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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  F R Ý D E K - M Í S T E K 
 

U S N E S E N Í 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného  
dne 14.12.2022 v 8:00 hod. ve velké zasedací síni  

Magistrátu města Frýdku-Místku 
                                                                                   

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

 

1.  ZAHÁJENÍ  
  
1/2/2022 Schválení programu 2. zasedání ZMFM 
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 

schvaluje 
 
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dle předloženého návrhu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 
Složení slibu zvolenými členy Zastupitelstva města Frýdku-Místku na volební 

období 2022-2026 

 
2 členové Zastupitelstva města Frýdku-Místku složili v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, slib bez výhrady, a to: 

 
Deutscher Karel 

MUDr. Kozák Petr 

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

 

2. FINANCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
 
2/2/2022 4. změna rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 

prováděná zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 91 – 114 
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
1.  schvaluje 

 
4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022 prováděnou zastupitelstvem města formou 
rozpočtových opatření č. 91 – 114 dle přílohy č. 1 – 6 k usnesení, a to: 

 
❖ navýšení příjmů o       + 152 321,07 tis. Kč            na celkovou výši        1 651 922,09 tis. Kč  
❖ snížení výdajů o        - 243 393,08 tis. Kč           na celkovou výši    1 826 638,02 tis. Kč 
❖ snížení financování o   - 395 714,15 tis. Kč           na celkovou výši                  174 715,93 tis. Kč 

 
2.  ukládá 

 
2.1.  finančnímu odboru provést rozpis rozpočtových opatření Zastupitelstva města Frýdku-Místku č. 91 – 114 pro  
       rok 2022 dle platné rozpočtové skladby.  
       T – 21. 12. 2022 
       Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 
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2.2.  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 – 13. 1. 2023 
       Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

3/2/2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2020012906 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo 

 
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2020012906 uzavřené dne 16.10.2020 mezi statutárním městem 

Frýdek-Místek a Československou obchodní bankou, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ 00001350, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, dle přílohy 

č. 1 k usnesení. 

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

 
4/2/2022 Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
1.  schvaluje 
 
1.1. v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předložený  
rozpočet statutárního města Frýdku-Místku pro rok 2023 a závazné ukazatele dle přílohy č. 1 k usnesení včetně 
doplňujících příloh č. 1 – 16 tj.: 
 
❖ příjmy ve výši 1 508 409,95 tis. Kč 
❖ výdaje ve výši  1 873 253,10 tis. Kč 
❖ financování ve výši  364 843,15 tis. Kč 
 
1.2. pravomoci rady města k provádění rozpočtových opatření v roce 2023, a to: 
 

Rada města Frýdku-Místku provádí v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření: 
 
a) spočívající ve zvýšení příjmů a současném zvýšení výdajů nebo ve snížení příjmů a současném snížení výdajů 
na základě přijatých a vracených účelových dotací, transferů a příspěvků ze státního rozpočtu, státních fondů, 
z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních 
samosprávných celků, svazků obcí včetně dotací, transferů a příspěvků pro zřízené a založené organizace a cizí 
subjekty; 
 
b) spočívající ve zvýšení příjmů o náhrady škod od pojišťovny a současném zvýšení výdajů o výdaje na likvidaci 
škod; 
  
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi závaznými ukazateli, při němž se výdaje navzájem 
ovlivňují, aniž by se změnila výše výdajů dle jednotlivých ORJ, výše příspěvků a transferů právnickým osobám 
zřízeným a založeným statutárním městem Frýdek-Místek a výše příspěvků, dotací a transferů z rozpočtu města 
dalším osobám s výjimkou individuálních dotací z rozpočtu města dalším osobám do 50 tis. Kč v jednotlivém 
případě (mimo dotační programy); 

 
d) spočívající v rozpuštění plánované rezervy města v případě havárií a živelných pohrom, tj. snížení výdajů  
na ORJ 03-Finanční odbor (plánovaná rezerva města) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které 
proběhne čerpání výdajů na odstraňování škod způsobených havárií či živelnou pohromou; 
 
e) spočívající v rozpuštění rezervy na řešení krizových situací a opatření v souladu s ustanovením § 25 odst. a) 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a současném zvýšení výdajů  
na příslušnou ORJ, která bude zajišťovat odstraňování následků krizové situace; 
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f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých tříd příjmů; 
 
g) spočívající ve zvýšení účelového zůstatku finančních prostředků z roku 2022 ve výši nevyčerpaných transferů 
přijatých v předchozích letech ze státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtu Moravskoslezského kraje  
a současném zvýšení výdajů na par. 6402-Finanční vypořádání minulých let; 
 
h) spočívající v rozpuštění rezervy na spolufinancování dotací, tj. snížení výdajů na ORJ 13-Odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu (rezerva na projekty, u kterých je záměr požádat o účelovou dotaci, transfer nebo 
příspěvek ze státního rozpočtu, státních fondů, z programů Evropské unie, dalších zahraničních programů (např. 
EHP/Norsko, Švýcarská pomoc), územních samosprávných celků a svazků obcí a současném zvýšení výdajů  
na příslušné ORJ v rámci které proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného 
z výše vyjmenovaných zdrojů). V případě nevyčerpání prostředků na příslušnou akci může Rada města  
Frýdku-Místku provést svým rozpočtovým opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu;  
 
i) spočívající v rozpuštění rezervy na úhradu odvodů a sankcí na základě výsledků kontrol provedených 
kompetentními kontrolními orgány, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor (rezerva na úhradu odvodů  
a sankcí) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne úhrada nařízeného odvodu  
a sankce; 
 

j) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu pomoci občanům dotčeným živelními pohromami  
a jinými mimořádnými událostmi), a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu pomoci občanům 
dotčeným živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi; 
 
k) spočívající v rozpuštění rezerv na požadavky osadních výborů, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor 
(rezervy na požadavky jednotlivých osadních výborů) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které 
proběhne čerpání výdajů v souvislosti s realizací požadavku příslušného osadního výboru. V případě nevyčerpání 
prostředků rozpočtovaných na příslušnou akci může Rada města Frýdku-Místku provést svým rozpočtovým 
opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu osadního výboru; 
 
l) spočívající ve zvýšení financování-příjmy (čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního 
města Frýdek-Místek) a současném zvýšení výdajů v souladu se statutem Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 
v majetku statutárního města Frýdek-Místek; 

 
m) spočívající v rozpuštění rezerv na městské investice, tj. snížení výdajů na ORJ 03-Finanční odbor (rezervy  
na městské investice) a současném zvýšení výdajů na příslušné ORJ, v rámci které proběhne čerpání výdajů.  
V případě nevyčerpání prostředků rozpočtovaných na příslušnou akci může Rada města Frýdku-Místku provést 

svým rozpočtovým opatřením vrácení finančních prostředků zpět na rezervu na městské investice; 
 

n) 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. 2023 nula; 

 
o) spočívající ve zvýšení nedaňových příjmů o přijaté paušální náhrady výdajů na zajištění ubytovací kapacity 
v dočasném nouzovém přístřeší a v nouzovém ubytování pro osoby prchající z území státu Ukrajina a současném 
zvýšení neinvestičních výdajů na jednotlivých ORJ na zajištění ubytovací kapacity. 
 
1.3. pravomoci vedoucích odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitele Městské policie Frýdek-Místek 
k provádění úprav rozpisu rozpočtu v roce 2023, a to: 
 
Vedoucí odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitel Městské policie Frýdek-Místek provádějí 

úpravy rozpisu rozpočtu v rámci schválených závazných ukazatelů výdajů:  

a) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy, položkami, organizačními čísly, účelovými znaky, 

nástroji a zdroji rozpočtové skladby mimo výdajů na akce zahrnuté v zásobnících investic a oprav  
a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila celková výše výdajů na jednotlivých ORJ; 
 
b) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami a paragrafy u jmenovitých akcí zahrnutých 
v zásobnících investic a oprav a údržby jednotlivých odborů, aniž by se změnila výše výdajů na jmenovitou akci;  
 
c) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci schválených zásobníků oprav a údržby, 
aniž by se změnila celková výše výdajů na běžnou (záchovnou) údržbu na dané ORJ; 
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d) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků z rezervy „Projektová příprava investičních akcí“ na danou 
konkrétní akci, pro kterou je projektová dokumentace zajišťována a zpět na rezervu v případě, že veškeré 
finanční prostředky nebudou na danou akci vyčerpány; 
 
e) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 12-Investiční odbor z rezervy „Projektová příprava 
neinvestičních akcí a provozní výdaje související s přípravou akcí“ na konkrétní provozní výdaj související 
s přípravou a realizací investiční akce a zpět na rezervu v případě, že veškeré finanční prostředky nebudou  
na danou akci vyčerpány; 

 
f) spočívající v přesunu rozpočtových prostředků na ORJ 13-Odbor územního rozvoje a stavebního řádu z rezervy 
„Vratky dotací neoprávněně čerpaných v minulých letech“ na konkrétní výdaje související s vratkou dotace 
neoprávněně čerpanou v minulých letech; 
 
2.  ukládá 
 
2.1. finančnímu odboru provést rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023 
v členění dle podrobné rozpočtové skladby pro rok 2023 
T – 31. 12. 2022 
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 

 
2.2. finančnímu odboru zaslat správcům ORJ rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro 
rok 2023 spolu s výší závazných ukazatelů, kterými jsou povinni se řídit 
T – 31. 12. 2022 
Z – Ing. Iva Šilarová, vedoucí finančního odboru 
 
2.3. správcům ORJ zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž zřizovatelem nebo 
zakladatelem je statutární město Frýdek-Místek a dalším subjektům – příjemcům dotací, transferů a příspěvků 
z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, výši závazných ukazatelů rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek 
pro rok 2023, kterými jsou povinni se řídit 
T – 13. 1. 2023 
Z – vedoucí odborů  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 
5/2/2022 Uzavření Smlouvy o neinvestiční  dotaci na vyrovnávací platbu za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2023  

– finanční odbor 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo 
 
1. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2023 společnosti 

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 26829495, 
zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 26914  
 
ve výši 25 000 000,- Kč  
 
v souladu se Smlouvou o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu S/0587/2022/FO, 
prostřednictvím sportovních areálů, které poskytují služby obecného hospodářského zájmu a jejichž 
vlastníkem nebo provozovatelem je společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.,   
 

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se společností Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., se sídlem 
Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 26829495, zapsanou v OR, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě oddíl C, vložka 26914 dle přílohy č. 1 k usnesení. 

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

 

6/2/2022 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 
2024-2025 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
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schvaluje 
 
střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2024-2025 dle přílohy č. 1 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

7/2/2022 Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2023  

– sport, výchova a vzdělání - OŠKMaT  
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo     
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2023 níže uvedeným subjektům: 
 
1. FK Frýdek-Místek z.s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26674351, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupený předsedou Bc. Radimem Mamulou 
výhradně na náklady družstev dospělých pro rok 2023 ve výši 1.700.000 Kč, 

 
2. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 00534986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provoz a činnost dospělých Extraligového družstva házené mužů 
ve výši 1.670.000 Kč,  
 
3. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ: 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupený starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Marií Dankovou výhradně na provoz a činnost družstva 
volejbalu žen v extralize v roce 2023 ve výši 1.670.000 Kč,  
 
4. Beskydská šachová škola z.s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562517, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou Ing. 
 Petrem Zárubou výhradně na provoz a činnost družstev dospělých šachistů a šachistek BŠŠ v roce 2023 ve  výši 
500.000 Kč,  
 
5. Green Volley Frýdek-Místek, z.s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 22733582, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou Ing. 
Michalem Provazníkem výhradně na provoz a činnost extraligového družstva dospělých volejbalistů ve výši 
1.670.000 Kč, 
 
6. Beskydská šachová škola z.s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562517, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou Ing. 
Petrem Zárubou výhradně na náklady 42. ročníku Turnaje šachových nadějí 2023 ve výši 250.000 Kč,  
 
7. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ: 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady 
související s celkovým zajištěním akce Hornická desítka ve výši 500.000 Kč, 
 
8. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ: 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u 
Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl O, vložka 1199, zastoupená ředitelkou Mgr. Gabrielou 
Morongovou  výhradně na akci 26. ročníku celostátní sportovní olympiády pro mentálně postiženou mládež 2023 
na materiál, ubytování, stravování, nájmy včetně služeb, OON, technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, 
pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání filmů a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné 
odměny, diskotéku, ozvučení, mažoretky, cestovné, dopravné, svoz materiálu, olympijský oheň ve výši 85.000 Kč, 
 
9. BK Klasik z.s., se sídlem Revoluční 556, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 66740258, spolek zapsaný ve SR, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3725, zastoupený prezidentem Ing. Ondřejem Gongolem 
výhradně na pokrytí nájemného sportovního areálu v roce 2023 ve výši 1.200.000 Kč, 
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10. GOODWILL – vyšší odborná škola, s.r.o., se sídlem Bruzovská 2589, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ:  
25364294, společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C, vložka 15418, zastoupená jednatelkou RNDr. Kamilou Slovákovou výhradně na  realizaci 
projektu Seniorská akademie 2023 na výuku a zkoušky skupin, organizaci doprovodných akcí (zájezdy, exkurze),  
mzdy,  nájem učeben, tvorbu studijních textů, na administrativní pracovníky, imatrikulační listy, osvědčení, složky, 
indexy, tisk, hudbu, nájem Rytířského sálu ve výši 400.000 Kč, 
 
11. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ: 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady 
související s celkovým zajištěním akce 49. ročníku atletického mítinku Májové závody ve výši 50.000 Kč, 
 
12. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 
01 Frýdek-Místek, IČ: 00534188, příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku, vedené Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 938, zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Stejskalem výhradně na náklady 
spojené s  proškolením žáků  ZŠ města Frýdku-Místku na KPR, včetně výdajů na závěrečnou soutěž pro nejlepší 
účastníky kurzu, výdaje na zdravotnické prostředky a pomůcky pro realizaci praktické části kurzu ve výši 400.000 
Kč, 
 

13. SK K2 z.s., se sídlem č.p. 158, 739 41 Palkovice, IČ: 22691600, spolek zapsaný ve SR, vedené Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 7787, zastoupený předsedou Liborem Uhrem výhradně na akci F-M sport FEST 
2023, technické a personální zabezpečení akce, na pronájem závodních prostor, včetně služeb, ubytování, měření 
závodů a zálohování dat, přípravu závodních tratí, zajištění bezpečnosti, stavby koridorů, nadchodů, stavby 
oplocení okruhu, závodního depa, zastřešení pódia a prostor pro dekorování, bezpečnostní prvky, nárazové 
žíněnky, osvětlení, vodní záchrannou službu, ozvučení, LED projekci, informační systém, náklady na pořadatele, 
propagaci, registraci, web stránky, FB reklama, občerstvovací stanice, ceny, medaile, trofeje ve výši 650.000 Kč,  
 
14.  Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o.p.s., se sídlem Mozartova 2313, Místek, 738 01 
Frýdek- Místek, IČ: 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností 
u  Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 1199, zastoupená ředitelkou Mgr. Gabrielou Morongovou 
výhradně na akci 19.ročníku Zimních sportovních her v běžeckých disciplínách, na materiál, ubytování, stravování, 
nájmy včetně služeb, OON, technické čety, rozhodčí, obsluhu rozhlasu, pohoštění, tisk, spoje, poštovné, vyvolání 
filmů a fotografií, kancelářské potřeby, kulturní vystoupení, věcné odměny, diskotéku, ozvučení, cestovné, 
dopravné, svoz materiálu ve výši 80.000 Kč, 

 
15. POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 26548526, zapsaný 

ústav vedený u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 920, zastoupený Mgr. Martinem Petrtýlem, 
fundraiserem na  základě plné moci výhradně na realizaci projektu v 5 ZŠ zřizovaných městem Frýdek-Místek 
„Příběhy našich sousedů“(na hlavního koordinátora, regionálního koordinátora, jízdné, pedagoga, účetní projektu, 
kancelářské potřeby, poštovné, hovorné, cestovné, editace zvuku a videa, technickou podporu, návrh a tisk 
pozvánek, moderátora, produkční, květiny pro pamětníky, služby Taxi pro pamětníky, techniku, služby PR, 
odměny pro porotu ve výši 139.950 Kč,  
 
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 
2023 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1 - 15 k usnesení, uložených na 
OŠKMaT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 
8/2/2022 Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí neinvestičních dotací do oblasti mládežnického sportu  

na rok 2023 – OŠKMaT 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
I.  rozhodlo 
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2023 
níže uvedeným subjektům: 
 
1. Hokejový club Frýdek-Místek, spolek, se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 66740002, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 3684, zastoupený 
prezidentem MUDr. Pavolem Holéczym a manažerem Michalem Bobokem výhradně na pokrytí nákladů spojených 
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s provozem a činností družstev dětí a mládeže v roce 2023 dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke  
smlouvě ve výši 13.200.000 Kč, 
 
2. FK Frýdek-Místek z.s., se sídlem Horní 3276, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26674351, spolek zapsaný 
ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6420, zastoupený předsedou Bc. Radimem Mamulou 
výhradně na provoz a činnost mládežnických družstev, správa a údržba stadionu dle nákladového rozpočtu, který 
je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 11.100.000 Kč, 
 
3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek z.s., se sídlem Střelniční 2812, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
00534986, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 127, zastoupený 
předsedou Ing. Lubomírem Kavkou výhradně na provoz a činnost mládeže v roce 2023 dle nákladového rozpočtu, 
který je  přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 2.600.000 Kč, 

 
4. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ: 00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupená starostou Jiřím Zaoralem a jednatelkou Marií Dankovou výhradně na organizované sportování na 
 výkonnostní a vrcholové úrovni dětí a mládeže a jejich příprava dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č.  1 
ke smlouvě ve výši 3.050.000 Kč, 
 

5. BK Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Svazarmovská 317, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26592550, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5534, zastoupený předsedou Petrem 
Sabolem a místopředsedou Janem Heidrichem výhradně na sportovní činnost dětí a mládeže pro sezonu na rok 
2023 dle  nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 1.100.000 Kč, 

 
6. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Na Příkopě 1159, Frýdek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ: 00495824, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 44, 
zastoupený předsedou Josefem Nejezchlebou a místopředsedou Jaroslavem Kašným výhradně na náklady 
sportovní činnosti děti a mládeže v atletice dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 
1.450.000 Kč, 
 
7. Beskydská šachová škola z.s., se sídlem Jana Čapka 3098, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562517, 
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2479, zastoupený předsedou  
Ing. Petrem Zárubou výhradně na činnost dětí a mládeže dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke 
 smlouvě ve výši 850.000 Kč, 
 
8. Green Volley Frýdek-Místek, z.s., se sídlem 28. října 1639, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 22733582, 

spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8078, zastoupený předsedou  
Ing. Michalem Provazníkem výhradně na sportovní činnost dětí a mládeže dle nákladového rozpočtu, který je  
přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 1.450.000 Kč, 
 
9. FbC Frýdek-Místek z.s., se sídlem Slezská 2891, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26640406, spolek 
zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6068, zastoupený předsedou Petrem Řehou 
výhradně na pokrytí nákladů sportovních činností dětí a mládeže dle nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 
ke smlouvě ve výši 780.000 Kč,  
 
10. Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku, se sídlem Hutní 36, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 26606721, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5716, zastoupený 
prezidentem klubu Ing. Jiřím Vykoukalem výhradně na pokrytí nákladů sportovní činnosti dětí a mládeže dle 
nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 450.000 Kč, 

 
11. Basketpoint Frýdek-Místek z.s., se sídlem tř. T. G. Masaryka 503, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČ: 06140971, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16002, zastoupený 
předsedou Ing. Zdeňkem Navrátilem výhradně na sportovně výchovnou činnost spolku pro děti a mládež dle 

nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 2.275.000 Kč, 
 
12. Lašský sportovní klub Frýdek-Místek, z.s., se sídlem Josefa Suka 1840, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ:  22746714, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 10255, zastoupený 
předsedou Bc. Pavlem Gazdou výhradně na celoroční činnost sportovního klubu pro děti a mládež dle 
nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 890.000 Kč, 
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13. TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s., se sídlem Růžový pahorek 549, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČ: 26577089, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8320, zastoupený 
jednatelkou Mgr. Markétou Bilasovou výhradně na celoroční provoz sportovního klubu pro děti a mládež dle  
nákladového rozpočtu, který je přílohou č. 1 ke smlouvě ve výši 300.000 Kč, 
 
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti 
mládežnického sportu na rok 2023 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1 – 13 
k usnesení, uložených na OŠKMaT.  
 
II.  rozhodlo 
 
o neposkytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města do oblasti mládežnického sportu na rok 2023 
níže uvedenému subjektu: 
 
Fotbalpoint Frýdek-Místek z.s., se sídlem El. Krásnohorské 3866, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
17069254, spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 20212, zastoupený 
předsedou Ing. Zdeňkem Navrátilem výhradně na sportovně výchovnou činnost dětí a mládeže ve výši 750.000 
Kč.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

9/2/2022 Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2022  

- sport – OŠKMaT 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo     
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2022 níže uvedeným subjektům: 
 
1. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO:00494780, pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28059, 
zastoupený starostou jednoty Jiřím Zaoralem a jednatelkou Marií Dankovou, na částečnou úhradu nákladů 
spojených se zvýšenými cenami plynu, ve výši 300.000 Kč, 
 
2. Tělocvičná jednota Sokol Skalice, z.s. se sídlem Skalice 434, 738 01 Frýdek-Místek, IČO:48772712,  
spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14108, zastoupený předsedou  
Karlem Valentou, na částečnou úhradu nákladů spojených s nákupem tuhých paliv na vytápění tělocvičny, ve výši 
70.000 Kč, 
 
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města  
na rok 2022 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1 a 2 k usnesení, uložených na 
OŠKMaT. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

10/2/2022 Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2023,  
kultura – OŠKMaT 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo     

 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2023 níže uvedeným subjektům: 
 
1. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. se sídlem Maxima Gorkého 405, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 
47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Radanou Polachovou, na úhradu části nákladů spojených s akcí „26. mezinárodní folklorní festival 
CIOFF®IOV Frýdek-Místek 2023“ /propagace, programové a technické zajištění, honoráře, OON včetně odvodů, 
dopravné, přepravné, ubytování, strava, pitný režim/ ve výši 1.500.000 Kč,  
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2. Evolution Brothers s.r.o., se sídlem Potoční 3180, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 06589405, společnost 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72493, zastoupená Mgr. Mikulášem 
Dohnalem, na základě plné moci, výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „FM CITY FEST 2023“ 
/honoráře umělců, technické zajištění/ ve výši 1.250.000 Kč,  
 
3. Love production s. r. o., se sídlem 739 49 Metylovice 595, IČO 02763052, společnost zapsaná v OR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58572, zastoupená jednatelem Kamilem Rudolfem, 
výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „Sweetsen fest 2023“ /pronájmy techniky a zařízení, nájem 
včetně služeb a energií, doprava, přeprava, instalace zvukové a světelné aparatury, pojištění, pořadatelská, 
bezpečnostní, úklidová a zdravotní služba, tisk a výlep plakátů, poplatky, propagace, reklama, honoráře  
a ubytování, materiál, sanitární a technické zajištění včetně stavby plotů, podií, zastřešení a tribuny, mobilní 
toalety/ ve výši 1.250.000 Kč,  
 
b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města  
na rok 2023 se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle přílohy č. 1/OŠKMaT/R/2023  
až č. 3/OŠKMaT/R/2023 k usnesení.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

11/2/2022 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 2023“  
- OŠKMaT 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
I.  rozhodlo     
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit  
ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ níže uvedeným subjektům: 
 
1. Folklorní soubor Ondrášek z.s., se sídlem Foerstrova 711, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26543460, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334, zastoupený hospodářkou  
Ing. Martinou Šigutovou, na činnost /nájmy včetně služeb a energií, materiál, rekvizity, doprava na vystoupení, 
dovybavení krojových součástí, pořízení a potisk souborových triček, péče, opravy a dovybavení hudebních 
nástrojů a jejich součástí, poplatky, propagace, drobný dlouhodobý hmotný majetek/ ve výši 60.000 Kč,  

 
2. Folklorní soubor Ondrášek z.s., se sídlem Foerstrova 711, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26543460, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5334, zastoupený hospodářkou  
Ing. Martinou Šigutovou, na akci „Ti se dobře mají, co na gajdy hrají“ /nájemné včetně služeb a energií, přeprava 
osob a materiálu hostujícího souboru, stravné a pitný režim, propagace, pořízení videozáznamu/ ve výši  
20.000 Kč,  
 
3. Dětský folklorní soubor Ostravička z.s., se sídlem Maxima Gorkého 405, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO 47861673, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2047, zastoupený 
předsedkyní Radanou Polachovou, na činnost /nájem, materiál, poplatky, opravy a obnova krojových součástí, 
hudebních nástrojů a rekvizit, OON včetně odvodů, honoráře, propagace, technické zajištění akcí, nájmy včetně 
služeb a energií, přepravné, doprava a ubytování na zájezdech. Soustředění – nájem, materiál, doprava, 
ubytování. Náklady spojené s provozem budovy na ul. M. Gorkého 405 ve Frýdku-Místku – energie, nájem včetně 
služeb, údržba a úklid budovy a přilehlých pozemků, odvoz odpadu, vodné a stočné, revize, PH do sekačky/ 
ve výši 500.000 Kč,   
 
4. TŠ Just Dance z.s., se sídlem Bahno-Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČO 26559331, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou,  
na činnost /nájmy včetně energií a služeb, doplnění kostýmů, startovné, licence, letní taneční škola - nájem, 
doprava/ ve výši 120.000 Kč,  
 
5. TŠ Just Dance z.s., se sídlem Bahno-Štandl 1468, Frýdek-Místek, IČO 26559331, spolek zapsaný ve SR 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8527, zastoupený předsedkyní Mgr. Janou Šodkovou,  
na akci „Just Dance Show“ /nájem, propagace, pořízení kostýmů, materiál, kulisy, rekvizity, technické zajištění, 
pořadatelská služba, tisk vstupenek/ ve výši 20.000 Kč, 
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6. Soubor lidových písní a tanců Ostravica, z.s. se sídlem Lískovec 305, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČO 47861533, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1999, zastoupený 
předsedkyní Radkou Jirsovou, na činnost /nájemné, dopravné, doplnění a opravy krojového vybavení a hudebních 
nástrojů, technické zajištění akcí, poplatky, propagace, soustředění – nájem, doprava, ubytování/ ve výši  
150.000 Kč,  
 
7. MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, se sídlem Československé armády č. ev. 481,  
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 01293524, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 
L, vložka 10661, zastoupený předsedkyní Ing. Jarmilou Drozdovou, na akci „Postní koncert - Via Crusis“ 
/honoráře, propagace, tisk a výlep plakátů, kopírování, pořízení zvukového záznamu, fotodokumentace, materiál, 
občerstvení účinkujících/ ve výši 20.000 Kč,  
 
8. Svatováclavský hudební festival, z. s., se sídlem Dr. Šmerala 1181/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  
IČO 26632578, spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5991, zastoupený 
předsedou Doc. Mgr. Igorem Františákem, Ph.D., výhradně na uspořádání koncertu ve Frýdku-Místku konaného 
v rámci akce „Jubilejní 20. ročník Svatováclavského hudebního festivalu“ /nájem včetně služeb a energií, 
umělecké honoráře, fotografické a audio-vizuální služby/ ve výši 180.000 Kč,  
 
9. Love production s. r. o., se sídlem 739 49 Metylovice 595, IČO 02763052, společnost zapsaná v OR 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58572, zastoupená jednatelem Kamilem Rudolfem,  
na koncerty v Klubu Stoun ve Frýdku-Místku /nájem včetně služeb, energie, materiál, propagace, technické 
zajištění, honoráře, OON včetně odvodů, autorské poplatky, tisk a výlep, reklama, platby za služby agentur, 
ubytování umělců/ ve výši 600.000 Kč,  
 
10. Pavla Walková, se sídlem Ke Splavu 2348, 738 01 Frýdek-Místek - Místek, IČO 44935561, nezapsaná v OR, 
výhradně na úhradu části nákladů spojených s akcí „Muzikantské žně“ /honoráře, nájem včetně služeb a energií, 
materiál, ubytování, technické zajištění/ ve výši 250.000 Kč,  
 
11. Galerie Věž z.s., se sídlem Revoluční 310, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 08342113, spolek  
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18731, zastoupený předsedkyní  
PhDr. Dagmar Čaplyginovou, na činnost /cyklus výstav, literárních a komponovaných pořadů, koncertů - tisk, 
propagace, materiál, technické zajištění, honoráře, cestovné a ubytování vystupujících, pořízení fotografií  
a video+audiozáznamů, grafické práce, předtisková příprava/ ve výši 120.000 Kč,  
 
12. Galerie Věž z.s., se sídlem Revoluční 310, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 08342113, spolek zapsaný  
ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 18731, zastoupený předsedkyní PhDr. Dagmar 

Čaplyginovou, na vydání katalogu o činnosti Galerie věž z.s. za rok 2022 /grafické a redakční práce, předtisková 
příprava, jazykové korektury, sazba a tisk/ ve výši 50.000 Kč,  
 
13. 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 členkou výboru Ing. Evou 
Chlopčíkovou, na základě plné moci, výhradně na činnost /provoz Veřejného malířského ateliéru ve Frýdku-Místku 
- propagace, nájmy včetně energií a služeb, reklama, vodné a stočné/ ve výši 60.000 Kč,  
 
14. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní  
Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na činnost /dramatické a integrační pořady, 
hudebně-literární večery, výstavy a přednášky - nájmy včetně energií a služeb, honoráře, propagace, cestovné  
a občerstvení účinkujícím, OON včetně odvodů, materiál, poštovné, ceny soutěžícím, technické a programové 
zajištění, režie sálu/ ve výši 200.000 Kč,  
 
15. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní  

Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na akci „Festival dětských pěveckých sborů“ 
/propagace, OON včetně odvodů, materiál, ceny, honoráře, občerstvení účinkujícím, dopravné souborů, technické 
a programové zajištění, cestovné, nájmy včetně energií a služeb/ ve výši 40.000 Kč, 
 
16. Katolický lidový dům v Místku z.s., se sídlem F. Čejky 450, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 16628756, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 380, zastoupený předsedkyní  
Ing. Hanou Olkovou a místopředsedkyní Ing. Janou Kohutovou, na akci „Setkání pro zdravotně postižené“  
/propagace, ceny a občerstvení pro soutěžící a účinkující, honoráře, materiál, OON včetně odvodů, nájmy včetně 
energií a služeb, technické a programové zajištění, cestovné/ ve výši 20.000 Kč,  
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b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ se subjekty uvedenými 
v bodě a) usnesení dle příloh č. 1/OŠKMaT/DP PaRKA/2023 až 16/OŠKMaT/DP PaRKA/2023 
k usnesení. 
 
II.  rozhodlo     
 
o neposkytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ níže uvedeným subjektům: 
 
17. Hard&Heavy z.s., se sídlem 17. listopadu 907, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 11786256, spolek 
zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 19867, zastoupený členem výkonného 
výboru panem Petrem Medříkem, na akci „HellPdays“ ve výši 400.000 Kč,  
 
18. Augustiada production z. s., se sídlem Bahno-Rovňa 1347, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 03689336, 
spolek zapsaný ve SR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14021, zastoupený předsedou  
Ing. Petrem Menšíkem, na akci „AUGUSTIADA 2023“ ve výši 100.000 Kč.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

12/2/2022 Poskytnutí  neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí  neinvestičních  dotací  z rozpočtu města pro  rok 2023  
a z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok  

2023“ – odbor sociálních služeb 
 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
a)  rozhodlo 
 
o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rok 2023“ níže 
uvedeným subjektům: 
 
1. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským 
soudem  v  Praze,  oddíl  L,  vložka  7606,  zastoupen  vedoucí  oblastní  odbočky  Janou  Krestovou,  ve  výši  Kč  
60 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Odborné sociální poradenství 

pro osoby se zrakovým postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb,   hygienických a čisticích prostředků, 
spotřebního materiálu, úhradu energií, výmalby a  úklidu prostorů odbočky, údržby tiskáren a elektroniky, 
cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb 
spojených s nájmem, ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 
S/0689/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
2. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek se sídlem 
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 65399447, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským 
soudem  v  Praze,  oddíl  L,  vložka  7606,  zastoupen  vedoucí  oblastní  odbočky  Janou  Krestovou,  ve  výši  Kč    
60 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Sociálně aktivizační služby 
pro zrakově postižené osoby“, tj. na nákup kancelářských potřeb, hygienických a čisticích prostředků, spotřebního 
materiálu, úhradu energií, výmalby klubovny, úklidu odbočky, údržby elektroniky a tiskáren, cestovného, 
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, ekonomických 
služeb, nákladů spojených s úhradou faktur za přednášky, besedy, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-
Místek, dle přílohy č. S/0690/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
3.  ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., se sídlem Voršilská 139/5, 110 00 Praha 1, IČO 
00537675, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 573, 
zastoupen místopředsedkyní organizace Mgr. Drahomírou Venkrbcovou, ve výši Kč 300 000,- , a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „OSP pomůže vyřešit obtížnou či krizovou životní situaci“, 
tj. na nákup potravin, kancelářských potřeb, hygienických prostředků, úhradu energií, vodného a stočného, 
cestovného,  telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb 
spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
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pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 
nákladů zařízení příjemce na adrese Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0691/2022/OSS, 
uložené na OSS. 
 
4.  Centrum nové naděje z. ú., se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632031, ústav zapsán 
v rejstříku ústavů, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 32, zastoupen ředitelkou Bc. Martinou 
Damkovou, ve výši Kč 430 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Občanská poradna“, tj. na nákup kancelářských potřeb, čisticích a hygienických prostředků, spotřebního 
materiálu, úhradu energií, oprav a udržování PC a sítě, cestovného, telefonních poplatků, poštovních poplatků, 
nájemného a služeb spojených s nájmem, ekonomických služeb, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních 
nákladů, zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, dle přílohy č. S/0692/2022/OSS, uložené na 
OSS.  
 
5.  Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o., se sídlem Hraniční 21, 739 42 Frýdek-Místek-Lysůvky, IČO 29386063, 
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 38065, zastoupena jednatelem Janem Liberdou, ve výši  Kč 450 000, -, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora občanů statutárního města Frýdek-Místek, jímž je 
poskytována pobytová sociální služba v Domově sv. Jana Křtitele s.r.o.“, tj. na úhradu nájemného, dle přílohy č. 

S/0693/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
6.  Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 28659392, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 
Krajským  soudem  v  Ostravě,  oddíl O,  vložka  308, zastoupena  ředitelem  Ing.  Jiřím  Drastíkem,  ve  výši   Kč  
170 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Dům na půl cesty Frýdek-
Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, čisticích a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, úhradu 
energií, vodného a stočného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného, (Antonínovo 
nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek), programu na evidenci klientů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů 
k použití pobočkou příjemce Frýdek-Místek na adrese  Antonínovo  náměstí 92, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy 
č. S/0694/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
7.  Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 350 000,-, a to výhradně na částečnou 

úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Kontaktní a poradenské centrum  Frýdek-Místek“, tj. na nákup  
potravin, čisticích a hygienických prostředků, spotřebního materiálu, zdravotního materiálu k Harm reduction,  
úhradu úklidu,  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 
pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení 
příjemce na adrese Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0695/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
8.  z. s. Filadelfie,  se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 26548518, spolek zapsaný ve 
spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 5400, zastoupen předsedou 
představenstva Martinem Dubčákem, B.Th., ve výši Kč 420 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Nízkoprahový klub U-kryt“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu 
energií, vodného a stočného, údržby HW a SW,  poplatků za připojení k internetu, nájemného, mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  a pojistného na sociální 
zabezpečení, dle přílohy  č. S/0697/2022/OSS, uložené  na OSS. 
 
9. Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 140 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 

v rámci projektu „NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese  T.G. Masaryka 
1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0698/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
10.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou  
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 70 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
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Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese T. G. Masaryka 
1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0699/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
11.  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 82 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Poradna rané péče EUNIKA“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0700/2022/OSS, 
uložené na OSS. 
 
12.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 320 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, noclehárna pro muže“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bahno-Příkopy 1309, 738 
01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0701/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
13.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 

zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 1 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bahno-Příkopy 1309, 738 01 Frýdek-
Místek, dle přílohy č. S/0702/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
14.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou  Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč  400 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bahno-Příkopy 
1309, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0703/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
15.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 

Mgr. Zuzanou   Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 200 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „BETHEL Frýdek-Místek, terénní program“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bahno-Příkopy 1309, 738 
01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0704/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
16.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 153 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „SÁRA Frýdek-Místek, noclehárna pro ženy“, tj. na úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného  na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bruzovská 328, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0705/2022/OSS, uložené na OSS.  
 
17.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 750 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 

v rámci projektu „Sociální asistence Frýdek-Místek, aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, tj. na úhradu mzdových 
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese 
Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0706/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
18.  Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 
40613411, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 297, 
zastoupen oblastní ekonomkou Armády spásy pro Moravskoslezský kraj Ing. Bc. Hanou Buříkovou ve výši Kč  
600 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Armáda spásy, Prevence 
bezdomovectví Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, čisticích prostředků, pracovních oděvů a 
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ochranných pracovních pomůcek, spotřebního materiálu,  úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování 
budov, aut, cestovného, telefonních poplatků, úklidu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů 
zařízení příjemce na adrese Československé armády 797, 738 01 Frýdek-Místek,  dle přílohy č. S/0707/2022/OSS, 
uložené na OSS. 
 
19.  Renarkon o. p. s., se sídlem Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, obecně prospěšná 
společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, 
vložka 17, zastoupena ředitelem Mgr. Martinem Chovancem, ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Terénní program Frýdecko-Místecko“, tj. na nákup zdravotního 
materiálu k Harm reduction, úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu 
provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 
S/0708/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
20. Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., se sídlem 28. října 286/10, 702 00 Ostrava, 
IČO 02407451, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským  soudem v Ostravě,  oddíl O,  vložka 1239,  zastoupená ředitelkou Bc. Pavlínou Zarubovou, ve  výši  Kč  

20 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Tlumočnická  služba 2023“, 
tj. na nákup vody pro klienty, čisticích a hygienických prostředků, úhradu energií, telefonních poplatků, 
nájemného, programu na evidenci klientů, ostatních osobních nákladů (tlumočník), dle přílohy č. 
S/0709/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
21. Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, se sídlem Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava, IČO 
75095017, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43335, 
zastoupený vedoucí střediska Bc. Vladimírou Salvetovou, ve výši Kč 40 000,-, a to výhradně na částečnou 
úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením“, tj. na nákup kancelářských potřeb, úhradu oprav a udržování budov, aut, cestovného, telefonních 
poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, ekonomických služeb, 
drobného nehmotného majetku (aplikace do tabletů pro stimulaci zraku), mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy  č. 
S/0710/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
22.  Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČO 26641178, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem Mgr. 

Janem Czudkem, ve výši Kč 330 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Poradna Modrého kříže v ČR“, tj. na úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem,  mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Malý Koloredov 
811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0711/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
23.  Modrý kříž v České republice, se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČO 26641178, spolek zapsaný 
ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupen ředitelem Mgr. 
Janem Czudkem, ve výši Kč 196 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu 
„Následná péče“, tj. na  úhradu  nájemného a služeb spojených s nájmem,  mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Malý Koloredov 811, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0712/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
24. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 1 495 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 

v rámci projektu „Dům pokojného stáří“, tj. na nákup kancelářských potřeb,   spotřebního materiálu, úhradu 
energií, vodného a stočného, oprav a udržování budov, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Mariánské náměstí 146, 1287, 1288, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0714/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
25. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 800 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Oáza pokoje“, tj. na nákup kancelářských potřeb,   spotřebního materiálu, úhradu energií, 
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vodného a stočného, oprav a udržování budov, výtahu, technického zařízení, pomůcek,  mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese K Hájku 2971, 
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0715/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
26. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 287 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Charitní odlehčovací služba“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého 
hmotného majetku (vertikalizační postel, popruh na zvedák), úhradu energií, vodného a stočného, oprav a 
udržování výtahu, pomůcek, technického vybavení, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Mariánské náměstí 1287, 1288, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0716/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
27. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 138 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Charitní týdenní stacionář“, tj. na nákup kancelářských potřeb,  drobného dlouhodobého 

hmotného majetku (vertikalizační postel, popruh na zvedák), spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a 
stočného, oprav a udržování budov, výtahu, pomůcek, technického vybavení, mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Mariánské náměstí 1287, 
1288, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0717/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
28. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 743 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Charitní pečovatelská služba“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, úhradu 
oprav a udržování technického vybavení, aut, nájemného a služeb spojených s nájmem, odvozu odpadu, 
programu na evidenci klientů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu 
provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Beskydská 124, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 
S/0718/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
29. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 

zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 230 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Rebel“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, úhradu energií, vodného a 
stočného, oprav a udržování aut, technického vybavení, pomůcek, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, nájemného, revize, programu na evidenci klientů,  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a 
odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je 
určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Husova 3294, 738 01 Frýdek-Místek, 
dle přílohy č. S/0719/2022/OSS, uložené   na OSS. 
 
30. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 650 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Klub Nezbeda“, tj. na nákup kancelářských potřeb,    spotřebního materiálu, úhradu energií, 
vodného a stočného, oprav a udržování technického vybavení, pomůcek, cestovného,  telefonních poplatků, 
poplatků za připojení k internetu, nájemného, revize, programu na evidenci klientů, odvozu odpadu,  mzdových 
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese 

Husova 3294, 738 01 Frýdek-Místek a F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek dle přílohy  č. S/0720/2022/OSS, 
uložené na OSS. 
 
31. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 230 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „ZOOM“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, úhradu oprav a udržování 
aut, cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených 
s nájmem, programu na evidenci klientů, revize, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
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úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 
S/0721/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
32. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 172 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Denní centrum Maják“, tj. na nákup kancelářských potřeb,   spotřebního materiálu, úhradu 
energií, vodného a stočného, oprav a udržování výtahu, technického vybavení, cestovného, telefonních poplatků, 
poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného, odvozu odpadu,  revize, mzdových nákladů 
(mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení, dle přílohy  č. S/0722/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
33. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 189 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Terénní odlehčovací služba“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, úhradu 
oprav a udržování aut, cestovného, telefonních poplatků,  nájemného a služeb spojených s nájmem,  revize, 
programu na evidenci klientů, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu 

provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Beskydská 124, 738 01 Frýdek-Místek dle přílohy č. 
S/0723/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
34. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 253 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „Centrum Pramínek“, tj. na nákup kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého hmotného 
majetku (nábytek do hracích prostor),  spotřebního materiálu, úhradu  oprav a udržování aut, cestovného, 
telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, nájemného a služeb spojených s nájmem, programu na 
evidenci klientů, odvozu odpadu, revize, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Míru 1345, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 
S/0724/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
35. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 45235201, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA ve výši Kč 632 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 

v rámci projektu „Beskydské centrum duševního zdraví“, tj. na nákup kancelářských potřeb, spotřebního 
materiálu, čisticích a hygienických potřeb, úhradu energií, vodného a stočného, cestovného, telefonních poplatků, 
služeb spojených s nájmem, úklidu, odvozu odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena 
výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Elišky  Krásnohorské 249, 738 01 Frýdek-
Místek dle přílohy č. S/0725/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
36.  Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 70632596 
pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 11839, 
zastoupen ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou, ve výši Kč 850 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů v rámci projektu „Osobní asistence-cesta ke snadnějšímu životu“, tj. na úhradu mzdových 
nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení.  Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese 
Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0726/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
37. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 
Ostrava, IČO 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Schenkem, ve 
výši Kč 180 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Poradna pro osoby 
se zdravotním postižením Frýdek-Místek“, tj. na nákup kancelářských potřeb,  úhradu energií, telefonních 
poplatků, nájemného, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 
nákladů zařízení příjemce na adrese Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0727/2022/OSS, 
uložené na OSS. 
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38.  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., se sídlem Bieblova 3,    702 00 
Ostrava, IČO 26593548, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1218, zastoupena ředitelem  Ing. Liborem Schenkem, Kč 
80 000,-, v rámci projektu „Osobní asistence Ostravsko a  Frýdecko-Místecko“, tj. na nákup hygienických 
prostředků, spotřebního materiálu, úhradu  mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na 
úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. 
S/0728/2022/OSS. 
 
39. KAFIRA o. p. s, se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 26588773, obecně prospěšná společnost 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1215, 
zastoupena ředitelem Janem Horákem, ve výši Kč 420 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních 
nákladů v rámci projektu „Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí“, tj. na 
nákup kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, drobných kompenzačních, stimulačních, multismyslových 
pomůcek, hygienických a čisticích prostředků, úhradu energií, vodného a stočného, oprav a udržování budov, 
cestovného, telefonních poplatků, poplatků za připojení k internetu, poštovních poplatků, nájemného a služeb 
spojených s nájmem, úklidu, odvozu  odpadu, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na 
všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, ostatních osobních nákladů, zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních 

nákladů zařízení příjemce na adrese Na poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0729/2022/OSS, 
uložené na OSS. 
 
40. Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s., se sídlem Mozartova 2313, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 01854071, obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 1199, zastoupena ředitelkou Mgr. Gabrielou Morongovou, ve výši Kč 
330 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociálních 
služeb – denní stacionář Škola života“, tj. na úhradu energií, vodného a stočného, telefonních poplatků, 
nájemného, mzdových nákladů (mimo úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění  
a pojistného na sociální zabezpečení, dle přílohy č. S/0730/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
b)  rozhodlo 
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Podpora a rozvoj 
sociálních služeb pro rok 2023“ se subjekty uvedenými v bodě a) usnesení dle přílohy č. S/0689/2022/OSS až 
S/0695/2022/OSS, č. S/0697/2022/OSS až S/0712/2022/OSS a č. S/0714/2022/OSS až S/0730/2022/OSS 
k usnesení, uložené na OSS. 

 
c)  rozhodlo 
 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2023 níže uvedeným subjektům: 
 
1.  Krizové centrum Ostrava, z. s., se sídlem: Ruská 94/29, 70300 Ostrava-Vítkovice, IČO: 22735283, zapsaný 
ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8055, zastoupený předsedou  
Bc. Davidem Tichým, DiS., ve výši Kč 100 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů v rámci 
projektu „Krizová pomoc pro MSK“, tj. na úhradu nájemného dle přílohy č. S/0735/2022/OSS k tomuto usnesení, 
uložené na OSS. 
 
2.  Cesta bez barier, spolek, se sídlem Staříč 426, 73943 Staříč, IČO: 04419243, spolek zapsaný ve spolkovém   
rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 14520, zastoupený předsedkyní Bc. Alenou 
Matýskovou,  ve  výši  Kč  610 000,-,  a  to  výhradně  na  částečnou  úhradu provozních nákladů, tj. na nákup 
spotřebního materiálu, pohonných hmot,  úhradu oprav a údržby aut, telefonních poplatků, poplatků za připojení 
k internetu, poštovních poplatků, energií, nájemného a služeb spojených s nájmem, mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.  

Neinvestiční dotace je určena výhradně k použití pobočkou příjemce Frýdek-Místek na adrese Malý Koloredov 811, 
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0736/2022/OSS k tomuto usnesení, uložené na OSS. 
 
3. Armáda spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,                   
IČO: 40613411, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 297, 
zastoupen oblastní ekonomkou Armády spásy pro Moravskoslezský kraj Ing. Bc. Hanou Buříkovou, ve výši  
Kč 3 850 000,-, a to  výhradně  na  částečnou  úhradu  provozních  nákladů  v  rámci  projektu   „Domov Přístav 
Frýdek-Místek“, tj. na nákup potravin, kancelářských potřeb, čisticích prostředků, léků, zdravotnických pomůcek, 
pracovních oděvů, ochranných pracovních pomůcek, materiálu pro údržbu, spotřebního materiálu, úhradu energií, 
vodného a stočného, opravy a údržbu budov, praní prádla, ostatní spoje, telefony, školení a kurzy, úklidové 
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služby, odvozu separovaného a nebezpečného odpadu, deratizace, rozhlasové a TV poplatky, software pro 
sociální služby, ostatní služby, mzdové náklady (mimo úhrady odměn) a odvody pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu 
provozních nákladů zařízení příjemce, kterým je Domov Přístav Frýdek-Místek, se sídlem Míru 1313, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0743/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
d)  rozhodlo 
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města se subjekty uvedenými 
v bodě c) usnesení dle přílohy č. S/0735/2022/OSS, č. S/0736/2022/OSS a č. S/0743/2022/OSS k usnesení, 
uložené na OSS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

13/2/2022 Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2023  
– Podpora služeb sociální prevence – odbor sociálních služeb 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

 
a)  rozhodlo 
 
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2023 níže uvedeným subjektům: 
 
1.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 668 000,-,  a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo 
úhradu odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. 
Neinvestiční dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bruzovská 328, 
738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0737/2022/OSS, uložené  na OSS. 
 
2.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 526 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 

odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bruzovská 328, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0738/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
3.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 110 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních nákladů zařízení příjemce na adrese Bruzovská 328, 738 01 
Frýdek-Místek, dle přílohy č. S/0739/2022/OSS, uložené na OSS. 
 
4.  Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, církevní organizace 
zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupená ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ve výši Kč 476 000,-, a to výhradně na částečnou úhradu provozních nákladů 
v rámci projektu „RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace“, tj. na úhradu mzdových nákladů (mimo úhradu 
odměn) a odvodů pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně na úhradu provozních    nákladů    zařízení    příjemce,   kterým   je   RÚT    Frýdek-
Místek   na   adrese   T. G. Masaryka   1101, 738 01 Frýdek-Místek, dle přílohy  č. S/0740/2022/OSS, uložené na 
OSS. 
 
b)  rozhodlo 
 
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města se subjekty uvedenými 
v bodě a) usnesení, dle příloh č.  S/0737/2022/OSS až S/0740/2022/OSS k tomuto usnesení, uložených na OSS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
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14/2/2022 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace  

– odbor sociálních služeb 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

rozhodlo 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace uzavřené dne 17.03.2022 mezi statutárním 
městem Frýdek-Místek, se sídlem: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00296643, zastoupené primátorem 
Petrem Korčem a ADROU, o. p. s., se sídlem: Markova 600/6, 158 00  Praha 5 - Jinonice, IČO: 61388122, 
zapsána ve spolkovém rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, 
vložka 1196, zastoupena vedoucím Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek Stanislavem Staňkem, na základě 
plné moci, jehož předmětem je změna účelového určení poskytnuté neinvestiční dotace ve výši Kč 135 000,- 
v rámci projektu „Informační a podpůrné centrum pro rodiny s dětmi s autismem“,  a to dle přílohy č. 1/OSS 
k tomuto usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
 

15/2/2022 Přijetí závazku finanční spoluúčasti na úhradě oprávněné provozní ztráty 
pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem ve Frýdlantu nad 

Ostravicí provozovatele Medela - péče o seniory o.p.s. 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
a) přijímá 
 
závazek statutárního města Frýdek-Místek, spočívající ve spolufinancování oprávněné provozní ztráty pobytové 
sociální služby domova se zvláštním režimem na ulici Nerudova 1499 ve Frýdlantu na Ostravicí provozovatele 
Medela - péče o seniory o.p.s., IČO: 02141531, ve výši 30 %, maximálně však 35.000 Kč za rok na uživatele 
sociální služby s trvalým pobytem minimálně 2 roky v k. ú. Frýdek, Místek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, 
Lysůvky, Panské Nové Dvory, Skalice u Frýdku-Místku.  
 
b) schvaluje  

 
maximální míru roční dotace při obsazení všemi 30 uživateli s trvalým pobytem minimálně 2 roky v k. ú. Frýdek, 
Místek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, Lysůvky, Panské Nové Dvory, Skalice u Frýdku-Místku, v zařízení 

domov se zvláštním režimem Medela - péče o seniory o.p.s. na ul. Nerudova 1499, Frýdlant nad Ostravicí ve výši 
1.050.000,- Kč, počínaje rokem 2023. Vyrovnávací platba z rozpočtu města bude poskytována na základě smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 
16/2/2022 Poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních  smluv  

o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu prevence kriminality 

statutárního města Frýdek-Místek na rok 2023 – OBRaPK 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

I. rozhodlo 
 
a) o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu „Program prevence kriminality statutárního 
města Frýdek-Místek na rok 2023“ níže uvedeným subjektům: 

 
1. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána  

v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA,  ve výši 200.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Doučování 
dětí ze sociálně znevýhodněných rodin“.  
 

2. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána  
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA,  ve výši 25.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Rodina 
hrou“.  
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3. Charita Frýdek-Místek, se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána  
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem 
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA,  ve výši 10.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Život  
ve městě“.  
 

4. Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 
26642638, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6095, 
zastoupený předsedkyní spolku Mgr. Danou Nedělníkovou, Ph.D. ve výši 60.000,- Kč, a to výhradně na 
realizaci projektu „Dopady rozchodu/rozvodu na dítě: Podpora rodičů v rozpadu rodičovského vztahu“. 
 

5. Spolu pro rodinu, z.s., se sídlem Žerotínova 1230/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 
26642638, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6095, 
zastoupený předsedkyní spolku Mgr. Danou Nedělníkovou, Ph.D. ve výši 20.000,- Kč, a to výhradně na 
realizaci projektu „KOMPAS 2023 – komunikace, partnerství a spolupráce“. 
 

6. Modrý kříž v České republice, o.s., se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ: 26641178, 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6051, zastoupený 
ředitelem Mgr. Janem Czudkem ve výši 80.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Zkus to 
s námi!“.  

 
7. Rodině blíž, z.s., se sídlem Jubilejní 510/74, 700 30 Ostrava, IČ: 11773561, zapsaný ve spolkovém 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 19856, zastoupený předsedou spolku 
Mgr. Liborem Menšíkem ve výši 255.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Rodině blíž - 
rodinné a výchovné poradenství“.  
 

8. Lumpíkov, z.ú. se sídlem Tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 2859343, zapsaný 
v ústavním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu U, vložce č. 4, zastoupený ředitelkou 
Petrou Petruškovou, ve výši 80.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Domácí násilí aneb ženy 
a děti v ohrožení“. 
 

9. Přátelé Lipiny, z.s. se sídlem V. Vantucha 1341, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 7279710, zapsaný ve 
spolkovém rejstříku Krajského soudu Ostrava v oddílu L, vložce 17789, zastoupený Zdenkou Benešovou, 
Jakubem Neubauerem a Janou Šponiarovou, členy výkonné rady ve výši 40.000,-Kč, a to výhradně na 
realizaci projektu „Volnočasové aktivity pro děti a mládež zejména v sociálně vyloučené lokalitě ul. Míru  
a Křižíkovy“.  
 

10. Centrum nové naděje, z.ú. se sídlem Palackého 129, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 70632031, zapsaný 
v ústavním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu U, vložce č. 32, zastoupený 
ředitelkou Bc. Martinou Damkovou, ve výši 30.000,- Kč, a to výhradně na realizaci projektu „Právní 
gramotnost aneb neznalost zákona neomlouvá“. 
 

b) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu 
„Program prevence kriminality statutárního města Frýdek-Místek na rok 2023“ se subjekty 
uvedenými v bodě a) usnesení dle příloh č. 1 – 10 k usnesení, uložených na OBRaPK. 

 
II. rozhodlo 

 
c) o neposkytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Program prevence kriminality 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2023“ níže uvedenému subjektu: 
 
Charita Frýdek-Místek, se sídlem: F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45235201, zapsána  
v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky, zastoupena ředitelem  
Mgr. Martinem Hořínkem, MBA, ve výši 50.000,- Kč, a to na realizaci projektu „Rozvoj všemi směry s Klubem 

Nezbeda“.  
 
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Frýdku-Místku zařadila tento projekt na poslední místo 
v pořadí z hlediska účelnosti a nevyšly tak na něj finanční prostředky z dotačního programu města.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       
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17/2/2022 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města 

Frýdek-Místek na rok 2023 pro Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor 
Frýdek-Místek     

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

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 revitalizaci vnitřních prostor, 
zvýšení úrovně zabezpečení objektů, snížení energetické náročnosti budov a to včetně vypracování 
projektové dokumentace. 
 

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 plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS 
Moravskoslezského kraje a to dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, uložené na odboru BRaPK. 

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

18/2/2022 Sbírkový program DARUJ F≈M 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
1.  ruší 
 
usnesení č. II./2.22. z 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného dne 9. 3. 2022. 
 
2.  rozhodlo 
 
o poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku s názvem „DARUJ F≈M – Pomoc Ukrajině“ ve výši částky 
vybrané v této sbírce (mimo částky darované z veřejných zdrojů) od jejího zahájení do 15. 12. 2023, maximálně 
však ve výši 100 tis. Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.  HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 
 

19/2/2022 Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí nemovitých 
věcí, uzavření dodatku, ukončení Smlouvy o uzavření budoucí kupní 

smlouvy a záměr bezúplatného převodu 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
I.  rozhodlo    

 
1. nabýt část pozemku p.č. St. 232, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, 
nově odměřenou a označenou geometrickým plánem č. 2309-5/2021 ze dne 22.12.2021, jako díl „k“, o výměře 1 
m2, který se stane součástí nově vzniklého pozemku p.č. 1382/13, ve vlastnictví statutárního města Frýdek-
Místek, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, naproti kulturního domu ve Skalici, od Marcely 
Šimíkové, bytem **********, ******************, za kupní cenu 180 Kč. 
 
2. a) nabýt část pozemku p.č. 776/3, zahrada, nově odměřenou a označenou geometrickým plánem č. 2308-
4/2021 ze dne 4.11.2021 jako pozemek p.č. 776/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (podél silnice III/4773), od Jozefa Minicha a Mgr. Boženy Minichové, 
oba bytem **************, *****************, za kupní cenu 180 Kč/m2. Převod pozemku bude realizován 
po výmazu omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, s tím souvisejícím závazkem nezajistit 
zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazkem neumožnit zápis nového zástavního práva 
namísto starého, a zákazem zatížení z katastru nemovitostí. 
   b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím 
a manžely Jozefem a Boženou Minichovými, oba bytem **************, ******************, jako budoucími 
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prodávajícími, na jejímž základě dojde k prodeji pozemku dle bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výmazu omezení vlastnického práva k předmětné části pozemku zástavním právem smluvním, s tím 
souvisejícím závazkem nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis 
nového zástavního práva namísto starého, a zákazem zatížení z katastru nemovitostí. Náklady spojené s výmazem 
omezení vlastnického práva k předmětné části pozemku z katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu 
ve výši správního poplatku (2000 Kč) hradí město. Poplatek zástavního věřitele za vystavení dokladů nutných pro 
výmaz uvedených omezení (500 Kč) bude hrazen budoucími prodávajícími a následně městem proplacen po 
uzavření kupní smlouvy. Pokud po výmazu omezení vlastnického práva k předmětné části pozemku z katastru 
nemovitostí nebude kupní smlouva uzavřena z důvodů na straně budoucích prodávajících, budou náklady spojené 
s výmazem omezení vlastnického práva z katastru nemovitostí povinni uhradit městu budoucí prodávající. 
 
3. nabýt část pozemku p.č. 777/9, zahrada, nově odměřenou a označenou geometrickým plánem č. 2308-4/2021 
ze dne 04.11.2021 (dále jen „GP“) jako díl „f“ o výměře 6 m2, a část pozemku p.č. 777/10, nově odměřenou a 
označenou GP jako díl „g“, o výměře 22 m2, kdy oba díly budou sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 
777/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 28 m2, vše  k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek (podél silnice III/4773), od Arnolda Hölblinga a Věry Hölblingové, oba bytem ***********, 
******************, za kupní cenu 180 Kč/m2.  
 
4. a) nabýt část pozemku p.č. 777/11, zahrada, nově odměřenou a označenou geometrickým plánem č. 2308-

4/2021 ze dne 4.11.2021 (dále jen „GP“) jako díl „e“, o výměře 16 m2, a část pozemku p.č. st. 196, zastavěná 
plocha a nádvoří, nově odměřenou a  označenou GP a jako díl „d“, o výměře 12 m2, kdy oba díly budou sloučeny 
do nově vzniklého pozemku p.č. 777/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 28 m2,  vše k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (podél silnice III/4773), od Martina Bače, bytem **********, 
*******************, za kupní cenu 180 Kč Kč/m2. Převod pozemků bude realizován po výmazu omezení 
vlastnického práva zástavním právem smluvním, zákazem zcizení a zatížení. 
   b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím 
a Martinem Bačou, bytem ***********, *******************, jako budoucím prodávajícím, na jejímž základě 
dojde k prodeji pozemků dle bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu omezení 
vlastnického práva k předmětné části pozemku zástavním právem smluvním, zákazem zcizení a zatížení. Náklady 
spojené s výmazem omezení vlastnického práva k předmětné části pozemku z katastru nemovitostí u příslušného 
katastrálního úřadu ve výši správního poplatku (2000 Kč) hradí město. Poplatek zástavního věřitele za vystavení 
dokladů nutných pro výmaz uvedených omezení (500 Kč) bude hrazen budoucím prodávajícím a následně 
městem proplacen po uzavření kupní smlouvy. Pokud po výmazu omezení vlastnického práva k předmětné části 
pozemku z katastru nemovitostí nebude kupní smlouva uzavřena z důvodů na straně budoucího prodávajícího, 
bude náklady spojené s výmazem omezení vlastnického práva z katastru nemovitostí povinen uhradit městu 
budoucí prodávající. 

 
5. nabýt část pozemku p.č. 777/14, zahrada, nově odměřenou a označenou geometrickým plánem č. 2308-
4/2021 ze dne 04.11.2021 jako pozemek p.č. 777/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2, vše 
k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (podél silnice III/4773), od Mgr. Jiřího Grima, bytem ********, 
******************, za kupní cenu 180 Kč/m2.  
 
6. nabýt část pozemku p.č. 787/7, ostatní plocha - ostatní komunikace, nově odměřenou a označenou 
geometrickým plánem č. 2308-4/2021 ze dne 04.11.2021 jako pozemek p.č. 787/76, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 7 m2, vše k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (podél silnice III/4773), od 
Hedviky Bezecné, bytem **********, *****************, Martina Bezecného bytem *************, 
****************, *******, a Marcely Šimíkové, bytem **********, *******************, za kupní cenu 
180 Kč/m2.  
 
7. a) nabýt pozemky p.č. 7703/5, ostatní plocha – pohřebiště, a p.č. 7703/6, ostatní plocha – pohřebiště, oba 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (veřejné pohřebiště Frýdek), 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 věcného 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 
pozemky p.č. 7703/5, ostatní plocha – pohřebiště, a p.č. 7703/6, ostatní plocha – pohřebiště, oba v k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek, po dobu 5 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 
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, jejímž předmětem je bezúplatný převod 
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pozemků specifikovaných v bodě a) tohoto usnesení a zřízení věcného práva dle bodu b) tohoto usnesení, dle 
přílohy č. 1 k usnesení. 
 
8. a) nabýt pozemek p.č. 3059/8, ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, 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 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. 3059/8, ostatní plocha – zeleň, v k.ú. Frýdek, obec Frýdek- Místek, po dobu 5 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 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, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku 
specifikovaného v bodě a) tohoto usnesení, sjednání omezujících podmínek pro statutární město Frýdek-Místek 
specifikovaných zejména v čl. IV smlouvy a zřízení věcného práva dle bodu b) tohoto usnesení, dle přílohy č. 2  
k usnesení. 

 
9. prodat pozemky: 
- p.č. 1437/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/460, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/459, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/461, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/462, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/465, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/466, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/467, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/464, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/463, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/468, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/469, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/473, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/474, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/475, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6802/166, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6802/167, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/476, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/477, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/478, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
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- p.č. 1831/471, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/479, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/472, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/491, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6655/102, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6655/101, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6655/100, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6655/99, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6655/95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 6655/96, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 6655/97, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 6655/98, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 6655/103, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/490, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/482, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/481, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/488, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 
- p.č. 1831/489, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 

vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/486, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/485, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/483, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/484, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/487, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/495, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

- p.č. 1831/496, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, kdy na pozemku stojí stavba bez čp/če, tech. 
vyb., zapsaná na LV č. 2751, 

všechny v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Slezská), společnosti DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Místek, 

73801 Frýdek-Místek, IČO 65138091, za kupní cenu 522 Kč/m2, přičemž kupní cena je platná po dobu 2 let od 
schválení zastupitelstvem města. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. 
 
10. a) nabýt pozemky p.č. 6403/43, ostatní plocha – jiná plocha, a p.č. 7610/9, ostatní plocha – zeleň, oba 
v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Střelniční, ul. Cihelní), 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 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, 
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IČO: 69797111, spočívající v závazku statutárního města Frýdek-Místek nezcizit a nezatížit zástavním právem 
pozemky p.č. 6403/43, ostatní plocha – jiná plocha, a p.č. 7610/9, ostatní plocha – zeleň, oba v k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek, po dobu 5 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 nemovité věci a o zřízení věcného práva 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, 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, dle přílohy č. 3 
k usnesení.  
 
11. a) nabýt část pozemku p.č. 781/7, zahrada, nově odměřenou a označenou geometrickým plánem č. 2403-
42/2022 ze dne 10.10.2022 (dále jen „GP“) jako pozemek p.č. 781/10, zahrada, o výměře 23 m2, vše k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (podél silnice III/4773 pod stavbou chodníku), od manželů Reného a Lenky 
Jakubíkových, oba bytem **********, ******************, za kupní cenu 180 Kč/m2. Převod pozemku bude 
realizován po výmazu omezení vlastnického práva zástavním právem smluvním, s tím souvisejícím závazkem 
nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazkem neumožnit zápis nového zástavního 
práva namísto starého, a zákazem zcizení z katastru nemovitostí. 

     b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím 
a manžely Reném a Lenkou Jakubíkovými, oba bytem **********, *******************, jako budoucími 
prodávajícími, na jejímž základě dojde k prodeji pozemku dle bodu a) tohoto usnesení. Kupní smlouva bude 
uzavřena po výmazu omezení vlastnického práva k předmětné části pozemku zástavním právem smluvním, s tím 
souvisejícím závazkem nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazkem neumožnit zápis 
nového zástavního práva namísto starého a zákazem zcizení z katastru nemovitostí. Náklady spojené s výmazem 
omezení vlastnického práva k předmětné části pozemku z katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu 
ve výši správního poplatku (2000 Kč) a poplatek zástavního věřitele za vystavení dokladů nutných pro výmaz 
uvedených omezení (500 Kč) budou hrazeny městem. Pokud po výmazu omezení vlastnického práva k předmětné 
části pozemku z katastru nemovitostí nebude kupní smlouva uzavřena z důvodů na straně budoucích 
prodávajících, budou tyto náklady spojené s výmazem omezení vlastnického práva z katastru nemovitostí povinni 
uhradit městu budoucí prodávající. 
 
12. schválit záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 2129/6, ostatní plocha – silnice, o výměře 183 m2, a 
p.č. 3071/6, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 17 m2, oba v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (u 
čerpací stanice OMV, připojovací rampa I/56 směr na Ostravu). 
 

13. prodat pozemek p.č. 3235/203, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Bahno-Příkopy), Petru Žídkovi, bytem ****************, ******, *****************, za kupní cenu 
855 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. 
 
14. prodat pozemek p.č. 3235/204, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 24 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Bahno-Příkopy), Jiřímu Žídkovi, bytem **************, ******, ******************, za kupní cenu 855 
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. 
 
15. prodat pozemek p.č. 3235/188, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², k.ú. Místek, obec  
Frýdek-Místek, paní Mgr. Magdě Kanalášové, bytem ******************, *******************, a panu 
Ondřeji Stivarovi, bytem ******************, ******************, za kupní cenu 855 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. 1332/9, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 47 m2, a pozemek p.č. 1333/11, ostatní 
plocha – jiná plocha, o výměře 9 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Collo-louky), společnosti ARMOSTAV 
MÍSTEK, s.r.o., se sídlem Collo-louky 2151, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 25391062, za kupní cenu 1.870 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. 
 
17. a) zrušit Usnesení č. III./3a/3.1./1. zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 15.12.2021, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo o prodeji části pozemku p.č. 109 ostatní plocha – neplodná půda o 
výměře cca 410 m2, v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek (Skaličník), Miroslavovi Ščerbovi, bytem  
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*******, *******, ******************, za kupní cenu 250 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“ 
      b) prodat část pozemku p.č. 109, ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 238 m2, nově odměřenou a 
označenou geometrickým plánem č. 2381-34/2022 ze dne 25. 8. 2022 jako pozemek p.č. 109/1, vše k.ú. Skalice 
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, do společného jmění manželů Miroslava Ščerby a Ĺubice Ščerba, oba bytem 
**********, *******************, za kupní cenu 250 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. 
 
18. prodat pozemek p.č. 315/2, ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 3 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Lubojackého), do společného jmění manželů Jaroslava a Jany Mohylových, oba bytem *************, 
*******************, za kupní cenu 932 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. 
 
19. a) prodat pozemek p.č. 5512/21, ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m2 (I.J.Pešiny), k.ú. Frýdek, obec 
 Frýdek-Místek, MUDr. Dušanu Hrozkovi, bytem ********************, ******************, za kupní cenu 

ve výši 5.450 Kč/m2, na základě výsledku nabídkového licitačního řízení konaného dne 26.10.2022 v souladu se 
Základními podmínkami prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. Pokud tento 
převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně.  
    b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Frýdek-Místek jako budoucím 
prodávajícím a MUDr. Dušanem Hrozkem, bytem ********************, ********************, jako 
budoucím kupujícím, jejíž součástí bude znění kupní smlouvy, na jejímž základě dojde k prodeji pozemku dle bodu 
a) tohoto usnesení. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je předchozí úhrada celé kupní ceny jako zálohy na 
kupní cenu ve výši 100 % budoucím kupujícím ve lhůtě do 90 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji 
uvedené nemovité věci.  
 
20. uzavřít dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě, uzavřené dne 04.03.2022 mezi statutárním městem Frýdek-Místek 
jako prodávajícím a společností DISTEP a.s., se sídlem Ostravská 961, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01, IČO: 
65138091 jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej souboru nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek – „areál bývalého Hotelu Centrum“, tj. pozemku parc. č. 3128/2, ostatní plocha – jiná plocha, jehož 
součástí je stavba pozemní komunikace, pozemku parc. č. 3130/1, ostatní plocha – ostatní komunikace, jehož 
součástí je stavba pozemní komunikace, pozemku parc. č. 3130/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
stavba budovy č. p.494, obč. vyb., pozemku parc. č. 3130/3, ostatní plocha – ostatní komunikace, jehož součástí 

je stavba pozemní komunikace, a pozemku parc. č. 3130/4, ostatní plocha – zeleň, vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
Místek, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-
Místek, na listu vlastnictví č. 1, dle přílohy č. 4 k usnesení. 
Obsahem dodatku č. 1 je zejména upřesnění v kupní smlouvě uvedených pojmů a deklarace společné nespornosti 
výkladu, obsahu a účelu kupní smlouvy. 
 
21. ukončit Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 04.11.2016 mezi statutárním městem  
Frýdek-Místek jako budoucím kupujícím a spoluvlastníky pozemku p.č. 4302/17, orná půda, v k.ú. Místek, jako 
budoucími prodávajícími, na část pozemku p.č. 4302/17, o výměře cca 1.100 m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek, za kupní cenu 350 Kč/m2. Dohoda o ukončení smlouvy nabude účinnosti nejdříve vkladem vlastnického 
práva pro Obec Palkovice k předmětné části pozemku p. č. 4302/17, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, do katastru 
nemovitostí. 
 
II.  rozhodlo  
 
22. nenabýt pozemek p.č. 915/3, trvalý travní porost, o výměře 216 m2, v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec  
Frýdek-Místek, od Olgy Kubelové, bytem **********, ***************, a Ing. Romana Papřoka, bytem 

***********, ******************, za kupní cenu ve výši 185 Kč/m2 (Skalice - Černá zem).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

20/2/2022 Zrušení usnesení, nabytí pozemků p.č. 199 a p.č. 197, jehož součástí je 
stavba č.p. 2478 a zřízení věcného práva 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

rozhodlo 
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a) zrušit usnesení č. III./3a/3.2./29. zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 07.09.2022, které zní: 
„Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo:  
29. a) nabýt pozemky p.č. 197, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 459 m2 a p.č. 199/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2478, obč. vyb., oba v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Politických obětí), 
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 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 
pozemky p.č. 197, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 459 m2 a p.č. 199/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 2478, obč. vyb., oba v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Politických obětí), po dobu max. 
30 let od právních účinků vkladu vlastnického práva statutárního města Frýdku-Místku k uvedeným pozemkům do 
katastru nemovitostí.“ 
 
b) nabýt pozemky p.č. 197, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 459 m2, a p.č. 199/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2478, obč. vyb., oba v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Politických obětí), 
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. 

 
c) 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 
pozemky p.č. 197, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 459 m2, a p.č. 199/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 2478, obč. vyb., oba v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (Politických obětí), po dobu 20 let 
od právních účinků vkladu vlastnického práva statutárního města Frýdku-Místku k uvedeným pozemkům do 
katastru nemovitostí. 
 
d) uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva 
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 b) tohoto usnesení, sjednání omezujících 
podmínek pro statutární město Frýdek-Místek specifikovaných zejména v čl. IV smlouvy a zřízení věcného práva 
dle bodu c) tohoto usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

21/2/2022 Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku – aktualizace 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
schvaluje 
 
„Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 1 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 
22/2/2022 Rozhodnutí o návrzích  na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku 

a určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 

dokumentace ve volebním období 2022 - 2026 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo 
 
I. 
 
1.  nezařadit návrhy na pořízení změny územního plánu č. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 do změny  
Územního plánu Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení)  
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2.  zařadit  návrhy na pořízení změny  územního plánu  č. 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 20  do změny  Územního plánu 
Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 k usnesení)  
 

3.  určit Bc. Jakuba Míčka, náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací 
dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na dobu celého volebního období 2022 – 2026 
 

II. 
 

zařadit návrh na pořízení změny územního plánu č. 8 do Územního plánu Frýdku-Místku (dle přílohy č. 1 
k usnesení). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 
23/2/2022 Pojmenování ulic v místní části Lysůvky 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
schvaluje 

 
a) pojmenování ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 1276 k.ú. Chlebovice a parc. č. 212/3 k.ú. 

Lysůvky, oba obec Frýdek-Místek, na ulici Chlebovická  
 

b) pojmenování ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 109/2, parc. č. 112/50 k.ú. Lysůvky a parc. č. 
4637/30 k.ú. Místek, všechny obec Frýdek-Místek, na ulici K Václavíkům. 

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

 
24/2/2022 Pojmenování ulice v místní části Místek 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
schvaluje 
 
pojmenování ulice nacházející se na pozemcích parc. č. 3918 a parc. č. 5213/14, oba k.ú. Místek, obec Frýdek-
Místek, na ulici K Zahrádkám. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

25/2/2022 Zpráva č. 84 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
bere na vědomí 
 
Zprávu č. 84 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, která tvoří přílohu č. 1 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

26/2/2022 Odpověď na žádost pana Dimitrise Kristalase ve věci profinancování opěrné 
zdi u plotu rodinného domu 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
rozhodlo    

 
nevyhovět     žádosti    pana    Dimitrise    Kristalase,    bytem    ****************,     ***********   ve   věci 
profinancování  výstavby  opěrné  zdi  u  plotu  rodinného  domu  č.p. 286  v místní  části  Frýdku-Místku  Skalice. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.  STANOVISKA OBČANŮ  
 
V tomto bodu nevystoupili žádní občané. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6.  ORGANIZAČNÍ – RŮZNÉ 
 
27/2/2022 Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku a zasedání Zastupitelstva 

města Frýdku-Místku na rok 2023    
 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku  
 
bere na vědomí 
 
a) Harmonogram schůzí Rady města Frýdku-Místku na rok 2023 dle přílohy č. 1 k usnesení, 
 
b) Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku na rok 2023 dle přílohy č. 2 k usnesení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

28/2/2022 Složení osadních výborů v částech města Frýdku-Místku na volební období 
2022-2026 

 
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, 
 
na volební období 2022-2026 
 
1.  volí s účinností od 15.12.2022 
 
a) do funkce člena osadního výboru Panské Nové Dvory: 
 
- PhDr. Pavla Carbola, Ph.D. 
- pana Libora Radeckého 
- Ing. Jaromíra Rumíška  
- paní Janu Štěpánkovou 
- Ing. Jaromíra Švece  
 
b) do funkce člena osadního výboru Skalice: 

 
- Mgr. Věru Melichaříkovou  
- Bc. Leonu Lluch Pavlikovou 
- Mgr. Aleše Pitříka 
- paní Renatu Poláškovou 
- paní Janu Grygarovou Zajacovou 
 
c) do funkce člena osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky: 
 
- paní Janu Doležilovou 
- pana Aleše Hranického  
- pana Stanislava Kupčáka 
- Bc. Alici Ondračkovou 
- paní Janu Pastorkovou 
 
d)  do funkce člena osadního výboru Chlebovice: 
 

- pana Libora Janečku 
- pana Davida Marka 
- paní Niku Valkovičovou 
- paní Janu Šerou 
- pana Tomáše Bužka 
 
2.  volí do funkce předsedy z řad členů osadního výboru s účinností od 15.12.2022 
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a)  Panské Nové Dvory - paní Janu Štěpánkovou  
b)  Skalice – Mgr. Aleše Pitříka 
c)  Zelinkovice - Lysůvky –  Bc. Alici Ondračkovou   
d)  Chlebovice – pana Libora Janečku 
 
3.  vyjadřuje poděkování 
 
všem předsedům a členům osadních výborů za jejich přínosnou práci pro město Frýdek-Místek ve volebním 
období 2018–2022. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

29/2/2022 Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města 
Frýdku-Místku  

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
1.  ruší  
 

Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města Frýdku-Místku, schválené usnesením 
č. XII./7.6. ze 7. zasedání ZMFM, konaného dne 4. 12. 2019, a to s účinností k 14.12.2022, 
 
2.  schvaluje  
 
Zásady pro zřizování a financování osadních výborů v částech města Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení, 
s účinností od 15.12.2022. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                       

 

30/2/2022 Zásady pro používání prostředků sociálního fondu statutárního města 
Frýdek-Místek 

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

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

 

31/2/2022 Dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací – OŠKMaT 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
schvaluje 
 
dodatky č. 1 ke zřizovacím listinám níže uvedených příspěvkových organizací: 
 

1. Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, se sídlem Československé armády 570, 
Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60803550 dle přílohy č. 1 k usnesení 

2. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 506, Frýdek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 47999721 dle přílohy č. 2 k usnesení 

3. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, 
se sídlem Pod Kabáticí 107, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, IČO: 70971692 dle přílohy č. 3 k usnesení 

4. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, se sídlem Škarabelova 562, 

Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60046104 dle přílohy č. 4 k usnesení 
5. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, se sídlem Josefa Lady 1790, Místek, 738 01 

Frýdek-Místek, IČO: 60046082 dle přílohy č. 5 k usnesení 
6. Mateřská škola Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770, příspěvková organizace, se sídlem Slezská 770, 

Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 11893079 dle přílohy č. 6 k usnesení 
7. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, se sídlem Hlavní třída 11, Místek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČO: 00847071 dle přílohy č. 7 k usnesení 
8. Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, se sídlem Pionýrů 767, Místek, 738 01 Frýdek-

Místek, IČO: 75105993 dle přílohy č. 8 k usnesení 
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9. Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 134, Místek, 738 01 Frýdek-
Místek, IČO: 70632405 dle přílohy č. 9 k usnesení 

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

 

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

32/2/2022 Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období 
 Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období 

 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 
 
bere na vědomí 
 

1. kontrolu usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku za uplynulé období dle přílohy č. 1 

k usnesení,  
 

2. zprávu o činnosti Rady města Frýdku-Místku od ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, konaného dne 31.10.2022. 

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

 
 
 
 
 
 
 

        Petr Korč                                                                                            Ing. Jiří Kajzar 
        primátor                                                                                         náměstek primátora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frýdek-Místek 16.12.2022  
 
Za správnost: Jana Adamcová, 
                    odbor kancelář primátora 


