
   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 

18. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 9. prosince 2020 

 

Usnesení č. 299/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu realizace a prodloužení 

termínu podání vyúčtování a schvaluje Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám v rámci 

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 2020 na nový termín dokončení akce 

nejpozději do 31. 8. 2021.  

 

Usnesení č. 300/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu podání vyúčtování do  

16. 12. 2020 a znění dodatků k veřejnoprávním smlouvám v rámci Programu regenerace 

městských památkových zón pro rok 2020.  

 

Usnesení č. 301/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 302/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1841/2 o výměře 108 m2, k.ú. Frýdlant 

za cenu 141,- Kč/m2. 

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. 303/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 2331 o výměře cca 30 m2, k. ú. 

Frýdlant za cenu 140,- Kč/m2 + DPH do vlastnictví CFIG SE, Sladkovského 767, Pardubice. 

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 
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Usnesení č. 304/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 466/1 o výměře 489 m2, k.ú. Frýdlant za 

cenu 1.500,- Kč/m2 do vlastnictví za podmínek: na pozemku bude provedena stavba dle 

předloženého návrhu. Kupující bere na vědomí, že na pozemku je zřízeno věcné břemeno 

práva chůze a jízdy.                      

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. 305/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 241/1 o výměře cca 480 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu za cenu 419,- Kč/m2, části pozemku p.č. 241/2 o výměře 700 m2 za 

cenu 200,- Kč/m2 a části pozemku p.č. 241/2 o výměře 1424 m2 za cenu 100,- Kč/m2, vše k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví.  

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. 306/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 3438/2 o výměře 1094 m2, k.ú. Frýdlant 

a současně pozemku p.č. 3438/3 o výměře 160 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 425,- Kč/m2.  

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. 307/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 1472/25 o výměře cca 90 m2, k.ú. 

Frýdlant za cenu 152,- 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. 308/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části 

pozemku p.č. 4120, p.č. 4119, p.č. 2487/1, vše k.ú. Frýdlant s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 

874/8, Děčín dle návrhu. Cena bude stanovena po doložení posudku na tržní ocenění po 

realizaci stavby a uzavření řádné kupní smlouvy s cenou dle posudku na tržní ocenění bude 

schváleno zastupitelstvem města. 
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Usnesení č. 309/2020 

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č. 1028932041 na převod pozemku 

p.č. 1030/1 o výměře 1290 m2 a p.č. 1030/104 o výměře 11 m2, vše k.ú. Frýdlant s Českou 

republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov za 

celkovou kupní cenu ve výši 338.160,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

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  

 

Usnesení č. 310/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje nový název ulice „Karla Velebného“. Jedná se o ulici na 

pozemku p.č. 2593, k.ú. Frýdlant. 

 

Usnesení č. 311/2020 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 17-20/2020, 

která v rámci svých pravomocí schválila rada města. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 21-23/2020 v celkové výši příjmů 

5.134.280,28 Kč a výdajů -5.738.919,72 Kč dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 312/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled schválených individuálních dotací v roce 2020, 

dle předloženého materiálu.    

 

Usnesení č. 313/2020 

1. zastupitelstvo města po projednání schvaluje změny ve využití dotace na akcích 

pořádaných SŠHL Frýdlant dle předložených žádostí. 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje z důvodu omezení v rámci nouzového stavu a 

okolností způsobených koronavirovou epidemií možnost v rámci vyúčtování dotací 

poskytnutých z dotačního programu města Frýdlant na podporu sportu a kultury v roce 2020 

jako uznatelné výdaje i takové výdaje, které byly prokazatelným způsobem vynaloženy na 

přípravu akce, která musela být z výše uvedených důvodu zrušena. Uznatelné jsou náklady, 

které vznikly před termínem konání akce.  

3. Zastupitelstvo města schvaluje převedení nevyčerpaných prostředků do rozpočtu na rok 

2021. 

4. Zastupitelstvo města ukládá starostovi a vedoucí OF zapracovat prostředky do rozpočtu na 

rok 2021. 
 

Usnesení č. 314/2020 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových 

opatření na konci kalendářního roku. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje pravomoc pro starostu - v období od 10. 12. 2020 do 31. 12. 

2020 schválit rozpočtová opatření. 
 

Usnesení č. 315/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje úpravu vzoru veřejnoprávní smlouvy pro 

potřeby uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Tenisovým klubem Frýdlant 

o.s. dle předložené žádosti (krytí výdajů projektu v období 2020/21 a jeho vyúčtování 

nejpozději do 15. 1. 2022). Zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 
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Usnesení č. 316/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí doporučení rady města a finančního výboru. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočtové provizorium 

Města Frýdlant na rok 2020 dle předloženého návrhu v nejvyšším členění rozpočtové skladby.  
 

Příjmy daňové   c e l k e m  121 400 tis. Kč 

Příjmy nedaňové  c e l k e m 21 945 tis. Kč 

Příjmy kapitálové  c e l k e m 1 500 tis. Kč 

Dotace c e l k e m 22 856 tis. Kč 

   
Běžné výdaje celkem  161 351 tis. Kč 

Kapitálové výdaje celkem  15 750 tis. Kč 

Splátky jistin úvěrů ČOV, ul. Lužická/ V Úvoze 5 426 tis. Kč 

 

Financování 8115                                                                                                          -14 826 

tis. Kč 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přílohy rozpočtového provizoria – budoucí rozpis 

rozpočtu a limitované přísliby příkazců operací. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje čerpání výdajů schválených v rámci rozpočtu z roku 2020 (UR 

2020), které nebudou vyčerpány, a realizace se posouvá do roku 2021, tyto výdaje nejsou 

součástí rozpočtového provizoria. Tyto výdaje a příjmy budou součástí návrhu rozpočtu na 

rok 2021. 

 

Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy Města Frýdlant a zůstatkem účtu.  

Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace. 

 

Usnesení č. 317/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dotaci ve výši 17.750,- Kč pro HS ČMS, Sbor 

dobrovolných hasičů Frýdlant v Čechách dle předložené žádosti č. 18/2020 a zároveň 

pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy připravené dle vzoru schváleného 

usnesením zastupitelstva č. 207/2020. 

 

Usnesení č. 318/2020 

Zastupitelstvo města revokuje a ruší usnesení č. 297/2020 ze dne 23. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 319/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje rámcový rozpočet Valdštejnských slavností 2021, dle 

přeloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 320/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z provedené kontroly Školní jídelny Frýdlant, p.o. 

přednesený předsedou Kontrolního výboru Bc. Stanislavem Kvapilem, dle předloženého 

materiálu.   
 

Usnesení č. 321/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dohodu o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál uzavřenou mezi společností TEPLO Frýdlant s.r.o a Městem Frýdlant. V hodnotách, 

dle znaleckého posudku, dle přeloženého materiálu a pověřuje jednatele společnosti a starostu 

města podpisem této dohody.   
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Usnesení č. 322/2020 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Územní studii Strmá Frýdlant (US3), dle 

předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 323/2020 

Zastupitelstvo města v návaznosti na §76 zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění, 

schvaluje poskytnutí mimořádných odměn uvolněným zastupitelům za 2. pololetí roku 2020 

starostovi města ve výši 54.290,- Kč za splnění podmínky dodržování rozpočtové kázně a 

předložení půlročního přehledu realizovaných akcí a jednání. 

 

Usnesení č. 324/2020 

Zastupitelstvo města v návaznosti na §76 zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění, 

schvaluje poskytnutí mimořádných odměn uvolněným zastupitelům za 2. pololetí roku 2020 

místostarostovi města ve výši 47.775,- Kč za splnění podmínky dodržování rozpočtové kázně 

a předložení půlročního přehledu realizovaných akcí a jednání. 

 

Usnesení č. 325/2020 

Zastupitelstvo měst Frýdlant schvaluje, že starosta města Ing. Dan Ramzer bude vykonávat 

funkci starosty města Frýdlant v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 jako neuvolněný. 

 

Usnesení č. 326/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému starostovi ve výši 40.000,- Kč. 

 

Usnesení 327/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant za I. 

pololetí 2021, dle předloženého materiálu.   

 

Usnesení č. 328/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města dle předloženého 

materiálu.  

 

Usnesení č. 329/2020 

Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města zadáním poptávky zpracování návrhu 

řešení pilotního projektu inteligentního řízení vytápění na ZŠ Husova včetně finančních 

nákladů realizace, a jeho předložení k posouzení na jednání zastupitelstva města v dubnu 

2021 včetně předpokládaných úspora a návratu investice jak časové tak i hodnotové 

 

Usnesení č. 330/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis týkající se projektu „Parkoviště v ul. Lesní, 

Frýdlant“ adresovaný zastupitelům města a místostarostovi a bere na vědomí Vyjádření 

investora stavby, dle předloženého materiálu a ukládá místostarostovi v této lokalitě 

informovat zástupce všech SJV formou výlepu a ve Frýdlantském zpravodaji.   
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Usnesení č. 331/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o činnosti krizového štábu k 9. 12. 2020, dle 

předloženého materiálu. 

 

 

 

 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

 

 

Ověřovatelé:  Martin Šípek    ……..……….…………………………………….. 

 

          

          Ing. Dan Ramzer   ..………….…………......……………………. 


