
   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 
24. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 11. října 2021 
 
 
Usnesení č. 425/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje výsledek veřejné dražby č.j. 066/2021-D a schvaluje převod 
předmětu dražby pozemek p.č. 2201/6 o výměře 20 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 
2201/13 o výměře 1300 m2, pozemek p.č. 2197/10 o výměře 142 m2 včetně stavby bez čp. 
garáž, pozemek p.č. 2197/26 o výměře 736 m2, pozemek p.č. 2201/1 o výměře 6207 m2 
včetně prům. obj. čp. 187, pozemek p.č. 2201/2 o výměře 17 m2 včetně stavby bez čp. jiná st., 
vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 5,7 mil. Kč dle protokolu o provedené 
veřejné dražbě. 
 
Usnesení č. 426/2021 
Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi předložit na jednání zastupitelstva města 
nejpozději do 16. 12. 2021 koncepci využití areálu v Raisově ulici, včetně harmonogramu 
rozpočtu. 
 
Usnesení č. 427/2021 
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1046/15 o výměře 2242 
m2, k.ú. Frýdlant z vlastnictví Města Frýdlant do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 
642/2a, Liberec na základě Darovací smlouvy č.j. OLP/3147/2021. Bezúplatný převod je 
z důvodu veřejného zájmu, a to stavba "Výjezdová základna Frýdlant" za podmínek 
zahájení stavby do 5 let od převodu vlastnického práva k pozemku v katastru nemovitostí. 
V případě nesplnění podmínky vrátí obdarovaný předmět daru dárci v původním stavu. 
Podmínky převodu: 
- obdarovaný hradí správní poplatek za vklad do KN  
- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  
 
Usnesení č. 428/2021 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 112/2021 uzavřenou 
mezi Městem Frýdlant a Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostu jeho popisem.  
 
 
 
 
 
Jiří Stodůlka 
starosta města 
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