
   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 

21. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 9. června 2021 

 

Usnesení č. 370/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace o problematice v souvislosti se 

zpracováním zprávy o stavu romské menšiny v ORP3 Frýdlant, přednesené panem Martinem 

Kocandou, Ph.D., vedoucí oddělení rady vlády pro národnostní menšiny.   

 

Usnesení č. 371/2021 

1. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Frýdlant do projektu „Poradenství pro 

Frýdlantsko II“ v letech 2021 - 2022 a souhlasí s vyčleněním částky 20.494,79 Kč pro podíl 

na financování v roce 2022. Tato částka bude součástí mimořádného členského příspěvku na 

rok 2021. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele.  

2. Zastupitelstvo města souhlasí s převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu 

Frýdlantsko, DSO v roce 2021, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento 

projekt. 

 

Usnesení č. 372/2021 

1. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Frýdlant do projektu "Komunitní plánování 

2022 - 2023 v mikroregionu Frýdlantsko" v letech 2022 - 2023 a souhlasí s vyčleněním částky 

250.000,- Kč, která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2021. Členský 

příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele.  

2. Zastupitelstvo města souhlasí s převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu 

Frýdlantsko, DSO v roce 2021, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento 

projekt. 

 

Usnesení č. 373/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Dana Ramzera na funkci neuvolněného 

starosty k 30. 6. 2021. 

 

Usnesení č. 374/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje výkon funkce nového starosty od 1. 7. 2021 jako uvolněného.  

 

Usnesení č. 375/2021 

Zastupitelstvo města volí do funkce uvolněného starosty od 1. 7. 2021 pana Jiřího Stodůlku. 

 

Usnesení č. 376/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje výkon funkce místostarosty od 1. 7. 2021 jako neuvolněného. 

 

Usnesení č. 377/2021 

Zastupitelstvo města volí do funkce neuvolněného místostarosty od 1. 7. 2021 Ing. Dana 

Ramzera.  
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Usnesení č. 378/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje navrženou výši odměny pro neuvolněného místostarostu, která 

je zpracovaná dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, v platném znění, a která bude neuvolněnému místostarostovi vyplácena 

měsíčně od 1. 7. 2021, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 379/2021 

Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Školského výboru Mgr. Lucii Winklerovu, MA. 

 

Usnesení č. 380/2021 

Zastupitelstvo města volí do funkce člena Školského výboru Mgr. Dobroslava Buřitu. 

 

Usnesení č. 381/2021 

1. Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality města 

Frýdlant 2016-2020 do roku 2024. 

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu Koncepce prevence 

kriminality města Frýdlant z roku 2020 a schvaluje Akční plán Koncepce prevence 

kriminality města Frýdlant na rok 2021. 

 

Usnesení č. 382/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 383/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 290/2 o výměře 83 m2, k.ú. Lázně 

Libverda za cenu 15.770,- Kč do vlastnictví Obce Lázně Libverda, Lázně Libverda 16, 

Hejnice.  

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. 384/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 2001/1 o výměře cca 50 m2,  

k.ú. Frýdlant do SJM Lukáše a Jany Procházkových, U Nemocnice 1172, Frýdlant za cenu 

190,- Kč/m2.           

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  

- kupující hradí náklady za geometrické změření 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. 385/2021 

1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 279/2016 ze dne 24. 8. 2016 z důvodu změny 

kupní ceny dle aktuální posudku na ocenění.  

2. Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 2693/5 o výměře 16 m2, k.ú. Frýdlant 

za cenu 10.680,- Kč + DPH a převod pozemku p.č. 2468/13 o výměře 16 m2, k.ú. Frýdlant za 

cenu 10.680,- Kč + DPH do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.  

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy a provedení vkladu do KN 

- 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. 386/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1769/4 o výměře 12 m2, 

odděleného z pozemku p.č. 1769 dle geometrického plánu č. 3252-49/2020, k.ú. Frýdlant do 

vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Pozemek je převáděn bezúplatně 

z důvodu umístění veřejně prospěšné stavby mostu ev.č. 2901-1 přes potok na Frýdlantu – 

Větrově, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.  Součástí smlouvy o bezúplatném převodu 

bude zřízení věcného břemene umístění části stavby mostu na pozemku p.č. 1768, k.ú. 

Frýdlant ve prospěch Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. Cena za zřízení věcného 

břemene se stanovuje ve výši 10.000,- Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 387/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny územního plánu a ukládá starostovi po 

doplnění návrhů od zastupitelů města předložit je k projednání úřadu územního plánování po 

31. 8. 2021.  

 

Usnesení č. 388/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Frýdlant č. 4/2021 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností patnáctým dnem po dni 

vyhlášení. 

 

Usnesení č. 389/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Frýdlant č. 5/2021, kterou 

se stanoví obecní systém odpadového hospodářství s účinností patnáctým dnem po dni 

vyhlášení.   

 

Usnesení č. 390/2021 

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

k 30. 4. 2021, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 391/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace organizaci Centrum pro 

zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. ve výši 82.000,- Kč a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace připravené dle schváleného vzoru. 
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Usnesení č. 392/2021 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu Města 

Frýdlant v celkové výši 1.018.100,- Kč v té výši a těm jednotlivým subjektům, které jsou 

uvedené v tabulkách.  

2. Zastupitelstvo města po projednání zamítá poskytnutí dotací v dotačním programu Města 

Frýdlant dle předloženého materiálu z důvodu nedodržení podmínek stanovených dotačním 

programem jednotlivým subjektům, které jsou uvedené v tabulkách.  

3. Zastupitelstvo města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, který bude použit pro účel 

poskytnutí dotací dle schváleného materiálu v dotačním programu Města Frýdlant. A zároveň 

pověřuje starostu podpisem těchto smluv po jejich doplnění. 

 

Usnesení č. 393/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a 7/2021, která 

v rámci svých pravomocí schválila rada města. 

 

Usnesení č. 394/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Frýdlant, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 395/2021 

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s tím, že vyřazení žadatelé si mohou požádat 

město Frýdlant o individuální dotaci.  

 

Usnesení č. 396/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přidělení dotace ve výši 145.091,- Kč a 

veřejnoprávní smlouvu s žadatelkou Evou Černou v rámci dotačního program 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.  

 

Usnesení č. 397/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a Rady města Frýdlant na II. 

pololetí 2021, dle předloženého materiálu 

 

Usnesení č. 398/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města dle předloženého 

materiálu.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Petr Stodola        ...……….…………………………………….. 

 

          

           Jaroslav Vančura       ..………….…………......……………………. 


