
   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 

19. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 3. března 2021 

 

Usnesení č. 332/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 333/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 2506/1 o výměře 357 m2, p.č. 2508/2           

o výměře 98 m2 a p.č. 2506/2 o výměře 202 m2, vše k.ú. Frýdlant za cenu 630 Kč/m2                      

do vlastnictví Jiřího Mora, Holečkova 1127, Frýdlant. Podmínkou je společný prodej všech 

pozemků.  

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. 334/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p.č. 917/1 (nově dle GP č. 3241-32/2020 

p.č. 917/6) o výměře 149 m2 v majetku Jiřího Baláše, K. Světlé 1477, Frýdlant za cenu       

242 Kč/m2 za část pozemku p.č. 920/2 (nově dle GP č. 3241-332/2020 p.č. 920/4) o výměře 

486 m2 v majetku města za cenu 161 Kč/m2, vše k.ú. Frýdlant. Na pozemku 920/2 je zřízeno 

VB ve prospěch ČEZ Distribuce. Doplatek vůči městu je ve výši 42.188 Kč.  

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. 335/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod částí pozemků p.č. 4171, 4172/2 a 4448 (nově p.č. 

4172/3 dle GP č. 3284-2/2021) o výměře 216 m2, k.ú. Frýdlant za cenu 100 Kč/m2 z majetku 

Petra Simona, Zahradní 655, Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlantu. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny po podpisu 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. 336/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021  o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů              

a o nakládání se stavebním odpadem s účinností dnem schválení zastupitelstva města. 
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Usnesení č. 337/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 24/2020 v celkové 

výši příjmů 6.579.545,81 Kč a výdajů 6.556.545,81 Kč dle předložené tabulky, které dle 

kompetencí schválených zastupitelstvem města schválil starosta. 

 

Usnesení č. 338/2021 

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

k 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu.    

 

Usnesení č. 339/2021 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Frýdlant na rok 2021 

v předloženém znění – v nejvyšším členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena 

vyhláškou Ministerstva financí. Rozpočet na rok 2021 je schodkový. Celkový schodek 

rozpočtu ve výši 128.570 tis. Kč bude kryt zůstatkem účtu k 31. 12. 2020 v plné výši.  

Plánovaný stav zůstatku účtu k 31. 12. 2021 je 10.322 tis. Kč a jeho součástí je rezerva na 

financování výdajů v příštích obdobích ve výši 10 mil. Kč  

Dále zastupitelstvo města bere na vědomí přílohy rozpočtu, kterými bude dále specifikován 

rozpis rozpočtu. 

2. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou: 
 

P Ř Í J M Y   v tis. Kč  Návrh rozpočtu na r. 2021 

P1 - Příjmy daňové  celkem  122 649 

P2 - Příjmy nedaňové  celkem                                             23 512 

P3 - Příjmy kapitálové  celkem  1 500 

P4, P5 - Dotace celkem  23 157 

P6 - Přijatý úvěr   0 

P Ř Í J M Y    C E L K E M   170 819 

 
 

 
 

 

V Ý D A J E v tis. Kč  Návrh rozpočtu na r. 2021 

V8 (V1-V7) Běžné výdaje  189 416 

V9 Kapitálové výdaje celkem  104 547 

V10 Financování (splátky jistin 
úvěrů) 

 5 426 

V Ý D A J E  C E L K E M  299 389 

 

dle předloženého návrhu rozpočtu na r. 2021 v tabulkové formě.  

3. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm 

fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové/přílohové části materiálu.  

4. Zastupitelstvo města schvaluje pravomoc správci rozpočtu (VOF) převádět finanční 

prostředky mezi jednotlivými závaznými ukazateli jen za podmínky nezměnění objemu 

prostředků v rozpočtu, tak jak je stanoveno ve směrnici – S 02/2014 – Metodika sestavování 

rozpočtu, která byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 430/2014 dne 26. 2. 2014. 
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Usnesení č. 340/2021 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy dle předloženého 

návrhu, který bude použit pro veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuálních dotací, 

které v rámci pravomocí stanovených zákonem 128/2000 Sb. o obcích schvaluje 

zastupitelstvo města nebo rada města. 

2. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace se společností AB STUDIO na podporu Letní jazzové dílny Karla 

Velebného v roce 2021 ve výši 260.000,- Kč, zároveň pověřuje starostu podpisem této 

veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena na základě předložené vzorové smlouvy. 

 

Usnesení č. 341/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, 2/2021 v celkové 

výši příjmů 1.057.402,51 Kč a výdajů 993.531,00 Kč dle předložené tabulky. Financování – 

rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 63.871,51 Kč bude převeden do zůstatku účtu. 

 

Usnesení č. 342/2021 

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s úpravou rozpisu kapitálového rozpočtu  

a pověřuje vedoucí odboru finančního úpravou rozpočtu dle návrhu. 

 

Usnesení č. 343/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti finančního výboru zastupitelstva města na rok 

2021, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 344/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Přehled činnosti školského výboru zastupitelstva města 

za rok 2020, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 345/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán činnosti školského výboru zastupitelstva města na 

rok 2021, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 346/2021 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení člena Školského 

výboru zastupitelstva města Mgr. Evy Špačkové.   

2. Zastupitelstvo města volí jako člena Školského výboru zastupitelstva města Mgr. Renatu 

Medvědovou.  

 

Usnesení č. 347/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Informace o činnosti krizového štábu ORP Frýdlant, dle 

předloženého materiálu.   
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Usnesení č. 348/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města dle předloženého 

materiálu.  

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

místostarosta města 

 

 

 

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

 

          

           Mgr. Tomáš Lengál      ..………….…………......……………………. 


