
   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 

20. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 21. dubna 2021 

 

Usnesení č. 349/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Liberec 

na území města Frýdlant za rok 2020, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 350/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí prezentaci PhDr. Ivana Langra, Ph.D. a 

souhlasí s podporou kandidatury Statutárního města Liberec při pořádání akce Evropské 

hlavní město kultury 2028. 

 

Usnesení č. 351/2021 

Zastupitelstvo města vydává OZV č. 02/2021 o podmínkách pořádání akcí typu techno party a 

tím ruší OZV č. 1/2020 o podmínkách pořádání akcí typu techno party ze dne 17. června 

2020. 

 

Usnesení č. 352/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 353/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 215/2 o výměře 3356 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Jany Burešové, Dobiášova 865, Liberec 6 za cenu 

1.780.000,- Kč.  

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. 354/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 313/4 o výměře cca 2300 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Pavly Štěpánkové, Oldřichova 90, Liberec 3 za cenu 

923,- Kč/m2. Z pozemku bude oddělena část pozemku, na které je umístěn propustek ve 

vlastnictví města, který není předmětem prodeje. Kupující při převodu pozemku převezme 

pachtovní smlouvu uzavřenou s firmou FKP Černousy.  

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 
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Usnesení č. 355/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 261/1 o výměře 1933 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do spoluvlastnictví Lukáše Černého, Rudolfovská 23e, Liberec 21 a 

Moniky Cudrákové, Luhová 94, Raspenava, každému ideální ½, za cenu 712,- 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  

 

Usnesení č. 356/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 241/1 o výměře 1699 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Gerlindy Pejčevy, Albrechtice u Frýdlantu č. ev. 64, 

Chrastava za cenu 1.200,- 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. 357/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v k.ú. Frýdlant parcela p.č. 

182/87 ostatní plocha, zeleň, 182/88 ostatní plocha, ostatní komunikace, 182/89 ostatní 

plocha, zeleň, 182/90 ostatní plocha, ostatní komunikace, 182/91 ostatní plocha, zeleň, 182/92 

ostatní plocha, ostatní komunikace, 1883/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví 

státu do vlastnictví města Frýdlant, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem č. 1413/ULB/2021.  

 

Usnesení č. 358/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr pořízení domácích kompostéru pro občany Frýdlantu na 

základě provedeného průzkumu.   

 

Usnesení č. 359/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh statutu sociální fondu, dle předloženého 

materiálu.  

 

Usnesení č. 360/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-

2026.    

 

Usnesení č. 361/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje OZV č. 03/2021 o místním poplatku z pobytu 

v předloženém znění.  

 

Usnesení č. 362/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 160.000 Kč na 

základě žádosti č. 5/2021 organizaci TJ Slovan Frýdlant z.s. a zároveň pověřuje starostu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace připravené dle vzoru schváleného pro 

tento účel zastupitelstvem města dne 3. 3. 2021. 
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Usnesení č. 363/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021, které 

v rámci svých kompetencí schválila rada města. Dále zastupitelstvo města schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výši výdajů -23.773.000,- Kč. Financování – rozdíl mezi 

příjmy a výdaji bude převeden do zůstatku účtu. 

 

Usnesení č. 364/2021 

1. Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2020 a na základě předložených dokladů 

nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování 

účetní závěrky 

2. Zastupitelstvo města na základě předloženého materiálu schvaluje účetní závěrku města 

Frýdlant za rok 2020. 

 

Usnesení č. 365/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Frýdlant za rok 2020 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 dle zákona 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 a)  souhlasí s 

celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 366/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 ve výši příjmů 

2.245.966,52 Kč a výdajů 3.310.966,52 Kč. Financování – rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 

1.065.000,- Kč bude financován ze zůstatku účtu. 

 

Usnesení č. 367/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti krizového štábu ORP Frýdlant v době 

mimořádného stavu říjen 2020 - duben 2021, dle předloženého materiálu.   

 

Usnesení č. 368/2021 

Zastupitelstvo města po projednání jmenuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Zakladatelské smlouvy 

obecně prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy správní rady této 

společnosti: 

Ing. Dana Ramzera, nar. 12. 8. 1969, bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant jako 

zástupce Města Frýdlant. 

Mgr. Tomáše Kvasničku, 15. 2. 1977, bytem Ludvíkovská 674, 463 65 Nové Město pod 

Smrkem a Ing. Pavla Čackého, nar. 24. 1. 1979, bytem Internátní 357, 565 01 Choceň jako 

další členy správní rady. 

Dále zastupitelstvo města jmenuje v souladu s čl. 8 odst. 6 Zakladatelské smlouvy obecně 

prospěšné společnosti Singltrek pod Smrkem, o. p. s. za členy dozorčí rady této společnosti: 

Hanu Němcovou, nar. 15. 8. 1973, Frýdlant, Polní 246, PSČ 464 01 Frýdlant; 

Marii Holcovou, nar. 10. 10. 1964, Krásný Les 90, 464 01 Frýdlant; 

Markétu Horkou, Dis., nar. 10. 9. 1983, Peklo 3, 464 01 Raspenava. 
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Usnesení č. 369/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města dle předloženého 

materiálu.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

 

 

 

Ověřovatelé:  MUDr. Roksolana Sobotová        ...……….…………………………………….. 

 

          

           Martin Šípek      ..………….…………......……………………. 


