STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne
16. 6. 2021 v 8:00 h ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku
I. ZAHÁJENÍ
Schválení programu 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
1. 1. schvaluje
program 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu včetně doplnění o body č. 2j,
7i a 7c-1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
2a/ Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření statutárního města
Frýdek-Místek za účetní období roku 2020 sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 1. schvaluje
2.1.1 účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za účetní období roku 2020
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení;
2.1.2 převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2020 statutárního města Frýdek-Místek na výsledek
hospodaření předcházejících účetních období dle přílohy č. 2 k usnesení;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 2. pověřuje primátora statutárního města Frýdek-Místek
2.2.1 k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020 dle přílohy
č. 3 k usnesení;
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 3. ukládá
2.3.1 vedoucí finančního odboru zajistit odeslání informace o schválení účetní závěrky statutárního města
Frýdek-Místek za rok 2020 do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních
záznamech.
T – 31. 7. 2021
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2b/ Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 4. schvaluje
1.

závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020 dle přílohy č. 1 k usnesení;
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2. celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020, a to bez výhrad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2c/ 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 prováděna
zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 32 - 45
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 5. schvaluje
2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021 prováděnou zastupitelstvem města formou
rozpočtových opatření č. 32 - 45 dle přílohy č. 1 – 2 k usnesení včetně pozměňujícího návrhu na změnu v části
rozpočtového opatření č. 37 spočívajícího ve:
•

•

neposkytnutí neinvestiční dotace Dětskému folklornímu souboru Ostravička z.s.
na akci „Folklorní veselice“ z důvodu nekonání této akce (ORJ 06-OŠKMaT,
par. 3392-Zájmová činnost v kultuře, pol. 5222-Neinvestiční transfery spolkům)
navýšení rezervy na dotace do oblasti kultury a památek (ORJ 06-OŠKMaT,
par. 3392-Zájmová činnost v kultuře, pol. 5901-Nespecifikované rezervy)

- 300,00 tis. Kč
+ 300,00 tis. Kč

a to:
❖ navýšení příjmů o
❖ navýšení výdajů o

+ 4 759,85 tis. Kč
+ 4 759,85 tis. Kč

na celkovou výši
na celkovou výši

1 303 668,64 tis. Kč
1 805 747,10 tis. Kč

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 6. ukládá
2.6.1 vedoucí finančního odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku
č. 32 – 45 pro rok 2021 dle platné rozpočtové skladby.
T – 23. 6. 2021
Z – vedoucí finančního odboru
2.6.2 vedoucí finančního odboru 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 – 16. 7. 2021
Z – vedoucí finančního odboru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2d/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu města na
rok 2021 a uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu města na rok 2021 – odbor ŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 7. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2021 níže uvedenému subjektu:
1. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. - Staženo
2. Beskydská šachová škola z. s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 49562517,
spolek zapsaný v SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou Ing.
Petrem Zárubou výhradně na náklady družstva dospělých šachistů a šachistek ve výši 300.000 Kč dle přílohy
č. S/0300/2021/OŠKMaT k tomuto usnesení,
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b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2021
se subjektem uvedeným v bodě 2. 7. a) usnesení dle přílohy č. S/0300/2021/OŠKMaT k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 8. rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2021 níže uvedeným subjektům:
1. Martin Šmiřák, se sídlem Nad Přehradou 2283, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 73326241, nezapsaný
v OR, na akci „KAMENITÉ ČAS ROCK FEST 2021“ ve výši 400.000 Kč,
2. Jakub Vašek, bytem ***********, ***********, *************, nar. **********, na divadelní
představení „Ostře sledované vlaky“ ve výši 25.000 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 9. rozhodlo
a) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0694/2020/OŠKMaT ze dne 18. 1. 2021 o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2021 pro společnost Evolution Brothers s.r.o.
Předmětem dodatku je změna termínu konání akce a termínu předložení finančního vypořádání neinvestiční
dotace, dle přílohy č. 2 k usnesení,
b) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0588/2020/OŠKMaT ze dne 25. 1. 2021 o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2021 pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkovou
organizaci dle přílohy č. 3 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e/ Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací
z dotačního programu „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021“
– odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 10. rozhodlo
o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2021
subjektům uvedeným v odstavci 2.11. pod body 1 až 7
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 11. rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek
a následujícími subjekty:
1.

Lenka Buščíková, trvale bytem *****************, *******************, ve výši 75.000 Kč na
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV,
HEV) TOYOTA COROLLA dle přílohy č. S/0269/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

2.

Jiřina Ciglerová, trvale bytem **********, ********************, ve výši 75.000 Kč na výdaje
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV)
HONDA CR-V 2.0i MMD ELEGANCE HYBRID dle přílohy č. S/0270/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

3.

MUDr. Milan Giertl s. r. o., IČO 2171694, se sídlem 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupena Milanem Giertlem, jednatelem, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu
s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) HONDA CR-V 2,0i MMD HYBRID
ELEGANCE 4WD dle přílohy č. S/0271/2020/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.
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4.

Pavel Gongol, trvale bytem ******************, ********************, ve výši 75.000 Kč na
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV,
HEV) TOYOTA RAV4 2,5 HYBRID dle přílohy č. S/00272/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

5.

Michal Pírek, trvale bytem **************, *******************, ve výši 75.000 Kč na výdaje
spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV)
HYUNDAI TUCSON 21 1,6 T-GDI HEV 4WD dle přílohy č. S/0273/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

6.

Ing. Vladimír Rojíček, trvale bytem *****************, *******************, ve výši 75.000 Kč na
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV,
HEV) LEXUS RX450H dle přílohy č. S/0274/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.

7.

VIDEFKOR FM s. r. o., IČO 26816377, se sídlem 2. května 212, 73801 Frýdek-Místek, zastoupena Ing.
Petrem Graeberem, jednatelem, ve výši 70.600 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně
hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) HONDA JAZZ 1.5 i-MMD EXECUTIVE dle
přílohy č. S/0275/2021/OÚRaSŘ k tomuto usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2f/ Sbírkový program DARUJ F≈M
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 12. rozhodlo
1. o poskytnutí daru Charitě Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201
formou finančního příspěvku na veřejnou sbírku s názvem „DARUJ F≈M – Pořízení automobilů pro Mobilní hospic
Charity Frýdek-Místek“ ve výši částky vybrané v této sbírce (mimo částky darované z veřejných zdrojů) od jejího
zahájení do 15. 12. 2021, maximálně však ve výši 200 tis. Kč.
2. o poskytnutí daru Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 FrýdekMístek, IČO 02900807 formou finančního příspěvku na veřejnou sbírku s názvem „DARUJ F≈M – Záchrana stodoly
ve Faunaparku“ ve výši částky vybrané v této sbírce (mimo částky darované z veřejných zdrojů) od jejího zahájení
do 15. 12. 2021, maximálně však ve výši 50 tis. Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2g/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2021 – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 13. rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2021 níže uvedeným subjektům:
1. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, církevní organizace
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena
ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních
nákladů v rámci projektu „Podpora dobrovolnictví v Charitě Frýdek-Místek“, tj. na nákup spotřebního materiálu
pro práci s klienty, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0257/2021/OSS, uložené na OSS.
2. Senioři České republiky, z. s. Městská organizace Frýdek-Místek, se sídlem Anenská 2477, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 48428884, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl L, vložka 48076, zastoupen předsedou organizace Ing. Daliborem Kališem, ve výši Kč 305 000,-, a to
výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů Centra aktivních seniorů, tj. na úhradu spotřeby energií za
rok 2020, dle přílohy č. S/0259/2021/OSS, uložené na OSS.
3. 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 150 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu
provozních nákladů v rámci projektu „Výdejna potravinové a materiální pomoci“, tj. na úhradu nájemného,
mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného
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na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení
příjemce, kterým je Výdejna potravinové a materiální pomoci se sídlem Malý Koloredov 811, 738 01 FrýdekMístek, dle přílohy č. S/0279/2021/OSS, uložené na OSS.
b) o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2021 se subjekty uvedenými
v bodě 2.13. a) usnesení dle příloh č. S/0257/2021/OSS, S/0259/2021/OSS a S/0279/2021/OSS k tomuto
usnesení, uložených na OSS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2h/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace – odbor sociálních služeb
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 14. rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. S/0080/2021/OSS o poskytnutí investiční dotace na rok 2021, uzavřené
mezi statutárním městem Frýdek-Místek a Nemocnicí ve Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací, se sídlem: El.
Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek, zapsanou v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 938, IČO:
00534188, zastoupenou ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M. Předmětem Dodatku č. 1 je změna
účelového určení investiční dotace z elektricky polohovatelných lůžek včetně příslušenství na zakoupení sanitního
vozu, dle přílohy č. S/0080/2021/OSS/1 k tomuto usnesení, uložené na OSS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2i/ Financování služeb sociální prevence po ukončení individuálního projektu
Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence 3“ z prostředků
Evropského sociálního fondu a přijetí závazku o finanční spoluúčasti na
úhradě provozní ztráty služeb sociální prevence
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 15. rozhodlo
přijmout závazek statutárního města Frýdku-Místku o finanční spoluúčasti ve výši 2 530 000 Kč na úhradu
provozní ztráty služeb sociální prevence v roce 2022.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2j/ Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek
pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
2. 16. rozhodlo
1.

o poskytnutí investiční dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje, se sídlem Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561 ve výši 750.000,- Kč, výhradně na
rekonstrukce budov hasičské stanice ve Frýdku-Místku, zaměřené na snížení energetické náročnosti
budov a zvýšení úrovně zabezpečení objektů.

2.

o uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem
Radniční 1148, Frýdek, Frýdek-Místek, IČ 00296643, zastoupeným primátorem města Petrem Korčem
a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická
40, Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupenou genmjr. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru
BRaPK.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – nabytí, prodej a záměr nabýt
nemovité věci
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 1. rozhodlo
1. a) o nabytí části pozemku p.č. 4882 lesní pozemek o výměře cca 3 m2,k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek (Gajerovice) od Miroslava Peterka, bytem ***********, ******************, za kupní cenu 173
Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Nabytí části pozemku bude
realizováno po vybudování stavby „Most M-3 přes potok Podšajarka“.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím
a Miroslavem Peterkem, bytem ***********, *******************, jako budoucím prodávajícím, na jejímž
základě dojde k prodeji části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci
stavby „Most M-3 přes potok Podšajarka“.
2. a) o nabytí části pozemku p.č. 4405 orná půda o výměře cca 93 m2,k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec
Frýdek-Místek (Vratimovská), od MUDr. Jiřího Mladěnky, bytem ***********, ********************, za kupní
cenu 173Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Nabytí části
pozemku bude realizováno po vybudování stavby „Výstavba autobusového zálivu a chodníku u zastávky ELIS,
v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“.
b) o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím
a MUDr. Jiřím Mladěnkou, bytem ***********, *******************, jako budoucím prodávajícím, na jejímž
základě dojde k prodeji části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci
stavby „Výstavba autobusového zálivu a chodníku u zastávky ELIS, v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“.
3. o prodeji části pozemku p.č. 1128/1 trvalý travní porost o výměře cca 26 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
Mgr. Marii Mrógalové, bytem ********, ******, ************************, za kupní cenu 790 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 částí pozemku p.č. 3877/1 trvalý travní porost odměřených geometrickým plánem č. 5181-121-2020
ze dne 27.10.2020 a nově označených jako pozemek p.č. 3877/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 a
pozemek p.č. 3877/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (BahnoPříkopy), Romanu Šeniglovi, bytem ****************, **********, ***********, za kupní cenu 650 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. a) o nabytí části pozemku p.č. 7616/1 ostatní plocha – silnice o výměře cca 296 m2, k.ú. Lískovec u FrýdkuMístku, obec Frýdek-Místek (Lískovec - ELIS), od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 70890692 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem Úprkova 1,
Přívoz, 70200 Ostrava, IČO: 00095711, a to bezúplatně. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen
geometrickým plánem. Převod části pozemku bude realizován do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu,
kterým bude zkolaudována stavba statutárního města Frýdku-Místku ,,Výstavba autobusového zálivu a chodníku u
zastávky ELIS, v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“, podél silnice č. II/477.
b) o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako
budoucím obdarovaným a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,
IČO: 70890692 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. jako budoucím dárcem, na jejímž základě dojde
k darování části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení. Darovací smlouva bude uzavřena do 60 dnů od vydání
kolaudačního souhlasu, kterým bude zkolaudována stavba statutárního města Frýdku-Místku ,,Výstavba
autobusového zálivu a chodníku u zastávky ELIS, v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“, podél silnice č. II/477.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 2. neschvaluje
6. záměr statutárního města Frýdek-Místek nabýt pozemky p.č. 3694/5 ostatní plocha – zeleň o výměře 1.150 m2,
p.č. 3695/5 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1.599 m2, p.č. 3695/6 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 602 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 3815, p.č. 3695/7 zastavěná plocha a nádvoří o
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výměře 243 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 3814, p.č. 3695/8 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 853 m2, p.č. 3695/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 369 m2, p.č. 3695/10 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 1.157 m2, p.č. 3695/11 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 349
m2 a p.č. 3695/12 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 3.824 m2, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
(Dlouhá) od manželů Kamila a Magdy Zátopkových, shodně bytem ***********, ******, ******************,
za celkovou kupní cenu ve výši 130.000.000 Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3b/ Prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města
Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.09.2020, nouzovým
stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14.02.2021 a souvisejícími či následnými
krizovými, mimořádnými a ochrannými opatřeními,
3. 3. projednalo
žádosti o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor dle Přílohy č. 1 k usnesení,
3. 4. rozhodlo
o prominutí nájemného za užívání nebytových prostor ve výši 30% za období dle žádostí nájemců, max. však do
30.04.2021, dle Přílohy č. 2 k usnesení, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí slevy na
nájemném.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3c/ Prominutí dluhu z titulu neuhrazených úroků z prodlení vzniklých v souvislosti
s opožděnou úhradou nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví
statutárního města Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020, nouzovým
stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.09.2020, nouzovým stavem vyhlášeným na
základě usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14.02.2021 a následnými krizovými a mimořádnými opatřeními,
3. 5. projednalo
žádosti o prominutí dluhu z titulu neuhrazených úroků z prodlení, vzniklých v souvislosti s opožděnou úhradou
nájemného za užívání nebytových prostor dle Přílohy č. 1 k usnesení,
3. 6. rozhodlo
o prominutí dluhu z titulu neuhrazených úroků z prodlení, vzniklých v souvislosti s opožděnou úhradou nájemného
za užívání nebytových prostor dle Přílohy č. 2 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3d/ Odklad splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví
statutárního města Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020, nouzovým
stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.09.2020, nouzovým stavem vyhlášeným na
základě usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14.02.2021 a následnými krizovými a mimořádnými opatřeními,
3. 7. projednalo
žádost pana Miroslava Šebesty, se sídlem Raškovice 118, 73904 Pražmo, IČO: 60288582,
o odklad nájemného za pronájem nebytových prostor o celkové výměře 83,86 m2, nacházejících se v I.NP budovy
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č.p. 634, tř. T. G. Masaryka, která je součástí pozemku p.č. 1512/1, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle přílohy
č. 1 k usnesení,
3. 8. rozhodlo
o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na období březen až srpen 2021, kdy měsíční výše nájemného
činí 24 357 Kč, do 30.09.2021, za užívání nebytových prostor o celkové výměře 83,86 m2, nacházejících se v I.NP
budovy č.p. 634, tř. T. G. Masaryka, jež je součástí pozemku p.č. 1512/1, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,
pronajatých na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor a poskytování služeb uzavřené dne 16.08.2006 mezi
statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a Miroslavem Šebestou, se sídlem Raškovice 118, 73904
Pražmo, IČO: 60288582, jako nájemcem, ve znění dodatků č. 1 až 4, za účelem zřízení a provozování prodejny
nábytku a bytových doplňků,
3. 9. pověřilo
vedoucí odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku uzavřením dohody o odkladu splatnosti
nájemného dle bodu 3.8. tohoto usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3e/ Prominutí nájemného a odklad splatnosti nájemného za užívání pozemků ve
vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, prominutí dluhu
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020, nouzovým
stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.09.2020, nouzovým stavem vyhlášeným
na základě usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14.02.2021 a souvisejícími či následnými krizovými, mimořádnými
a ochrannými opatřeními,
3. 10. projednalo
žádosti o prominutí nájemného za užívání pozemků dle přílohy č. 1 k usnesení,
3. 11. rozhodlo
o prominutí nájemného za užívání pozemků ve výši 30% za období dle žádosti nájemců, max. však od 12.03.2020
do 31.05.2020 a od 5.10.2020 do 30.04.2021, a to formou prominutí dluhu včetně příslušenství nebo poskytnutí
slevy na nájemném, dle přílohy č. 2 k usnesení,
3. 12. rozhodlo
a) o prominutí části nájemného za užívání plakátovacích ploch, které jsou součástí pozemků pronajatých na
základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.09.2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem
a společností PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, jako
nájemcem, ve znění dodatku č. 1, za účelem výlepu plakátů a jiných reklamních a propagačních produktů,
v celkové výši 4.492 Kč.
b) o prominutí části nájemného za užívání pozemků pronajatých na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne
03.09.2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a společností PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se
sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, jako nájemcem, ve znění dodatků č. 1 a 2, za účelem
umístění plakátovacích ploch – desek, tubusů, trojnožek, v celkové výši 5.392 Kč.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30.09.2020, nouzovým
stavem vyhlášeným na základě usnesení vlády ČR č. 125 ze dne 14.02.2021 a souvisejícími či následnými
krizovými, mimořádnými a ochrannými opatřeními,
3. 13. projednalo
žádosti o odklad nájemného za užívání pozemků, bez uplatnění úroků z prodlení, dle přílohy č. 3 k usnesení,
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3. 14. rozhodlo
a) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2021 v celkové výši 17.823 Kč o 6 měsíců (tj.
do 30.09.2021) za užívání pozemku p.č. 5196/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 35 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, pronajatého na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 17.06.2016 mezi statutárním městem FrýdekMístek jako pronajímatelem a panem Richardem Hofmanem, se sídlem Heydukova 2330, Frýdek, 73801 FrýdekMístek, IČO: 67317057, jako nájemcem, za účelem zřízení a provozování venkovního posezení. Součástí dohody
bude prominutí úroků z prodlení plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle bodu b) tohoto
usnesení.
b) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2021 specifikovaného v bodě a) tohoto usnesení
od 01.04.2021 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 25.05.2021 činí výše úroků 222
Kč) panu Richardovi Hofmanovi, se sídlem Heydukova 2330, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 67317057.
c) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2021 v celkové výši 33.899 Kč o 6 měsíců (tj. do
30.09.2021) za užívání pozemku p.č. 5196/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 45 m2, k.ú. Frýdek, obec FrýdekMístek, pronajatého na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 17.05.2013 mezi statutárním městem FrýdekMístek jako pronajímatelem a paní Renátou Řehovou, se sídlem Lískovec 418, Lískovec, 73801 Frýdek-Místek,
IČO: 73135020, jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1, za účelem provozování venkovního posezení. Součástí
dohody bude prominutí úroků z prodlení plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle bodu d)
tohoto usnesení.
d) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2021 specifikovaného v bodě c) tohoto usnesení
od 01.04.2021 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 25.05.2021 činí výše úroků 421
Kč) paní Renátě Řehové, se sídlem Lískovec 418, Lískovec, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 73135020.
e) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2021 v celkové výši 10.694 Kč o 6 měsíců (tj. do
30.09.2021) za užívání pozemku p.č. 5153/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 12 m2, k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek, pronajatého na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 16.07.2018 mezi statutárním
městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a společností PORT SIESTA s.r.o., se sídlem Nad Točnou 502, Horní
Datyně, 73932 Vratimov, IČO: 06854770, jako nájemcem, za účelem zřízení a provozování venkovního posezení.
Součástí dohody bude prominutí úroků z prodlení plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle
bodu f) tohoto usnesení.
f) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2021 specifikovaného v bodě e) tohoto usnesení
od 01.4.2021 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 25.05.2021 činí výše úroků 133 Kč)
společnosti PORT SIESTA s.r.o., se sídlem Nad Točnou 502, Horní Datyně, 73932 Vratimov, IČO: 06854770.
g) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2021 v celkové výši 26.064 Kč o 5 měsíců (tj. do
31.08.2021) za užívání pozemku p.č. 276/1 ostatní plocha – zeleň o výměře 41 m2, k.ú. Místek, obec FrýdekMístek, pronajatého na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 17.07.2017 mezi statutárním městem FrýdekMístek jako pronajímatelem a Družstvem CafeInn, se sídlem Habrová 2936, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO:
06019927, jako nájemcem, ve znění dodatku č. 1, za účelem umístění a provozování venkovního posezení.
Součástí dohody bude prominutí úroků z prodlení plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle
bodu h) tohoto usnesení.
h) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2021 specifikovaného v bodě g) tohoto usnesení
od 01.04.2021 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 25.05.2021 činí výše úroků 324
Kč) Družstvu CafeInn, se sídlem Habrová 2936, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 06019927.
i) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2021 v celkové výši 144.896 Kč o 8,5 měsíců (tj. do
15.12.2021) za užívání plakátovacích ploch, které jsou součástí pozemků pronajatých na základě Smlouvy o
nájmu uzavřené dne 03.09.2014 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a společností
PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, jako nájemcem, ve znění
dodatku č. 1, za účelem výlepu plakátů a jiných reklamních a propagačních produktů. Součástí dohody bude
prominutí úroků z prodlení plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle bodu j) tohoto usnesení.
j) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2021 specifikovaného v bodě i) tohoto usnesení od
01.04.2021 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 25.05.2021 činí výše úroků 1.801 Kč)
společnosti PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966.
k) o uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného na rok 2021 v celkové výši 173.876 Kč o 8,5 měsíců (tj. do
15.12.2021) za užívání pozemků pronajatých na základě Smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.09.2014 mezi
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statutárním městem Frýdek-Místek jako pronajímatelem a společností PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem
Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966, jako nájemcem, ve znění dodatků č. 1 a 2, za účelem
umístění plakátovacích ploch – desek, tubusů, trojnožek. Součástí dohody bude prominutí úroků z prodlení
plynoucích z výše uvedeného neuhrazeného nájemného dle bodu l) tohoto usnesení.
l) o prominutí úroků z prodlení plynoucích z nájemného na rok 2021 specifikovaného v bodě k) tohoto usnesení
od 01.04.2021 do dne uzavření dohody o odkladu splatnosti nájemného (ke dni 25.05.2021 činí výše úroků 2.162
Kč) společnosti PLAKÁT SERVIS, s.r.o., se sídlem Zákopnická 354/11, 46014 Liberec, IČO: 25455966.
3. 15. pověřuje
vedoucí odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku uzavřením dohod o odkladu splatnosti
nájemného dle bodu 3. 14. tohoto usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3f/ Souhlas se zřízením věcného břemene – Basketpoint Frýdek-Místek z.s.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
3. 16. souhlasí
v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 Smlouvy kupní, o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitých věcí a
o zřízení předkupního práva uzavřené dne 01.03.2018 mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako prodávajícím,
oprávněným ze zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitých věcí a předkupníkem a spolkem Basketpoint
Frýdek-Místek, z.s., se sídlem tř. T.G.Masaryka 503, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 06140971 (dále jen
„spolek Basketpoint Frýdek-Místek, z.s.“), jako kupujícím, povinným ze zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení
nemovitých věcí a dlužníkem, se zřízením věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.č.
5319/250 a p. č. 5319/251, vše k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti číslo IV-12-8016256 uzavřené mezi spolkem Basketpoint Frýdek-Místek, z.s., jako povinným
z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín, IČO: 24729035, jako oprávněným z věcného břemene, přičemž obsahem věcného břemene je právo
oprávněného umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na předmětných pozemcích,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinného výkon těchto práv strpět.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVESTIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
4a/ Vydání Změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 1. ověřilo
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, že předložený Návrh změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje
ve znění aktualizace č. 1, nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu, dle přílohy č. 3 k opatření obecné povahy č. 1/2021 - textové části odůvodnění Změny č. 6
Územního plánu Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 k usnesení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 2. rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o námitkách, uplatněných k Návrhu změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku v souladu s § 52 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění,
jak je navrhováno v příloze č. 3 k opatření obecné povahy č. 1/2021 - v textové části odůvodnění Změny č. 6
Územního plánu Frýdku-Místku, kapitole M. - Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění, dle
přílohy č. 1 k usnesení.
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 3. vydává
formou opatření obecné povahy, a to ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 6 Územního
plánu Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4b/ Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic a jiných veřejných prostranství ve
statutárním městě Frýdek-Místek
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 4. schvaluje
Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic a jiných veřejných prostranství ve statutárním městě FrýdekMístek, dle přílohy č. 1/DaSH k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4c/ Zpráva č. 78 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
4. 5. bere na vědomí
Zprávu č. 78 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 závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2021 o nočním klidu – OŠKMaT
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
5. 1. rozhodlo
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu,
dle přílohy č. 1 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VII. ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ
7a/ Udělení „Ceny statutárního města Frýdku-Místku“ za rok 2020
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 1. rozhodlo udělit
v souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“ Cenu statutárního města
Frýdku-Místku za rok 2020 vč. pamětního listu a peněžního daru ve výši 20.000,- Kč občanům Frýdku-Místku,
a to:
-

panu Vladimíru Dužíkovi, za přínos v oblasti záchrana lidských životů
paní Anně Novákové, za přínos v oblasti výchova a vzdělávání

11

-

paní Ludmile Deutscherové, za přínos v oblasti dramatické umění
panu Milanu Obodovi, za přínos v oblasti výtvarné umění a literární činnost
paní Bc. Heleně Fejkusové, za přínos v oblasti záchrana lidských životů (sociální oblast)

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 2. pověřuje
primátora statutárního města Frýdku-Místku Petra Korče předáním Cen statutárního města Frýdku-Místku dle
bodu č. 7. 1. tohoto usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b/ Dodatek č. 3 k jednacímu řádu zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 3. vydává
Dodatek č. 3 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Frýdku-Místku, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, a to
s okamžitou účinností.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c-1/ Změna statutu a jednacího řádu kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva
města Frýdku-Místku
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 4. schvaluje
změnu Statutu a jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle dodatku č. 1, viz
příloha č. 1 k tomuto usnesení. Tato změna nabývá účinnosti okamžikem schválení.
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 5. schvaluje
změnu Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle dodatku č. 1, viz
příloha č. 2 k tomuto usnesení. Tato změna nabývá účinnosti okamžikem schválení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7c/ Dodatek č. 1 ke Statutu a jednacímu řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku
Staženo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7d/ Změny ve složení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města
Frýdku-Místku pro volební období 2018 - 2022
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
7. 6. odvolává
pana Mgr. Jaromíra Poláška (NMFM) z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku ke dni
30. 6. 2021,

12

7. 7. odvolává
pana Ing. Patrika Heráka (ČSSD) z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku ke dni
30. 6. 2021,
7. 8. odvolává
pana Petra Skotnicu (ČSSD) z funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku ke dni 30. 6.
2021,
7. 9. volí
paní Ing. Bc. Gabrielu Rumíškovou (NMFM) do funkce členky finančního výboru Zastupitelstva města FrýdkuMístku do konce volebního období 2018-2022 s účinností ode dne 1. 7. 2021,
7. 10. volí
pana Karla Deutschera (ČSSD) do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku do konce
volebního období 2018-2022 s účinností ode dne 1. 7. 2021,
7. 11. volí
pana Mgr. Pavla Machalu (ČSSD) do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku do
konce volebního období 2018-2022 s účinností ode dne 1. 7. 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7e/ Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě
Frýdku-Místku na období 2021-2027
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 12. schvaluje
Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období
2021-2027, dle přílohy č. 1/OSS k tomuto usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7f/ Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2020
a Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2020
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 13. bere na vědomí
1. Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2020, se sídlem Na Drahách 119,
739 25 Sviadnov, IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Davidem Novákem, dle přílohy č. 1
k usnesení.
2. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2020, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov,
IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Davidem Novákem, dle přílohy č. 2 k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7g/ Změna zastupování statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku
obcí Olešná
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a s usnesením Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. V./5e/5.10. ze dne 8. 12. 2008 o schválení vstupu
statutárního města Frýdku-Místku do Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách 119, 739 25
Sviadnov, IČO 70971676
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7. 14. ruší
s účinností ke dni 16. 6. 2021 usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 9d/9.17.c) ze dne 27. 3. 2015,
kterým byl Karel Deutscher pověřen k zastupování statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku obcí
Olešná, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČO 70971676,
7. 15. ruší
s účinností ke dni 16. 6. 2021 usnesení Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 9d/9.17.d) ze dne 27. 3. 2015,
kterým byl Karel Deutscher zmocněn ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv a povinností
statutárního města Frýdku-Místku jako člena Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách 119, 739
25 Sviadnov, IČO 70971676,
7. 16. pověřuje
zastupováním statutárního města Frýdku-Místku v Dobrovolném svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách 119,
739 25 Sviadnov, IČO 70971676, náměstka primátora Bc. Jakuba Míčka, a to s účinností ode dne 17. 6. 2021,
7. 17. zmocňuje
náměstka primátora Bc. Jakuba Míčka, ke všem právním úkonům souvisejícím s výkonem práv a povinností
statutárního města Frýdku-Místku jako člena Dobrovolného svazku obcí Olešná, se sídlem Na Drahách 119, 739
25 Sviadnov, IČO 70971676, a to s účinností ode dne 17. 6. 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7h/ Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za 1. čtvrtletí roku
2021
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 18. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za 1. čtvrtletí roku 2021, dle přílohy č. 1
k usnesení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7i/ Informace o protiprávním jednání RNDr. Michala Pobuckého, DiS. ve vztahu ke
správcovství oficiální stránky statutárního města Frýdku-Místku na sociální síti Facebook
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
7. 19. ukládá
právnímu odboru Magistrátu města Frýdku-Místku vypracovat stanovisko k otázce vymáhání náhrady nákladů
vzniklých v souvislosti s protiprávním jednáním RNDr. Michala Pobuckého, DiS. ve vztahu ke správcovství oficiální
stránky statutárního města Frýdku-Místku na sociální síti Facebook po jeho odvolání z funkce primátora dne
16.3.2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. 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
8. 1. bere na vědomí
kontrolu usnesení a připomínek ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, dle přílohy
č. 1 a 2 k usnesení,
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 2. konstatuje
dostatečné a úplné vyřízení připomínky přednesené na 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku,
konaném dne 16. 3. 2021, a to dle přílohy č. 2 k usnesení,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
8. 3. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od 14. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne
16. 3. 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petr Korč
primátor

Mgr. Radovan Hořínek
náměstek primátora

Frýdek-Místek 21. 6. 2021
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora
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