
   Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   F r ý d l a n t 
 

U S N E S E N Í 

17. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 23. září 2020 

 

Usnesení č. 276/2020 

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí se zněním dotačního Programu na obnovu 

nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant a na 

území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními 

památkami na rok 2021.  

 

Usnesení č. 277/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 278/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 2650/148 o výměře 11 m2 odděleného 

z pozemku p.č. 2650/60, k.ú. Frýdlant za cenu 166,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady za geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního 

 

Usnesení č. 279/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 2468/10 o výměře 11 m2, p.č. 2468/11 o 

výměře 2 m2 a p.č. 2468/12 o výměře 2 m2, vše k.ú. Frýdlant oddělených z pozemku p.č. 

2468/5 dle GP č. 3151/231/2019 do vlastnictví za cenu 150,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  

- kupující hradí náklady za geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 280/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p.č. 2650/147 o výměře 16 m2 odděleného 

z pozemku p.č. 2650/60 a pozemek p.č. 2650/153 o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p.č. 

2650/60, vše k.ú. Frýdlant v majetku města za pozemek p.č. 2650/150 o výměře 51 m2 

odděleného z pozemku p.č. 2650/93, k.ú. Frýdlant. Pozemky budou směněny bez nároku na 

doplatek rozdílu v ocenění pozemků ze strany města. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  

- kupující hradí náklady za geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  
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Usnesení č. 281/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 199/1 o výměře 2196 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu za cenu 860.000,- Kč do vlastnictví za podmínky převzetí pachtovní 

smlouvy s firmou Hohenwald s.r.o. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního 

 

Usnesení č. 282/2020 

1. Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 77 o výměře cca 845 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví za cenu 200,- Kč/m2.  

2. Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 77 o výměře cca 438 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví za cenu 200,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  

- kupující hradí náklady za geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 283/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. 

OL/2468/2020 na bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3111/1 a p.č. 3140/1, vše k.ú. 

Frýdlant z majetku Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec do vlastnictví Města Frýdlantu 

v rámci stavby „Stezka pro cyklisty a chodce podél ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant.  

 

Usnesení č. 284/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 666 o výměře 420 m2, jehož součástí je 

stavba čp. 146 (bydlení), pozemku p.č. 667 o výměře 411 m2 a pozemku p.č. 669 o výměře 

163 m2, vše k.ú. Frýdlant před uplynutím pětileté lhůty dle Smlouvy budoucí kupní do 

vlastnictví firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant. Ostatní podmínky převodu se 

nemění. 

 

Usnesení č. 285/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 9 jehož součástí je stavba čp. 

46, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu na základě Darovací smlouvy č.j. OLP/2496/2020 

uzavřené mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a Městem Frýdlant. 

 

Usnesení č. 286/2020 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čerpání běžného i kapitálového rozpočtu 

k 30. 6. 2020. 

 

Usnesení č. 287/2020 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vývoj daňových příjmů za období 1-

9/2020 a předpoklad těchto příjmů do konce roku 2020.   

 

Usnesení č. 288/2020 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11, 12, 15, 

16/2020, které dle kompetencí schválila rada města.  
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Usnesení č. 289/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 237/2017 mezi 

Městem Frýdlant a organizací Singltrek pod Smrkem, o.p.s. a zároveň pověřuje starostu 

podpisem tohoto dodatku. 

 

Usnesení č. 290/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dotační program na podporu tělovýchovy a 

sportu, kulturních a vzdělávacích činností, zájmových aktivit spojených s využíváním volného 

času a ostatních veřejně prospěšných činností pro rok 2021 v předloženém znění.  

Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc schválení výsledků dotačního programu a jeho 

rozdělení jednotlivým žadatelům. 

 

Usnesení č. 291/2020 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace organizaci 

Centrum pro zdravotně postižené LK na základě žádosti č. 6/2020 ve výši 81.000,- Kč a 

organizaci Slovan Frýdlant - oddíl kopané, z.s na základě žádosti č. 12/2020 ve výši 64.494,- 

Kč. Zároveň pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí individuálních dotací dle vzoru 

schváleného 26. 2. 2020. 

2. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace o přidělení dotací na základě 

žádostí č. 7, 8, 9 a 11, které na svém jednání 21. 9. 2020 schválila v rámci svých kompetencí 

rada města. 

 

Usnesení č. 292/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení dotace na provoz zimního stadionu 

organizaci HC Frýdlant, z.s.  o 200.000,- Kč v období 2020-2024 dle předložené žádosti. Dále 

schvaluje znění dodatků č. 5 ke smlouvám o poskytnutí dotace a přílohy č. 1 (platební 

kalendář) a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

s pověřením SOHZ a dodatku č. 5 o poskytnutí dotace – de minimis. 

 

Usnesení č. 293/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč 

Tenisovému klubu Frýdlant o.s. na obnovu oplocení, které bude realizováno v průběhu roku 

2020-2021 a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

dle vzoru schváleného 26. 2. 2020. 

 

Usnesení č. 294/2020 

Zastupitelstvo města souhlasí s alokací prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2021 ve výši 

1.500.000,- Kč pro pořádání Valdštejnských slavností v roce 2021 v délce konání 2,5 dne. 

 

Usnesení č. 295/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci při vybudování výjezdové 

základny a výukového a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Libereckého 

kraje ve Frýdlantu mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant a pověřuje starostu města 

podpisem tohoto memoranda, dle předloženého materiálu.   

 

Usnesení č. 296/2020 

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s výší příspěvku Města Frýdlant do rozpočtu 

Mikroregionu Frýdlantsko, dle přiloženého návrhu rozpočtu pro rok 2021 a souhlasí se 

zapracováním této částky do návrhu rozpočtu Města Frýdlant na rok 2021. 
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Usnesení č. 297/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí věcného daru – 50.000 ks ochranných 

nanofiltrů a zároveň pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.  

 

Usnesení č. 298/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města dle předloženého 

materiálu.  

 

 

Frýdlant 30. 9. 2020 

 


