
   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 

26. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 15. prosince 2021 

 

 

Usnesení č. 447/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Program regenerace MPZ Frýdlant na roky 

2022-2032, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 448/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 16-20/2021, která 

v rámci svých pravomocí schválila rada města. 

 

Usnesení č. 449/2021 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje ukládání finančních prostředků dle návrhu 

Finančního výboru a doporučení Rady města: 

Česká spořitelna, a.s.; Běžný účet – udržovat nezbytné minimum pro zajištění potřeb města 

Česká spořitelna, a.s.; Spořicí účet – aktuální vklad 50 mil. Kč a udržováním zůstatku dle 

možností a potřeb Města Frýdlant 

Česká spořitelna, a.s.; Termínovaný vklad – maximum zbývajících volných finančních 

prostředků Kč na termínovaný vklad se splatností 1 měsíc a automatickým prodloužením  

2. Zastupitelstvo města dále pověřuje starostu, místostarostu a vedoucí odboru finančního 

uzavíráním jednotlivých obchodů a podepisováním konfirmací k uskutečněným obchodům 

s tím, že na konfirmaci bude vždy podpis minimálně dvou ze tří pověřených osob zároveň a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

 

Usnesení č. 450/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě 

SLOVAN Frýdlant, z.s. ve výši 89.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní 

smlouvy připravené dle schváleného vzoru. 

 

Usnesení č. 451/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Statut sociálního fondu pro rok 2022 

v předloženém znění.  

 

Usnesení č. 452/2021 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových 

opatření na konci kalendářního roku. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje pravomoc pro starostu - v období od 21. 12. 2021 do 31. 12. 

2021 schválit rozpočtová opatření. 
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Usnesení č. 453/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí doporučení rady města a finančního výboru. 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočtové provizorium 

Města Frýdlant na rok 2022 dle předloženého návrhu v nejvyšším členění rozpočtové skladby.  
 

Příjmy daňové   c e l k e m  135 650 tis. Kč 

Příjmy nedaňové  c e l k e m 20 635 tis. Kč 

Příjmy kapitálové  c e l k e m 6 000 tis. Kč 

Dotace c e l k e m 22 856 tis. Kč 

   
Běžné výdaje celkem  166 522 tis. Kč 

Kapitálové výdaje celkem  24 400 tis. Kč 

Splátky jistin úvěrů ČOV, ul. Lužická/ V Úvoze 5 426 tis. Kč 
 

Financování 8115                                                                                                  -11 207 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přílohy rozpočtového provizoria – budoucí rozpis 

rozpočtu a limitované přísliby příkazců operací. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje čerpání výdajů schválených v rámci rozpočtu r. 2021 (UR 

2021), které nebudou vyčerpány, a realizace se posouvá do r. 2022, tyto výdaje nejsou 

součástí rozpočtového provizoria. Tyto výdaje a příjmy budou součástí únorového návrhu 

rozpočtu na rok 2022. 

 

Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy Města Frýdlant a zůstatkem účtu.  

Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace. 

 

Usnesení č. 454/2021 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o čerpání běžného a kapitálového 

rozpočtu k 31. 10. 2021. 

 

Usnesení č. 455/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 456/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 1586/1, k.ú. Frýdlant o výměře cca 

2000 m2 do vlastnictví Tomáše Bulíčka, Sídliště 537, Hejnice za kupní cenu 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. 457/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 791 o výměře 805 m2, k.ú. Frýdlant do 

vlastnictví Romana Kubáta, Kodešova 249, Frýdlant za kupní cenu 1.000,- 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. 458/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 261/1 o výměře cca 130 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu z vlastnictví Moniky Cudrákové, Luhová 94, Raspenava a Lukáše 

Černého, Rudolfovská č.ev. 23, Liberec XXI do vlastnictví Města Frýdlantu za cenu 712,- 

Kč/m2.  

Podmínky převodu:  

- oddělený pruh p.č. 261/1 bude navazovat na šíři pozemku p.č. 254/2, k.ú. Albrechtice u 

Frýdlantu 

- město zajistí vyhotovení geometrického plánu na vlastní náklady 

- v geometrickém plánu bude oddělena část pozemku skutečně zastavěného zpevněnou 

plochou  

  vjezdu, která bude předmětem zřízení věcného břemene umístění stavby a chůze a jízdy ve  

  prospěch prodávajících 

- město se zavazuje vydat souhlas s vybudováním inženýrských sítí na odkoupeném pozemku 

- výkupní cena stejná jako při koupi pozemku od města 

- daň z příjmu uhrazenou po prodeji prodávajícími uhradí město na základě doloženého 

daňového dokladu 

- veškeré náklady a poplatky související s převodem uhradí město. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na geometrický plán a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 459/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod částí 

pozemků p.č. 3222 a 3223/1, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví Milana Maška, Blanická 4313/17, 

Jablonec nad Nisou a Břetislava Zemana, Nástrojářská 2385/1, Jablonec nad Nisou nutné k 

výstavbě chodníku do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 100,- Kč/m2. Řádná kupní smlouva 

bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu na náklady města. 

Vlastníci pozemků se zavazují udělit městu souhlas se stavbou chodníku. Město se zavazuje 

udělit souhlas vlastníkům pozemkům k výjezdu přes pozemek města pro budoucí záměr 

vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny do 15-ti dnů po podpisu kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na geometrický plán a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona 

 

Usnesení č. 460/2021 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci na 

financování projektu „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětřichov“, „DUR – 

Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ mezi městem Frýdlant a obcí Bulovka, 

Heřmanice, Višňová, Dětřichov a Kunratice dle předloženého materiálu a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 

 

Usnesení č. 461/2021 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán rozvoje Města Frýdlant pro období 2022-

2032, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 462/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k aktualizaci komunitního plánu a schvaluje 

2. Komunitní plán Mikroregionu Frýdlantsko na období 2020-2025.  
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Usnesení č. 463/2021 

Zastupitelstvo města volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci Bc. Dušana 

Václavíčka pro funkční období 2021-2025, dle předloženého materiálu.  

  

Usnesení č. 464/2021 

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

pololetí 2022, dle předloženého materiálu.   

 

Usnesení č. 465/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, dle předloženého 

materiálu.   

 

Usnesení č. 466/2021 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Plán činnosti finančního výboru na rok 2022, dle 

předloženého materiálu.   

 

 

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D.     ...……….…………………………………….. 

 

          

           Mgr. Lucie Winklerová        ..………….…………......……………………. 


