
   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 

25. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 10. listopadu 2021 

 

 

Usnesení č. 429/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje vložení nepeněžitého vkladu, a to pozemek p.č. 1027/17 o 

výměře 30 m2 vč. stavby bez čp. pozemek p.č. 1030/1 o výměře 1290 m2, pozemek p.č. 

1030/2 o výměře 2957 m2, pozemek p.č. 1030/3 o výměře 743 m2 včetně stavby bez čp., 

pozemek p.č. 1031 o výměře 1204 m2 včetně stavby čp. 1414, pozemek p.č. 1033/1 o výměře 

3024 m2, pozemek p.č. 1033/3 o výměře 112 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1033/4 o 

výměře 130 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1035 o výměře 490 m2 včetně stavby čp. 

862, pozemek p.č. 1036 o výměře 95 m2 včetně stavby čp. 863, pozemek p.č. 1038/2 o 

výměře 303 m2 včetně stavby bez čp., pozemek p.č. 1038/3 o výměře 89 m2 včetně stavby čp. 

864, pozemek p.č. 1038/7 o výměře 2080 m2, vše k.ú. Frýdlant do společnosti Krajská 

nemocnice Liberec, a.s. za úpis akcií v hodnotě převáděného majetku. 

 

Usnesení č. 430/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice 

Liberec, a.s. dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.  

 

Usnesení č. 431/2021 

Zastupitelstvo města navrhuje jako zástupce města Frýdlant do dozorčí rady společnosti 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 

Liberec, Doručovací číslo: 46063, identifikační číslo: 272 83 933, pana Jiřího Stodůlku,  

  a to za 

podmínky, že město Frýdlant bude ke dni konání valné hromady akcionářem této společnosti. 

 

Usnesení č. 432/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí pozvánku na valnou hromadu Krajská nemocnice 

Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací 

číslo: 46063, identifikační číslo: 272 83 933, která se bude konat dne 17. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 433/2021 

Zastupitelstvo města deleguje pana Jiřího Stodůlku, starostu města, na valnou hromadu 

společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 

460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, identifikační číslo: 272 83 933, která se bude konat 

dne 17. 12. 2021, aby zde zastupoval město Frýdlant a hlasoval pro navržená usnesení; a to za 

podmínky, že město Frýdlant bude ke dni konání valné hromady akcionářem této společnosti. 

 

Usnesení č. 434/2021 

Zastupitelstvo města deleguje náhradníka MUDr. Michala Mrázka, člena Zastupitelstva města 

Frýdlant, na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 

357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, identifikační číslo: 

272 83 933, která se bude konat dne 17. 12. 2021, aby zde zastupoval město Frýdlant a 

hlasoval pro navržená usnesení; a to za podmínky, že město Frýdlant bude ke dni konání 

valné hromady akcionářem této společnosti. 
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Usnesení č. 435/2021 

1. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu Mgr. Ladislava Krajčíka a místostarosty města 

včetně veškerých prezentovaných materiálů souvisejících se zřízením Městské policie 

Frýdlant. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021 o zřízení Městské 

policie Frýdlant. 

3. Zastupitelstvo města schvaluje tabulkový počet strážníků Městské policie Frýdlant na 9 

včetně 1 velitele 

4. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi zapracovat návrh běžného a kapitálového 

rozpočtu související s činností Městské policie Frýdlant na rok 2021/2022 včetně 

rozpočtového výhledu do roku 2026 a projednat ho v rámci návrhu a projednání rozpočtového 

provizoria. 

5. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi města vypsat výběrové řízení na velitele Městské 

policie Frýdlant. 

6. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi připravit veškerou potřebnou dokumentaci pro 

zahájení činnosti Městské policie Frýdlant 

7. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi předložit návrh řešení služebny Městské 

policie Frýdlant. 

 

Usnesení č. 436/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 437/2021 

1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 279/2020 ze dne 23. 9. 2020 týkající se převodu 

části pozemku p.č. 2468/5, k.ú. Frýdlant z důvodu chybně zpracovaného geometrického plánu 

předloženého žadatelem. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje převod částí pozemku p.č. 2468/5, k.ú. Frýdlant (nově dle 

GP č. 3329-120/2021 pozemek p.č. 2468/14, 2468/15, 2468/16, vše k.ú. Frýdlant) do 

vlastnictví  za kupní cenu 150,- Kč/m2. 

 

Usnesení č. 438/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 4782/9 o výměře 1638 m2 a pozemku 

p.č. 4784/2 o výměře 2315 m2, vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví  

 za celkovou kupní cenu 870.000,- Kč. Kupující převezme nájemní 

smlouvu na pronájem pozemku p.č. 4782/9, k.ú. Frýdlant uzavřenou s Ing. Josefem 

Procházkou.    

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60 dnů od výzvy odboru majetkosprávního  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 439/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1330/3 o výměře 1034 m2, k.ú. Frýdlant 

do  za cenu 1.420,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60 dnů od výzvy odboru majetkosprávního  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  
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Usnesení č. 440/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1330/5 o výměře 1034 m2, k.ú. Frýdlant 

do vlastnictví  za cenu 1.390,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60 dnů od výzvy odboru majetkosprávního  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 441/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1330/6 o výměře 1034 m2, k.ú. Frýdlant 

do vlastnictví  za cenu 1.410,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60 dnů od výzvy odboru majetkosprávního  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 442/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje uveřejnění soupisu opuštěných hrobek na hřbitově Frýdlant 

v I. a II. oddíle dle návrhu. Po uplynutí zákonné lhůty bude zastupitelstvu města předloženo 

ke schválení převzetí opuštěných hrobek do majetku města.  

 

Usnesení č. 443/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2021, kterou se stanoví obecní 

systém odpadového hospodářství dle návrhu. 

 

Usnesení č. 444/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství dle návrhu. 

 

Usnesení č. 445/2021 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přípravě strategického plánu, dle předloženého 

materiálu.  

 

Usnesení č. 446/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Frýdlant, dle předloženého materiálu.  

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

Ověřovatelé:  Jaroslav Vančura        ...……….…………………………………….. 

 

          

           David Šárka, DiS.        ..………….…………......……………………. 




