se na volný čas dětí z rodin sociálně
znevýhodněných)“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2j/ Dotace na obrazovou publikaci o městě Frýdku-Místku – odbor ÚRaSŘ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 18. rozhodlo
1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2021 ve výši 170.000
Kč, maximálně však do výše 50 % celkových nákladů projektu v letech 2020 a 2021, Janu Becherovi, se sídlem
Herodova 1894/6, 70200 Ostrava, IČO 02946254 na přípravu a výrobu obrazové publikace o městě FrýdkuMístku.
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy 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 Janem Becherem, se sídlem Herodova 1894/6, 70200 Ostrava, IČO 02946254 dle
přílohy č. S/0673/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2k/ Sbírkový program DARUJ F≈M
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 19. rozhodlo
1. o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Chlebovice, se sídlem Pod Kabáticí 111, Chlebovice, 738 42
Frýdek-Místek, IČO 68157916 formou finančního příspěvku na veřejnou sbírku s názvem „DARUJ F≈M – Nové
varhany pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích“ ve výši 200.000 Kč.
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2. o poskytnutí daru spolku KČT, odbor Beskydy, se sídlem Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty, IČO
02773562 formou finančního příspěvku na veřejnou sbírku s názvem „DARUJ F≈M – Workoutové hřiště
a zábavně-relaxační zázemí pro veřejnost u chaty Prašivá“ ve výši 100.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 20. rozhodlo
o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem Skalice 91, Skalice, 738 01
Frýdek-Místek, IČO 60043253 formou finančního příspěvku na veřejnou sbírku s názvem „DARUJ F≈M
– Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici“ ve výši částky vybrané v této sbírce (mimo částky darované z
veřejných zdrojů) od jejího zahájení do 31. 8. 2021, maximálně však ve výši 200 tis. Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2l/ Zmocnění rady města k vyhlášení Dotačního programu Reklama F-M
– podpora zřízení či obnovy označení provozoven – odbor ÚRaSŘ
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 21. zmocňuje
Radu města Frýdku-Místku k vyhlašování Dotačního programu Reklama F-M – podpora zřízení či obnovy
označení provozoven 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
3/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí
nemovitých věcí
Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví
statutárního města Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. ruší
1. usnesení č. III./3a/3.2/29. z 5. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 05.06.2019, které
zní:
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:
„o nabytí pozemku p.č. 7613/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.331 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Puškinova), od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO:
69797111, a to bezúplatně.“
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. rozhodlo
2. o prodeji části pozemku p.č. 6051/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 150 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek
(Příkrá)
manželům
Jaroslavovi
a
Bc.
Janě
Kožušníkovým,
oba
bytem
******************************************, za kupní cenu 795 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 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. 3660/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 22 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Divišova) panu Miroslavovi Goliášovi, bytem **********************************,
za kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 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 dvou částí pozemku p.č. 7635 vodní plocha – koryto vodního toku, odměřených geometrickým
plánem č. 6167-285/2020 ze dne 29.01.2020 a označených jako díl ,,a“ o výměře 29 m2, který bude přisloučen k
pozemku p.č. 2855 ostatní plocha - zeleň, a díl ,,b“ o výměře 5 m2, který bude přisloučen k pozemku p.č. 2860/1
ostatní plocha - jiná plocha, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Potoční), manželům Pavlovi a Aleně
Svobodovým, bytem **********************************, za kupní cenu 1.232 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.
5. o prodeji části pozemku p.č. 3649/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 11 m2, k.ú. Frýdek,
obec Frýdek-Místek (Skautská) Jarmile Vondrákové, bytem ***********************************, za
kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 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.
6. o prodeji části pozemku p.č. 1043/24 ostatní plocha - zeleň o výměře cca 25 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek (Ostravská) společnosti Heimstaden Czech s.r.o., se sídlem‚ Gregorova 2582/3, 70200 Ostrava IČO:
05253268, za kupní cenu 840 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let 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.
7. o prodeji části pozemku p.č. 426/1 zahrada o výměře cca 200 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
(Nerudova), Ing. Petru Hurníkovi a Ing. Daně Hurníkové, shodně bytem *******************************,
za kupní cenu 840 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 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.
8. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost odměřené geometrickým plánem č. 5076-283/2019 ze
dne 19.12.2019 a nově označené jako pozemek p.č. 1128/133 zahrada o výměře 63 m2, k.ú. Místek, obec
Frýdek-Místek, Mgr. Marii Mrógalové, bytem ********************************* (Nová), za kupní cenu
790 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. 3094/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 60 m2, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek (Bohuslava Martinů), Ing. Romanu Kafkovi a Ing. Dagmar Kafkové, shodně bytem
*********************************, za kupní cenu 840 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po
dobu 2 let 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.
10. o prodeji pozemku p.č. 3619/6 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 70 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek (Křižíkova) spoluvlastníkům stavby občanské vybavenosti č.p. 3278, jež je součástí pozemku p.č. 3619/1
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve výši 765 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.
11. o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 3408/33540 vzhledem k celku nemovité věci – pozemku p.č. 403
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Havlíčkova), vlastníku bytové
jednotky č. 232/4 v bytovém domě č.p. 232 na pozemku p.č. 403, k.ú. Místek, za kupní cenu ve výši 660 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.
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12. o prodeji spoluvlastnického podílu v ideální výši 1/4 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 3528
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Míru), vlastníku bytové
jednotky č. 1324/4 v bytovém domě č.p. 1324 na pozemku p.č. 3528 v k.ú. Frýdek, za kupní cenu ve výši 740
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. a) o nabytí pozemku p.č. 7613/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.331 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Puškinova) od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO:
69797111, a to bezúplatně.
b) o zřízení věcného práva ve prospěch České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800
Praha 2, IČO: 69797111, spočívajícího v závazku statutárního města Frýdek-Místek nezcizit a nezatížit
zástavním právem pozemek p.č. 7613/4, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Puškinova), po dobu 10 let od
právních účinků vkladu vlastnického práva statutárního města Frýdku-Místku k uvedenému pozemku do katastru
nemovitostí.
c) o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného
práva č. UZSVM/OFM/3137/2020-OFMM mezi Českou republikou, kdy právem hospodařit s majetkem státu
disponuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
12800 Praha 2, IČO: 69797111, jako převodcem a statutárním městem Frýdek-Místek jako nabyvatelem, a to dle
přílohy č. 1 k usnesení, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku specifikovaného v bodě a) tohoto
usnesení, sjednání omezujících podmínek pro statutární město Frýdek-Místek specifikovaných zejména v čl. IV
smlouvy a zřízení věcného práva dle bodu b) tohoto usnesení.
14. o nabytí části pozemku p. č. 3338/1 ostatní plocha – zeleň, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Jižní svahy),
nově odměřené geometrickým plánem č. 6498-98/2020 ze dne 06.10.2020 a označené jako pozemek p. č. 3338/4
ostatní plocha - zeleň o výměře 1.876 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, od Moravskoslezského kraje, se
sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692, a to bezúplatně.
15. o prodeji části pozemku p.č. 3634/2 ostatní plocha – neplodná půda o výměře cca 10 m2 a části pozemku
p.č. 3632/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Fügnerova) Stavebnímu bytovému družstvu ve Frýdku-Místku, se sídlem Družstevní 844, Místek, 73801
Frýdek-Místek, IČO: 00090891, za kupní cenu 950 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 2 let
od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah 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.
16. o darování částí pozemků
- p.č. 629/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 97 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Dr.
Jánského),
- p.č. 87 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře cca 116 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Zámecká),
- p.č. 88 zahrada o výměře cca 28 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Zámecká),
do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen
„MSK“).
Přesný rozsah převáděných částí pozemků bude určen geometrickým plánem.
Součástí převáděných částí pozemků p.č. 88 a 87 je opěrná zeď a přístupové schodiště.
Součástí darovací smlouvy bude závazek MSK dodržet v případě převáděné části pozemku p.č. 88 podmínky
stanovené ust. § 8 odst. 1 zák.č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po zákonem stanovenou dobu (tj. do 01.11.2029). Pokud MSK poruší
zákonem stanovené podmínky, bude povinen kompenzovat městu finanční náhradu, kterou město bude povinno
uhradit SPÚ za porušení zákonem stanovených podmínek, pokud mu tato povinnost vznikne.
17. o nabytí pozemku p. č. 1485/49 lesní pozemek o výměře 69 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec FrýdekMístek, od Eduarda Pucha, bytem ********************************, za kupní cenu 160 Kč/m2.
18. o nabytí nemovité věci – stavba budovy bez čp/če – jiná stavba na pozemku p. č. 6731/6 zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek od TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek,
IČ0: 60793716 (plechový sklad TS na centrálním hřbitově) za celkovou kupní cenu ve výši 26.650 Kč Pokud
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tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu
daně.
19. o nabytí pozemku p.č. 3412/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 107 m2, k.ú. Frýdek, obec
Frýdek-Místek (Lískovecká) od České republiky, kdy právem hospodařit s majetkem státu disponuje Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO:
69797111, a to bezúplatně.
20. a) o nabytí pozemků p.č. 6702/14 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 346 m2, p.č. 6690/3 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 233 m2, p.č. 6696/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.118
m2 a p.č. 6684/16 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.903 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Nové Dvory-Podhůří), se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména se stavbou účelové komunikace umístěné
na pozemku p.č. 6684/16 podle stavebního povolení č.j. MMFM 92336/2011 ze dne 07.09.2011, prodlouženého
rozhodnutím č.j. MMFM 136188/2013, užívání povoleno na základě kolaudačního souhlasu č.j. MMFM
195091/2019 ze dne 18.12.2019, vše vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a
stavebního řádu, od společnosti Rezidence Frýdek s.r.o., sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO:
05673097, a to za kupní cenu ve výši 1.000 Kč + příslušná sazba DPH.
Podmínkou nabytí uvedených pozemků je předchozí výmaz zástavního práva smluvního a s ním souvisejícího
zákazu zcizení a zatížení váznoucích na předmětných pozemcích z katastru nemovitostí.
b) o nabytí stavby pozemní komunikace mající charakter místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, umístěné na pozemcích p.č. 6702/14, p.č. 6690/3, p.č.
6696/5, p.č. 6684/3 a p.č. 6684/174, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, podle stavebního povolení č.j.
MMFM 92336/2011 ze dne 07.09.2011, prodlouženého rozhodnutím č.j. MMFM 136188/2013, užívání
povoleno na základě kolaudačního souhlasu č.j. MMFM 195091/2019 ze dne 18.12.2019, vše vydáno
Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, od společnosti Rezidence
Frýdek s.r.o., sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 05673097, a to za kupní cenu ve výši 1.000
Kč + příslušná sazba DPH. Součástí stavby jsou dešťové vpusti s šachtami a přípojkami do kanalizačního řádu
(součástí stavby tedy není dešťová kanalizace sloužící pro odvádění povrchových vod z této komunikace).
Nabytí stavby bude realizováno současně s nabytím pozemků uvedených v bodu a) tohoto usnesení a s nabytím
stavby vodovodního řadu uvedené v bodu c) tohoto usnesení.
c) o nabytí stavby vodovodního řadu, umístěného na pozemcích p.č. 6684/3 ostatní plocha – ostatní komunikace
o výměře 442 m2, p.č. 6684/229 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2, p.č. 6684/230 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 13 m2, p.č. 6684/231 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12
m2, p.č. 6684/232 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 13 m2, p.č. 6684/233 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 12 m2, p.č. 6684/234 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 13 m2, p.č. 6684/240
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 16 m2, p.č. 6684/256 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 13 m2, p.č. 6684/269 orná půda o výměře 550 m2, p.č. 6684/270 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 13 m2, p.č. 6684/271 orná půda o výměře 498 m2, p.č. 6684/272 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 13 m2, p.č. 6684/273 orná půda o výměře 451 m2, p.č. 6684/274 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 13 m2, p.č. 6684/285 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 38 m2, p.č. 6696/106 orná půda o výměře
363 m2, p.č. 6696/107 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 10 m2, p.č. 6696/110 zahrada o výměře
113 m2, p.č. 6696/23 zastavěná plocha a nádvoří, kdy součástí je stavba rodinného domu č.p. 3838, p.č. 6696/5
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1.118 m2, p.č. 6696/72 ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 12 m2, p.č. 6696/73 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2, p.č. 6696/74 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 12 m2 a p.č. 6696/75 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1 m2, vše k.ú.
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nové Dvory-Podhůří), na základě stavebního povolení č.j. MMFM 145301/2011
ze dne 05.12.2011, užívání povoleno na základě kolaudačního souhlasu č.j. MMFM 97227/2019 ze dne
20.06.2019, vše vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství, od
společnosti Rezidence Frýdek s.r.o., sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 05673097, a to za
kupní cenu ve výši 1.000 Kč + příslušná sazba DPH.
Nabytí stavby bude realizováno současně s nabytím pozemků uvedených v bodu a) tohoto usnesení a s nabytím
stavby komunikace uvedené v bodu b) tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 3. nesouhlasí
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21. s nabytím majetku nepatrné hodnoty po zůstaviteli Vladimíru Kolkovi, nar. **********, zemř. dne
**********, posl. bytem ******************************************, a to id. spoluvlastnického podílu
o velikosti 2/68 vzhledem k celku pozemku p. č. 1197 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 303 m2 a
id. spoluvlastnického podílu o velikosti 2/68 vzhledem k celku pozemku p.č. 2023 trvalý travní porost o výměře
1.485 m2, oba k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 4. rozhodlo
22. o poskytnutí slevy na nájemném ve výši 30% za období od 01.07.2020 do 30.09.2020, tj. v částce 9 921,- Kč,
spolku TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s. se sídlem Růžový pahorek 549, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
IČO: 26577089 za užívání nebytových prostor o celkové výměře 476 m2, nacházejících se v budově č.p. 549,
která je součástí pozemku p.č. 202/66 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 5. projednalo
žádosti o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor dle Přílohy č. 1 k usnesení.
3. 6. rozhodlo
o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve výši 30% za období dle žádostí nájemců dle Přílohy
č. 1 k usnesení, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí slevy na nájemném.
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4a/ Územní plán Frýdku-Místku - Zpráva o uplatňování Územního plánu
Frýdku-Místku a rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního
plánu Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. bere na vědomí
vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. schvaluje
na základě § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování územního plánu Frýdku-Místku dle přílohy
č. 2 k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. rozhodlo
a) nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 2, 4, 6, 7 a 8 do změny Územního plánu FrýdkuMístku (dle přílohy č. 3 k usnesení).

25

b) zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 3 a 5 do změny Územního plánu Frýdku-Místku (dle
přílohy č. 3 k usnesení).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

4b/ Uzavření Smlouvy o poskytnutí investiční dotace obci Dobrá na opravu
mostu přes řeku Morávku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 4. rozhodlo
a) poskytnout investiční dotaci obci Dobrá, se sídlem Dobrá 230, 739 51 Dobrá, IČO: 00296589 na opravu
mostu přes řeku Morávku, včetně projekční a inženýrské činnosti spojené s opravou ve výši
2 400 000,- Kč
b) uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace s obcí Dobrá, se sídlem Dobrá 230, 739
51 Dobrá, IČ: 00296589, zastoupenou Ing. Jiřím Carbolem, starostou obce, dle přílohy č. 1/DaSH
k usnesení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

4c/ Zpráva č. 76 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 5. bere na vědomí
Zprávu č. 76 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu 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. 6/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů na veřejném prostranství ve statutárním městě Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1
k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního
města Frýdku-Místku, dle přílohy č. 2 k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 3. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle přílohy č. 3 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
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VI. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
6a/ Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků,
cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Frýdku-Místku a
k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva
města Frýdku-Místku, za výkon funkcí předsedů komisí Rady města
Frýdku-Místku, členů komisí Rady města Frýdku-Místku a členů výborů
Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 1. schvaluje
Zásady k poskytování pracovního volna, náhrad, odměn, příspěvků, cestovních náhrad členům Zastupitelstva
města Frýdku-Místku a k poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města
Frýdku-Místku, za výkon funkcí předsedů komisí Rady města Frýdku-Místku, členů komisí Rady města
Frýdku-Místku a členů výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle Přílohy č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6b/ Zásady pro používání prostředků sociálního fondu statutárního města
Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 2. schvaluje
Zásady pro používání prostředků sociálního fondu statutárního města Frýdek-Místek dle přílohy č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6c/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za ¾
roku 2020 - OBRaPK
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 3. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za ¾ roku 2020, dle přílohy č. 1 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6d/ Nový název a nové znění statutu Fondu pomoci občanům dotčeným
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 4. rozhodlo
o změně názvu Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami na Fond pomoci občanům dotčeným
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 5. schvaluje
nové znění statutu Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi,
a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

6e/ Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na rok 2021
Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2021
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 6. bere na vědomí
1. Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na rok 2021 – viz příloha č. 1 k usnesení.
2. Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2021 - viz příloha č. 2 k usnesení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6f/ Žádost spolku Basketpoint Frýdek-Místek z.s. o vrácení náhrady za
bezdůvodné obohacení
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
pro je d na lo
žádost spolku Basketpoint Frýdek-Místek z.s. o vrácení náhrady za bezdůvodné obohacení ve výši 160.083 Kč
vč. DPH z titulu bezesmluvního užívání částí pozemků p.č. 5319/73 a p.č. 5319/238, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, v období od 03.03.2020 do 06.07.2020, uhrazené zhotovitelem stavby „Basketpoint Frýdek-Místek –
basketbalová hala pro děti a mládež II“, společností STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., sídlem
Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 70300 Ostrava, IČO: 64617874, bez přijetí usnesení, neboť v daném případě
nelze žádosti vyhovět, když dluh dobrovolným zaplacením uvedenou společností dne 25.08.2020 zanikl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6g/ Statuty a jednací řády kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
města
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 7. schvaluje
1.
2.

Statut a jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení,
Statut a jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle přílohy č. 2 k usnesení.

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

6h/ Volba nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku
Navrhované znění usnesení nebylo přijato.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6i/ Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku za rok 2020 a návrh na provedení veřejnosprávní kontroly
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 8. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního
dle přílohy č. 1 k usnesení.

výboru

Zastupitelstva

města

Frýdku-Místku

za

rok

2020

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 9. žádá
primátora města, aby nařídil provést veřejnosprávní kontrolu na místě u přijatých neinvestičních dotací
na rok 2019 u subjektu Beskydská šachová škola z.s., Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6j/ Report zastupitele Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 10. bere na vědomí
Report zastupitele dle přílohy č. 1 k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 11. doporučuje
radě města jako zástupci jediného akcionáře v působnosti valných hromad doporučit představenstvu městských
obchodních společností stanovit jednotné podmínky pro poskytování finančních darů a smluv o reklamě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6k/ Odvolání člena Rady města Frýdku-Místku
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 funkce člena Rady města Frýdku-Místku pana Jiřího Zaorala s okamžitou účinností.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6l/ Volba nového člena Rady města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
6. 13. volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
do funkce člena Rady města Frýdku-Místku pana PhDr. Tomáše Benedikta Zbranka s okamžitou účinností.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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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. l a 2 k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínek přednesených na 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku,
konaném dne 16. 9. 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 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného
dne 16. 9. 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. STANOVISKA OBČANŮ
V tomto bodě nevystoupili žádní občané.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Mgr. Radovan Hořínek
náměstek primátora

Frýdek-Místek 21. 12. 2020
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora
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