PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
SVOLÁVÁ
NA STŘEDU 16. ZÁŘÍ 2020
12. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Místo konání:

velká zasedací síň Magistrátu města Frýdku-Místku

Začátek:

v 8.00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---NÁVRH PROGRAMU:
1. ZAHÁJENÍ - schválení programu 12. zasedání ZMFM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a Návrh 4. změny rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 prováděné zastupitelstvem města
formou rozpočtových opatření č. 65 – 105
2b Uzavření smlouvy o úvěru
2c Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu města na rok 2020 – odbor ŠKMaT, kultura
2d Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ OŠKMaT
2e Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních
dotací z rozpočtu města do oblasti sportu na rok 2020 – OŠKMaT
2f Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
investičních a neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního
prostředí pro rok 2020“
2g Návrh na poskytnutí podpor a uzavření smluv o poskytnutí podpory z programu „Podpora výsadby dřevin“
2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace městských památkových
zón na rok 2020 (příspěvek Ministerstva kultury) – odbor územního rozvoje a stavebního řádu
2i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních
automobilů na rok 2020 – odbor územního rozvoje a stavebního řádu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej a nabytí nemovitých věcí
3b Hospodaření s majetkem statutárního města Frýdek-Místek – zpeněžení souboru hmotných nemovitých věcí
formou veřejné dobrovolné dražby – č.p. 1975, k. ú. Místek
3c Návrh na zrušení Fondu rozvoje bydlení města Frýdku-Místku
3d Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek

3e Prominutí nájemného a odklad splatnosti nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví statutárního města
Frýdek-Místek, prominutí dluhu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
4. Zpráva č. 75 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
5. Obecně závazná vyhláška č. */2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek
provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------6. STANOVISKA OBČANŮ (zařazeno na 12.00 hod. programu zasedání)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------7. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a Změna ve složení osadního výboru Lískovec pro volební období 2018-2022
7b Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům
v částech města Frýdku-Místku za jejich činnost v 1. pololetí 2020
7c Přistoupení k Memorandu o spolupráci mezi hospodářskými komorami, městy, obcemi, cechy a klastrem v
ČR a PL
7d Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti odboru sociálních služeb
7e Plán prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na léta 2021 - 2025
7f Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdek-Místek za 1. pololetí roku 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------8. KONTROLA USNESENÍ A PŘIPOMÍNEK ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------9. DISKUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------10. ZÁVĚR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pozvánka slouží jako podklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna v souladu s ustanovením
§ 200 a 201 zákoníku práce.

RNDr. Michal Pobucký, DiS.
primátor
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ

Návrhy přestávek v průběhu zasedání:
09:45 h …..………….
11:45 h ……………...

15 minut
15 minut

UPOZORNĚNÍ:
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU MAJÍ PO DOBU KONÁNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MOŽNOST PARKOVAT NA PARKOVIŠTI POD MAGISTRÁTEM
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
V případě nejasností se obraťte, prosím, na odbor kancelář primátora – p. Adamcovou, tel. 558 609 116,
e-mail: adamcova.jana@frydekmistek.cz
Kluby členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku mohou uskutečnit svá jednání v den konání
zastupitelstva města před jeho začátkem od 7.00 hod., v těchto místnostech magistrátu:
- Klub ČSSD - Klub ANO 2011 - Klub KDU-ČSL - Klub KSČM - Klub Piráti - Klub NMFM -

kanc. č. 210, primátor RNDr. Pobucký, DiS., 1. posch.
kanc. č. 411, náměstek primátora Bc. Míček, 3. posch.
kanc. č. 110, náměstek primátora p. Sikora, přízemí
kanc. č. 319, předseda KV Mgr. Vrba, 2. posch.
kanc. č. 204, vedoucí OKP p. Naleraj, 1. posch.
malá zasedací síň, kanc. č. 218, 1. posch.

