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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 

USNESENÍ 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne  
8. 6. 2022 v 8:00 h ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku                                                                               

 

 
I.  ZAHÁJENÍ 
 

Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
1. 1. schvaluje 
  
program 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu s tím, že body č. 3e a č. 4c 
byly staženy.   

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

II. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
 

2a/ Schválení účetní závěrky včetně výsledku hospodaření statutárního města  

Frýdek-Místek za účetní období roku 2021 sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2021 
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 

2. 1. schvaluje 
 
2.1.1 účetní závěrku včetně výsledku hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za účetní období roku 2021 
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení; 

 
2.1.2 převod výsledku hospodaření po zdanění za rok 2021 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 2021 dle přílohy 
č. 3 k usnesení; 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

 
2. 3. ukládá 
 
2.3.1 finančnímu odboru zajistit odeslání informace o schválení účetní závěrky statutárního města Frýdek-Místek 
za rok 2021 do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech. 
 
T – 31. 7. 2022 
Z – vedoucí finančního odboru  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

2b/ Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2021 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 4. schvaluje  

 
1. závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2021 dle přílohy č. 1 k usnesení; 
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2. celoroční hospodaření statutárního města Frýdek-Místek za rok 2021, a to bez výhrad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

2c/ 2. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 prováděna 
zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 41 – 62 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 5. schvaluje 

 
2.5.1 2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 prováděnou zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření č. 41 - 62 dle přílohy č. 1 – 6 k usnesení, a to: 

 
❖ navýšení příjmů o        + 65 336,71 tis. Kč       na celkovou výši        1 400 238,22 tis. Kč  
❖ navýšení výdajů o                 + 48 383,71 tis. Kč       na celkovou výši        1 970 623,30 tis. Kč 
❖ snížení financování o             - 16 953,00 tis. Kč       na celkovou výši           570 385,08 tis. Kč 

 
2.5.2 rozšíření pravomocí rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2022 o písmeno o) tohoto znění: 

 
 „spočívající v navýšení pol. 8118-Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje a současně pol. 8117- 
 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy v souvislosti se zhodnocováním dočasně volných 
 finančních prostředků formou termínovaných vkladů tak, aby celkový součet pol. 8117 a 8118 byl v r. 2022 
 nula“ 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

 
2. 6. ukládá 

 
2.6.1 finančnímu odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 41 – 62  
pro rok 2022 dle platné rozpočtové skladby. 
 
T – 15. 6. 2022 
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 

 
2.6.2 finančnímu 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 – 8. 7. 2022 
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

2d/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 

neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2022 - dotační 
rezervy Rady města Frýdku-Místku 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 7. rozhodlo 
 
a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2022 - 
dotační rezervy Rady města Frýdku-Místku těmto subjektům:  
 
1. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ 00494780, zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Gabrielou Ondrouškovou na úhradu části výdajů spojených 
s účastí taneční skupiny Funky Beat na Mistrovství Evropy v Belgii HIP HOP UNITE 2022 EUROPEAN 
CHAMPS, tj. doprava, startovné, ubytování a taneční uniformy, které se uskuteční v předpokládaném termínu 
26. – 28. 5. 2022 v Gentu v Belgii ve  výši 100.000,- Kč.          
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2. Charita Frýdek-Místek,  se sídlem  F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45235201, nezapsána  ve 
SR, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, MBA na úhradu části výdajů spojených s organizačně-
technickým zabezpečením koncertu Janáčkovy filharmonie, který se uskuteční v rámci akce Charita pro Frýdek-
Místek – 30 let spolu, tj. hudební vystoupení Janáčkovy filharmonie, licenční poplatek OSA a propagace akce ve 
výši 88.000,- Kč. Koncert se uskuteční v předpokládaném termínu září 2022 ve Frýdku-Místku. 
 
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 2022 – dotační rezervy Rady města Frýdku-Místku se subjekty 
uvedenými v bodě 2. 7. a) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 a 2 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

2e/ 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 2022“.  

Uzavření  dodatku č. 1 k veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí neinvestiční  
dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě  

Frýdek-Místek na rok 2022“ – OŠKMaT 
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 8. rozhodlo     
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit  
ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ níže uvedeným subjektům: 
 
1. Jazz v Beskydech z.s., se sídlem Potoční 1228, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 22761403, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10074, zastoupený ředitelem Janem 
Bednaříkem, na činnost /koncerty - honoráře účinkujícím/ ve výši 50.000 Kč, 
 
2. VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu, se sídlem Farní 1, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČO 08758298, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18966, 
zastoupený předsedou Mgr. Art. Miroslavem Maňouškem, na činnost - cyklus hudebních akcí /propagace, 
honoráře účinkujícím, pronájmy, poplatky, materiál, tisk not/ ve výši 30.000 Kč, 
 
3. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481,  

Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing Jarmilou Drozdovou, na akci „Koncert pro 4 ruce a 4 nohy“ 
/honoráře, propagace, tisk a výlep plakátů, materiál, občerstvení účinkujících, dohody OON včetně odvodů/  
ve výši 15.000 Kč,  
 
4. Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26807882, 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 150, zastoupená ředitelem Mgr. Jaromírem Javůrkem, Ph.D., na koncert ve Frýdku-Místku konaný v rámci 
akce „Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka“ /OON včetně odvodů, materiál, ladění klavíru, zdravotní hlídka, 
fotografování, poplatky, propagace, honoráře a ubytování umělců/ ve výši 60.000 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 akci „Podzimní koncert“ /honoráře, 
materiál, tisk a výlep plakátů, propagace, vytvoření fotografií, nahrávky a videa z koncertu, dohody OON včetně 
odvodů/ ve výši 15.000 Kč,  
 
6. Kamil Typovský, se sídlem Piskořova 887, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70023093, nezapsaný v OR, 
na akci „Koncert Prouza - 33 let“ /honoráře účinkujícím/ ve výši 20.000 Kč,  
 
7. 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,  
na akci „Beskydský Montmartre“/ reklama, propagace, honoráře/ ve výši 20.000 Kč,  
 
8. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČO 02900807, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12382, zastoupený 
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předsedou Petrem Dvořáčkem a členkou výboru Gabrielou Dužíkovou, na akci „Cirkus bez šapito“ konanou  
ve Faunaparku /honoráře a odměny vystupujícím/ ve výši 15.000 Kč, 
 
9. Vlastivědný spolek Skaličanů, se sídlem Skalice 61, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 64120856, spolek zapsaný 
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3289, zastoupený předsedou Miroslavem 
Melichaříkem, na činnost /pronájmy, provoz muzea – nájem včetně služeb, energie, materiál, tisk 7. dílu kroniky 
obce, propagace, poplatky, otop/ ve výši 8.000 Kč,  
 
10. Spolek Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek,  
IČO 22890246, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený 
předsedkyní Olgou Čaganovou, na činnost /provoz obecního muzea – převoz a instalace exponátů, instalace 
ozvučení, průvodcovská činnost/ ve výši 20.000 Kč,  

 
11. Spolek Za Chlebovice krásnější, se sídlem Staříčská 188, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek,  
IČO 22890246, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9746, zastoupený 
předsedkyní Olgou Čaganovou, na akce „Kulturní odpoledne pro občany Chlebovic“ a „Vánoční koncert“ 
/honoráře, materiál, propagace/ ve výši 8.000 Kč,  
 

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ se subjekty uvedenými 
v bodě 2. 8. a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP PaRKA/2022 až 11/OŠKMaT/DP PaRKA/2022 
k usnesení. 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 9. rozhodlo     
 
o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ níže uvedeným subjektům: 
 
12. Čůčo parta z. ú., se sídlem Frýdlantská 770, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 09527141, spolek zapsaný 
v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 356, zastoupený ředitelkou Ing. Nikolou 
Jiranovou, na kulturní akce pořádané ve vinárně Rybízák, ve výši 150.000 Kč,  
 
13. Charita Frýdek - Místek, se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, zapsaná  
v Rejstříku církevních právnických osob, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem, na akci "Charita  
pro Frýdek - Místek - 30 let spolu", ve výši 88.000 Kč, 
 
14. V - klub výtvarníků FM z.s., se sídlem Hlavní třída 112, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 61964000, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2979, zastoupený předsedkyní 
Gabrielou Pachovou, na náklady spojené s účastí na akci Beskydský Montmartre, ve výši 46.500 Kč,  
 
15. Nikol Candrová, nar. 22. 3. 1997, trvale bytem ***********, *******************, na vydání alba 
hudební skupiny Ta hakuna, ve výši 80.000 Kč.  
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 10. rozhodlo     
 
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0564/2022/OŠKMaT ze dne 24. 1. 2022 o poskytnutí neinvestiční 
dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“  
pro MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby. 
Předmětem dodatku je změna termínu předložení finančního vypořádání neinvestiční dotace dle přílohy č. 12 
k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

2f/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní  smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku do oblasti sportu,  

navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města a uzavření dodatku č. 1  

– OŠKMaT 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
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2. 11. rozhodlo     

 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti sportu níže uvedenému subjektu: 
 
JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s., se sídlem 28. října 2236, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO: 03496899, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 13818, 
zastoupený předsedou Michalem Otavou na akci ITF 25 000 $ tenisový turnaj žen na úhradu ubytování hráčů, 
ubytování rozhodčích, tenisových míčů, věcných cen, pohárů, občerstvení hráčů a rozhodčích, antuky, 
tenisových sítí, tenisových lajn ve výši 100.000 Kč, 

 
b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 

2022 se subjektem uvedenými v bodě 2. 11. a) usnesení dle přílohy č. S/0366/2022/OSKMaT k usnesení. 
 
c) o navýšení poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu města níže uvedenému subjektu: 

 
Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, IČO: 66740002, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený prezidentem MUDr. Pavolem Holéczym a manažerem Michalem 
Bobokem o 300.000,- Kč na činnost dětí a mládeže v roce 2022 na celkovou výši 10.000.000,- Kč, 
 

d) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0449/2021/OŠKMaT ze dne 5. 1. 2022 o poskytnutí neinvestiční 
dotace s příjemcem uvedeným v bodě 2. 11. c) usnesení dle přílohy č. S/0449/2021/OSKMaT/1 k usnesení. 

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

2g/ Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

z rozpočtu statutárního města na rok 2022 – OŠKMaT 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 12. rozhodlo 

 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S/0092/2022/OŠKMaT ze dne 29. 3. 2022 o poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku na rok 2022 pro Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 
19073 T.O.R dle přílohy č. 1 k usnesení. 
 
Předmětem dodatku je změna místa konání akce, a to z původního místa Malenovice na nově Kunčice pod 
Ondřejníkem. 

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

2h/ Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2022 – odbor sociálních služeb 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 13. rozhodlo 
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2022 níže uvedeným subjektům: 
 
1. 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 377 
000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů Centra aktivních seniorů, tj. na úhradu 
spotřeby energií, vodného a stočného, úklidu a odvozu odpadu za rok 2021,  dle přílohy č. S/0350/2022/OSS 
k tomuto usnesení, uložené na OSS. 

 
2. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem: E. Krásnohorské 321, 

738 18 Frýdek-Místek, IČO: 00534188, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl Pr, vložka 938, zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem, ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně 
na částečnou úhradu nákladů v rámci realizace projektu „IX. Beskydské ortopedické dny“, tj. na technické 
zabezpečení akce, nájemné prostor, propagace (výroba tiskovin) a ubytování účastníků, dle přílohy 
č. S/0361/2022/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS. 
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b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 
2022 se subjekty uvedenými v bodě 2.13. a) usnesení dle příloh č. S/0350/2022/OSS a 
S/0361/2022/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

2i/ 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 2022“ – OŽPaZ 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 14. rozhodlo 
 
a) o poskytnutí investiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení 

životního prostředí pro rok 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace s níže uvedenými subjekty: 

 

1. Jakub Schleis, trvale bytem ****************************************, ve výši 50 000 Kč, na 
změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1818  
ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 1 k usnesení; 

2. Viktor Kučera, trvale bytem ****************************************, ve výši 50 000 Kč, 
na zřízení domovní čistírny odpadních vod pro rodinný dům č. p. 543 v Lískovci u Frýdku-Místku jako 
náhradu za žumpu, dle přílohy č. 2 k usnesení; 

3. Lubomír Brchaň, trvale bytem ****************************************, ve výši 50 000 Kč, na 
změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 3045  
na ul. Nové Dvory-Vršavec ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle 
přílohy č. 3 k usnesení; 

4. Markéta Pavelková, trvale bytem ****************************************, ve výši 50 000 Kč,  
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 1400  
na ul. Družstevní ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy  
č. 4 k usnesení; 

5. Tomáš Mikulec, trvale bytem ******************************, ve výši 50 000 Kč, na změnu 
způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 364 v Lískovci u 
Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy č. 5 k usnesení; 

6. Anna Lepíková, trvale bytem ******************************, ve výši 50 000 Kč,  
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 87  
na ul. Hraniční ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy  
č. 6 k usnesení; 

7. Alžběta Filipcová, trvale bytem ****************************************, ve výši 50 000 Kč,  
na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu č. p. 61  
na ul. Zahradnická ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy  
č. 7 k usnesení; 

8. Richard Ručka, trvale bytem ****************************************, ve výši 50 000 Kč, na 
zřízení domovní čistírny odpadních vod pro rodinný dům č. p. 333 v Lískovci u Frýdku-Místku jako 
náhradu za žumpu, dle přílohy č. 8 k usnesení; 

9. Natálie Pokludová, trvale bytem ****************************************, ve výši  
50 000 Kč, na změnu způsobu vytápění – pořízení tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu  
č. p. 15 na ul. Hraniční ve Frýdku-Místku jako náhradu za stávající vytápění pevnými palivy, dle přílohy  
č. 9 k usnesení. 

 
b) o poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení 
životního prostředí pro rok 2022“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace s níže uvedenými subjekty:  
 

10. Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, se sídlem  
Bahno-Příkopy 1600, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 67777139, zapsán ve spolkovém rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 46647, zastoupený Bc. Hubertem Rodkem, 
předsedou, ve výši 15 000 Kč, na projekt Společně poznáváme přírodu v roce 2022, tj. na podporu 
aktivity subjektu související s ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou, dle přílohy č. 10 k usnesení; 
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11. Přátelé Lipiny, z.s., se sídlem V. Vantucha 1341, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 07279710, zapsán  
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 17789, zastoupený dvěma 
členy Výkonné rady Zdenkou Benešovou a Janou Šponiarovou, ve výši 20 000 Kč, na projekt Pestrá  
a jedlá Lipina v r. 2022 – navrácení života a vody do půdy, tj. na podporu aktivity subjektu v oblasti 
životního prostředí, dle přílohy č. 11 k usnesení. 

12. Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek – Místek, se sídlem Vodičná 1, Chlebovice, 739 42 
Frýdek-Místek, IČ 14613271, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 41803, zastoupený předsedou výboru Mgr. Ilonou Halešovou a jednatelem výboru Eduardem 
Boščíkem, ve výši 15 000 Kč, na projekt Včelařská naučná zahrada 2022, tj. na podporu aktivity subjektu 
v oblasti životního prostředí, dle přílohy č. 12 k usnesení.   

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

2j/ Poskytnutí  investičních  dotací a uzavření  veřejnoprávních  smluv o poskytnutí 

investičních dotací z dotačního programu „Podpora napojení na vodohospodářskou 

infrastrukturu města pro rok 2022“ – OŽPaZ 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 

2. 15. rozhodlo 
 
o poskytnutí investiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
s těmito subjekty: 
 

1. Zuzana Dlabajová, trvale bytem **************************************, ve výši 20 000 Kč  
na připojení rodinného domu č. p. 71 na ul. Příborská ve Frýdku-Místku na kanalizační řad, dle přílohy  
č. 1 k usnesení; 

2. Karel Najdek, trvale bytem **************************************, ve výši 20 000 Kč,  
na připojení rodinného domu č. p. 28 na ul. Za Školou ve Frýdku-Místku na kanalizační řad, dle přílohy  
č. 2 k usnesení; 

3. Jana Kupčáková, trvale bytem **************************************, ve výši 20 000 Kč, 
na připojení rodinného domu č. p. 47 na ul. Příborská ve Frýdku-Místku na kanalizační řad, dle přílohy  
č. 3 k usnesení. 

4. Barbora Vraštilová, trvale bytem **************************************, ve výši 20 000 Kč,  
na připojení rodinného domu č. p. 3888 na ul. Nové Dvory - Kamenec ve Frýdku-Místku na vodovodní 
řad, a ve výši 20 000 Kč na připojení rodinného domu č. p. 3888 na ul. Nové Dvory - Kamenec na 
kanalizační řad, dle přílohy č. 4 k usnesení.  

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

2k/ Poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2022 – OBRaPK 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 16. rozhodlo 

 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2022 spolku Rodině blíž, z.s. se sídlem 
Jubilejní 510/74, 700 30 Ostrava, IČ: 11773561, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl L, vložka 19856, zastoupenému ředitelem Mgr. Liborem Menšíkem ve výši 165.000,- Kč,  
a to výhradně na realizaci projektu odborného rodinného a výchovného poradenství.  

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

 
2. 17. rozhodlo 

 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se spolkem Rodině blíž, z.s. dle přílohy č. 1  
k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
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2l/ Poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací z 

dotačního programu „Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022“  
– odbor územního rozvoje a stavebního řádu 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 18. rozhodlo 
 
o poskytnutí investičních dotací z dotačního programu Podpora pořízení hybridních automobilů na rok 2022 
subjektům uvedeným v odstavci 2. 19. pod body 1 až 10  
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 19. rozhodlo 
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních dotací mezi statutárním městem Frýdek-Místek 
a následujícími subjekty: 

 
1. Marie Adámková, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč na 

výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, 
HEV) TOYOTA C-HR V dle přílohy č. S/0337/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 
 

2. Ing. Alena Brixová, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč 
na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem 
(FHEV, HEV) TOYOTA YARIS CROSS 1,5 TNGA HEV V dle přílohy č. S/0338/2022/OÚRaSŘ k tomuto 
usnesení. 

3. David Kocich, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč na 
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, 
HEV) SUZUKI SWACE 1.8 HYBRID V dle přílohy č. S/0339/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

4. Bc. Rudolf Kurka, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč na 
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, 
HEV) TOYOTA YARIS NG 20 – 1,5 TNGA HEV dle přílohy č. S/0340/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

5. Rostislav Lipový, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč na 
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, 

HEV) TOYOTA COROLLA 1,8 HEV dle přílohy č. S/0341/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

6. Milan Meca, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč na 
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, 
HEV) TOYOTA RAV4 dle přílohy č. S/0342/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

7. Jiří Mikula, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč na 
výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, 
HEV) TOYOTA COROLLA NG19 HEV SPECIAL dle přílohy č. S/0343/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

8. Štefánia Paljusová, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč 
na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem 
(FHEV, HEV) TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRID dle přílohy č. S/0344/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

9. Natálie Pospěchová, trvale bytem ******************************************, ve výši 75.000 Kč 
na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně hybridním pohonem vybaveným elektromotorem 
(FHEV, HEV) TOYOTA YARIS CROSS dle přílohy č. S/0345/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

10. Ondřej Vyzina, trvale bytem ******************************************, zastoupen zákonným 

zástupcem Lucií Vyzinovou, ve výši 75.000 Kč na výdaje spojené s pořízením automobilu s plně 
hybridním pohonem vybaveným elektromotorem (FHEV, HEV) TOYOTA YARIS CROSS dle přílohy č. 
S/0346/2022/OÚRaSŘ k tomuto usnesení. 

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

2m/ Smlouva o poskytnutí úvěru a Zástavní smlouva k projektu „Stavební úpravy domu 

č.p. 1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie“ 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
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2. 20. rozhodlo 
 

o uzavření Smlouvy o poskytnutí úvěru ze Státního fondu podpory investic na projekt „Stavební úpravy domu č.p. 
1083, ul. Těšínská na sídlo městské policie“ mezi Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 
1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO 70856788, zastoupeným ředitelkou Státního fondu podpory investic Ing. 
Hanou Pejpalovou a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO 00296643, zastoupeným primátorem Petrem Korčem, dle přílohy č. 1 k usnesení. 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
2. 21. rozhodlo 
 
o uzavření Zástavní smlouvy k nemovitostem za účelem zajištění úvěru dle bodu I. mezi Státním fondem podpory 
investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČO 70856788, zastoupeným ředitelkou 
Státního fondu podpory investic Ing. Hanou Pejpalovou a statutárním městem Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 
1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, zastoupeným primátorem Petrem Korčem, dle přílohy č. 2 
k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
III.  HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
 

3a/ Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí, směna, nenabytí 

nemovitých věcí 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
3. 1. rozhodlo 
 
1.  a) nabýt pozemky p.č. 2161/5, zahrada o výměře 508 m2, a p.č. 2163, ostatní plocha – zeleň o výměře   364 
m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (17. listopadu, Koloredovský park), 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) Zřídit věcné 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, spočívající v závazku statutárního města Frýdek-Místek nezcizit a nezatížit zástavním právem 

pozemky p.č. 2161/5, zahrada o výměře 508 m2, a p.č. 2163, ostatní plocha – zeleň o výměře 364 m2, vše k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (17. listopadu, Koloredovský park), po dobu 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva statutárního města Frýdku-Místku k uvedeným pozemkům do katastru nemovitostí. 
c) Uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 
č. UZSVM/OFM/390/2022-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 pozemků specifikovaných 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. 
 
2. a) nabýt pozemek p.č. 3116/4, ostatní plocha – zeleň o výměře 1.383 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Janáčkova), od České republiky, kdy příslušností 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) zřídit věcné právo 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, spočívající v závazku statutárního města Frýdek-Místek nezcizit a nezatížit zástavním právem 
pozemek p.č. 3116/4, ostatní plocha – zeleň o výměře 1.383 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Janáčkova), po 
dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva statutárního města Frýdku-Místku k uvedenému 
pozemku do katastru nemovitostí. 
c) uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva 
č. UZSVM/OFM/737/2022-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. 2 
k usnesení, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku specifikovaného v bodě a) tohoto usnesení, 
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sjednání omezujících podmínek pro statutární město Frýdek-Místek specifikovaných zejména v čl. IV smlouvy a 
zřízení věcného práva dle bodu b) tohoto usnesení. 
 
3. nabýt pozemky p.č. 176/2, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2, a p.č. 176/4, ostatní plocha – 
ostatní komunikace o výměře 18 m2, oba v k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek (poblíž D48, ul. Ke Kůtám), 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.  
 
4. a) nenabýt pozemek p.č. 3059/8, ostatní plocha - zeleň o výměře 402 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Hlavní třída-pod estakádou), 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, za kupní cenu ve výši 250.000 Kč.  
 
b) schválit záměr statutárního města Frýdek-Místek nabýt pozemek p.č. 3059/8, ostatní plocha - zeleň o výměře 
402 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hlavní třída-pod estakádou), 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.  
 
5. nenabýt majetek nepatrné hodnoty po zůstaviteli Antonínu Krejčím, nar. 12.03.1941, zemř. 02.11.2021, posl. 

bytem ******************************** Frýdek-Místek, a to: 
- pozemek p.č. 736/101, orná půda o výměře 301 m2, k.ú. Boršov u Kyjova, obec Kyjov, okres Hodonín,  
- finanční hotovost ve výši 830,86 Kč uloženou v Domově Přístav – domově se zvláštním režimem, se sídlem ul. 
Míru 1313, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 
- finanční hotovost ve výši 5.000 Kč uloženou na účtu opatrovníka zůstavitele SMFM. 
 
6. nabýt část pozemku p.č. 774/10 zahrada, nově oddělenou geometrickým plánem č. 2307-3/2021 a označenou 
jako pozemek p.č. 774/15, zahrada o výměře 15 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (podél 
silnice III/4773), od Petra Greguše, bytem ********************************, za kupní cenu 180 Kč/m2. 
 
7. a) nabýt část pozemku p.č. 4708/2, orná půda o výměře cca 43 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (K Sedlištím), od Václava Libošky, bytem ********************************, za kupní cenu 
180 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Nabytí části pozemku 
bude realizováno po vybudování stavby „Výstavba chodníku Lískovec“. 
 
b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím a 
Václavem Liboškou, 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 chodníku Lískovec“. 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.4.2022 – 180 Kč/m2.  
 
8. a) nabýt část pozemku p.č. 4708/9, orná půda o výměře cca 3 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek (K Sedlištím), od Ing. Vlasty Čupové, bytem ********************************, za kupní cenu 180 
Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Nabytí části pozemku bude 
realizováno po vybudování stavby „Výstavba chodníku Lískovec“.  
 
b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím a 
Ing. Vlastou Čupovou, bytem ********************************, jako budoucí prodávající, na jejímž základě 
dojde k prodeji části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby 
„Výstavba chodníku Lískovec“. Kupní smlouva bude uzavřena za předpokladu, kdy na předmětné části pozemku 
nebude váznout omezení vlastnického práva služebností stezky a cesty, která by následně bránila při zařazení 
stavby chodníku do pasportu místních komunikací. Výmaz omezení z KN bude proveden na náklady města 
(správní poplatek pro zahájení vkladového řízení 2.000 Kč). 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.4.2022 – 180 Kč/m2.  

 
9. a) nabýt část pozemku p.č. 4708/4, orná půda o výměře cca 45 m2, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (K Sedlištím), od Velnex corp a.s., se sídlem Jiřího Mahena 3300, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, za 
kupní cenu 180 Kč/m2. Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Nabytí části 
pozemku bude realizováno po vybudování stavby „Výstavba chodníku Lískovec“.  
 
b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím a 
Velnex corp a.s., se sídlem Jiřího Mahena 3300, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, jako budoucím prodávajícím, na 
jejímž základě dojde k prodeji části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení.  Kupní smlouva bude uzavřena po 
realizaci stavby „Výstavba chodníku Lískovec“.  
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Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.4.2022 – 180 Kč/m2. 
 
10. a) uzavřít Kupní smlouvu za účelem prodeje části pozemku p.č. 378/6, ostatní plocha – neplodná půda, 
odměřené geometrickým plánem č. 839-246/2021 zpracovaným dne 31.03.2022 společností Geodetpro, s.r.o., se 
sídlem Lubojackého 2365, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 03726932, a nově označené jako pozemek p.č. 378/15 o 
výměře 380 m2, k.ú. Lysůvky, obec Frýdek-Místek, Lumíru Volnému, bytem 
********************************************, za kupní cenu ve výši 50.000 Kč. 
 
b) uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě za úplatu ve výši 50.000 Kč, na 
pozemcích parc. č. 127/3, p.č. 127/13 a p.č. 127/14, v k.ú. Lysůvky, ve vlastnictví Lumíra Volného, bytem 
********************************************, a to služebnosti inženýrské sítě – kanalizace vybudované 
v rámci stavby „Frýdek-Místek, odkanalizování oblasti povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky“.  
 
11. nabýt pozemky p.č. 3051/1 o výměře 2.079 m2, p.č. 3059/7 o výměře 2.438 m2, p.č. 3073/1 o výměře 
3.011 m2, p.č. 3073/2 o výměře 451 m2 a p.č. 3073/3 o výměře 1.023 m2, všechny v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek (pod estakádou), 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, za kupní cenu ve výši 8.559.000 Kč.  
 

12. prodat pozemek p.č. 5112/6, zahrada o výměře 26 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada - 
P. Cingra), Petře Syřínkové, bytem ********************************************, za kupní cenu 910 
Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod 
bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
13. prodat část pozemku p.č. 118/1 o výměře cca 65 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Hluboká), manželům 
Ing. Michaelovi a Ing. Kateřině Dibonovým, bytem ********************************************, za 
kupní cenu 1.900 Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. 
Přesný rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
14. prodat část pozemku p.č. 3660/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 5 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Divišova), Miroslavovi Goliášovi, bytem ********************************************, za 
kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 

15. prodat část pozemku p.č. 3649/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 25 m2, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Skautská), Renátě Vodičkové, bytem ********************************************, za 
kupní cenu 910 Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem města. Přesný 
rozsah převáděné části pozemku bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
16. prodat pozemek p.č. 5112/20, ostatní plocha – zeleň o výměře 193 m2, a pozemek p.č. 5099/2, zastavěná 
plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 102 m2, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nová Osada – H. 
Salichové), do podílového spoluvlastnictví Petru Alinovi, bytem *******************************, Petře 
Gřundělové, bytem ******************************* a Štěpánu Gřundělovi, bytem 
******************************, za kupní cenu 540 Kč/m2 pozemku p.č. 5112/20, k.ú.Frýdek a 900 Kč/m2 
pozemku p.č. 5099/2, k.ú.Frýdek, přičemž kupní cena je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem 
města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o 
příslušnou sazbu daně. 
 
17. prodat spoluvlastnický podíl v ideální výši 730/1000 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 5193/2, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Lipinou), Monice Köhlerové, 

bytem ****************************************, za kupní cenu 890 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
je platná po dobu dvou let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
18. prodat spoluvlastnický podíl v ideální výši 270/1000 vzhledem k celku nemovité věci - pozemku p.č. 5193/2, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Nad Lipinou), Pavle Zachníkové, 
bytem ****************************************, za kupní cenu 890 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
je platná po dobu dvou let 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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19. prodat pozemek p.č. 888/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, do 
společného jmění manželů Mgr. Jany a Ing. Víta Roubalových, shodně bytem ****************************, 
************** za kupní cenu 855 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu jednoho roku od 
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
20. prodat spoluvlastnický podíl v ideální výši 10953/130796 vzhledem k celku nemovité věci – pozemku p.č. 
515/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Lesní), Tomáši Snášelovi, 
bytem ****************************************, za kupní cenu 890 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny 
je platná po dobu dvou let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění 
plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
21. prodat spoluvlastnický podíl v ideální výši 10833/130796 vzhledem k celku nemovité věci – pozemku p.č. 
515/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Lesní), do společného 
jmění manželů Pérez Caballero Vicente a Martiny Kročkové, shodně bytem *******************************, 
********, za kupní cenu 890 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu dvou let od schválení 
zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena 
zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 

22. prodat spoluvlastnický podíl v ideální výši 10833/130796 vzhledem k celku nemovité věci – pozemku p.č. 
515/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 456 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Lesní), Marii Tomčalové, 
bytem *******************************, za kupní cenu 890 Kč/m2, přičemž tato výše kupní ceny je platná 
po dobu dvou let od schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
23. prodat dvě části pozemku p.č. 1333/4, ostatní plocha – neplodná půda o výměře cca 52 m2 a cca 125 m2, a 
pozemku p.č. 1333/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m2, oba k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Beskydská a 17. listopadu), Jaromíru Ratajovi, bytem *******************************, a Jiřímu Ratajovi, 
bytem *******************************, do podílového spoluvlastnictví, za kupní cenu 1.155 Kč/m2 pro 
pozemek p.č. 1333/15 a 800 Kč/m2 pro části pozemku p.č. 1333/4, vše k.ú. Místek, přičemž tyto výše kupních 
cen jsou platné po dobu dvou let od schválení zastupitelstvem města. Přesný rozsah převáděných částí pozemku 
p.č. 1333/4, k.ú. Místek, bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění 
zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
24. směnit níže uvedené nemovité věci: 
- pozemek p.č. 10/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 128 m2, 

- část pozemku p.č. 10/1, ostatní plocha – jiná plocha o výměře cca 13 m2, 
- část pozemku p.č. 8/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 42 m2, 
- část pozemku p.č. 12, ostatní plocha – zeleň o výměře cca 6 m2, 
- část pozemku p.č. 15/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 26 m2, 
- část pozemku p.č. 17/1, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 5 m2, 
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Na Blatnici), včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek, kdy cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.04.2022 činí částku 1420 Kč/m2 za 
pozemek p.č. 10/5 (pod stavbou budovy) a dále kdy cena obvyklá dle téhož znaleckého posudku činí částku 325 
Kč/m2 za části pozemku p.č. 10/1, p.č. 8/1, p.č. 12, p.č. 15/1 a p.č. 17/1, vše k.ú. Frýdek,  
za níže uvedené nemovité věci: 
- pozemek p.č. 13/3, ostatní plocha – jiná plocha,  
- pozemek p.č. 13/4, ostatní plocha – ostatní komunikace,  
- pozemek p.č. 13/5, ostatní plocha – zeleň, 
- část pozemku p.č. 13/1, ostatní plocha – neplodná půda o výměře cca 11 m2, 
- část pozemku p.č. 13/2, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře cca 17 m2,  
vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti PRONTO 
autosalón, spol. s r.o. se sídlem Frýdlantská 2150, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 49609262, kdy cena 

obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 19.04.2022 činí částku ve výši 245 Kč/m2, a to s finančním vyrovnáním ze 
strany společnosti PRONTO autosalón spol. s r.o., které bude stanoveno jako rozdíl cen dle uvedených znaleckých 
posudků v závislosti na přesné výměře směňovaných částí pozemků. Přesný rozsah směňovaných částí pozemků 
bude určen geometrickým plánem. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
3. 2. rozhodlo 
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25. neschválit záměr statutárního města Frýdku-Místku nabýt pozemky p.č. 3266/11 o výměře 966 m2 a p.č. 
3266/33 o výměře 82 m2, oba v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Bahno-Hlíny), od společnosti VIAGEM a.s., se 
sídlem Sokolovská 131/86, 18600 Praha 8, IČO: 04817320. 
 
26. neschválit záměr statutárního města Frýdku-Místku nabýt spoluvlastnický podíl o velikosti ½ vzhledem k celku 
pozemků p.č. 3987/1 o celkové výměře 2.890 m2 a p.č. 3989 o celkové výměře 2.066 m2, oba v k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Valcířská), od společnosti VIAGEM Lesy s.r.o., se sídlem Radlická 2343/48, 
Smíchov, 15000, IČO: 08930317. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

3b/ Uzavření dohody o splátkách dluhu 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
3. 3. rozhodlo  
 
uzavřít dohodu o splátkách dluhu mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako věřitelem a VULCANITO GS, s.r.o., 
se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha, IČO: 09087036 dle Přílohy č. 1 k usnesení. 

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

3c/ Neodstoupení od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a uzavření kupní 
smlouvy 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
3. 4. rozhodlo  
 

a) neodstoupit od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 12.03.2018 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím a Ing. Pavlem Valeriánem, Ph.D., bytem ***********, 
*******, jako budoucím prodávajícím na pozemek p.č. 577/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, a 
část pozemku p.č. 577/1 o výměře cca 1.100 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(Baščica), za kupní cenu 375 Kč/m2. 
 

b) uzavřít kupní smlouvu mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako kupujícím a Ing. Pavlem Valeriánem, 
Ph.D., bytem ***********************, jako prodávajícím na pozemek p.č. 577/3, ostatní plocha – 
ostatní komunikace, a část pozemku p.č. 577/1 o výměře 811 m2, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (Baščica), za kupní cenu 375 Kč/m2. 
 

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

3d/ Koncepce nakládání s bytovým a nebytovým fondem statutárního města  

Frýdku-Místku 2022-2026 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
3. 5. schválilo  
 
Koncepci nakládání s bytovým a nebytovým fondem statutárního města Frýdku-Místku 2022-2026 dle Přílohy č. 1 
k usnesení.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

3e/ Ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 
Staženo z programu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                            
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IV.  ÚZEMNÍ ROZVOJ A INVES TIČNÍ AKCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA  
FRÝDKU-MÍSTKU 
 

4a/ Rozhodnutí o návrzích na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
4. 1. rozhodlo 
 
a) nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu  č.  12, 13, 14, 15 a 18 do změny Územního plánu 
Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení)  
 
b) zařadit návrhy na pořízení změny územního plánu  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 a 19 do změny  
Územního plánu Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

4b/ Zpráva č. 82 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
4. 2. bere na vědomí 
 
Zprávu č. 82 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

4c/ Přejmenování části ulice Valcířská 
 
Staženo z programu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

4d/ Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice 

II/648 Hlavní třída a silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku-Místku 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
  
4. 3. rozhodlo 
 
o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice II/648 Hlavní třída a 
silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku-Místku s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava, 
Identifikační číslo: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje, dle přílohy  
č. 1/DaSH k usnesení. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                            

 
V.  OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
 

5/ Obecně závazná vyhláška, kterou se mění  obecně závazná vyhláška č. 3/2022  

o stanovení  podmínek  pro  pořádání,  průběh a ukončení  veřejnosti  přístupných  
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a o nočním klidu - OŠKMaT 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

 
5. 1. rozhodlo  
    
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o stanovení podmínek  
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték  
a o nočním klidu dle přílohy č. 1 k usnesení.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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VI.  STANOVISKA OBČANŮ  
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku vyslechlo vystoupení: 
 
- p. Yany Stupak a p. Natalije Zadorožne – poděkování městu Frýdek-Místek za pomoc uprchlíkům z Ukrajiny  
- p. Ladislava Steiningera – dotazy k nové úpravě provozu v Centru aktivních seniorů. 

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

VII.  ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ 
 

7a/ Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku pro volební období  

2022 – 2026 
Stanovení počtu volebních obvodů ve Frýdku-Místku pro volební období 2022 – 2026 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 1. stanoví pro volební období 2022 - 2026 

 
1.  v souladu s § 67 a § 68 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů,  
   
     počet členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku na 43; 
 
2.  v souladu s § 27 odst. 1) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
     jeden volební obvod ve městě Frýdku-Místku. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

7b/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 

7. 2. schvaluje 
 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: 
Brožíkova 40, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 49562461, zastoupené ředitelkou Mgr. Janou Kocichovou, dle přílohy 
č. 1/OSS a č. 2/OSS k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

7c/ Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2021  
a Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2021 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 3. bere na vědomí 
 
1. Zprávu z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí „Olešná“ za rok 2021, 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 2021, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, 
IČ: 709 71 676, zastoupeného předsedou svazku Mgr. Davidem Novákem, dle přílohy č. 2 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

7d/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1. čtvrtletí 2022 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
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7. 4. bere na vědomí  
 
Zprávu o činnosti kontrolního výboru za 1. čtvrtletí 2022 dle přílohy č. 1 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

7e/ Zpráva o kontrolách Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku  
za 1. pol. 2022    
 
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 5. bere na vědomí 
 
Zprávu o provedených kontrolách Finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za 1. pol. roku 2022 dle 
příloh zápisů z provedených kontrol za 1. pol. roku 2022 označených číselnou řadou od 1/2022 až 6/2022. 

 

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

7f/ Odvolání a volba předsedy a členů finančního výboru zastupitelstva města  
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 6. odvolává  
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 
z funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku pana Bc. Zdeňka Blechu (ANO 2011) 
  
s okamžitou účinností. 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 7. odvolává  
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  

 
z funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku: 
 
- Bc. Zdeňka Blechu (ANO 2011) 
- Ing. Kateřinu Kyselou (ANO 2011) 
 
s okamžitou účinností. 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 8. volí  
 
do konce volebního období 2018-2022 
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 

do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku: 
 
- Mgr. Ondřeje Stonavského (ANO 2011) 
- Romanu Kieckovou (ANO 2011) 
 
s okamžitou účinností. 
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
7. 9. volí  
 
do konce volebního období 2018-2022  
 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,  
 
do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku paní Romanu Kieckovou (ANO 2011)  
 
s okamžitou účinností. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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, připomínek a podnětů ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období, dle 
přílohy č. 1 a 2 k usnesení,  
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
8. 2. konstatuje   
 
dostatečné a úplné vyřízení připomínek a podnětů přednesených na 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaném dne 09.03.2022, 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 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 
9. 3. 2022. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Petr Korč                                                                                      Mgr. Radovan Hořínek 
     primátor                                                                                           náměstek primátora                      

 
 
 
 
 
 
 
Frýdek-Místek 13. 6. 2022  
Za správnost: Jana Adamcová, odbor kancelář primátora 


