
   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 

27. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 23. února 2022 

 

Usnesení č. 467/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 468/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod podílu 4/36 na pozemku st.p.č. 377, jehož součástí je 

objekt čp. 354, k.ú. Šumburk nad Desnou do vlastnictví Lukáše Teplého, Jakub 108, Církvice 

za kupní cenu 225.000,- Kč. 

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. 469/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 245 o výměře 973 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Moniky Veverkové, Studentská 1109/3, Liberec za 

kupní cenu 750,- 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. 470/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 671/1 o výměře cca 127 m2, k.ú. 

Frýdlant do vlastnictví Pavla Gažiho, Míru 145, Frýdlant za kupní cenu 1.000,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na geometrický plán 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. 471/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod spoluvlastnického podílu 586/5524 na společných 

částech domu čp. 168 a pozemku p.č. 635/2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví Michaly Zajícové, 

Svatopluka Čecha 4, Frýdlant a Pavla Soukupa, Míru 137, Frýdlant – každému ½ za celkovou 

kupní cenu 190.000,- Kč.  

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na 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. 472/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 56/3 o výměře 1014 m2, k.ú. Albrechtice 

u Frýdlantu do vlastnictví Martina Preislera, Palackého 307/19, Mladá Boleslav za kupní cenu 

202.800,- Kč. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na 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. 473/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření Dodatku č. 18 k nájemní smlouvě uzavřené s 

Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. na pronájem majetku v areálu Nemocnice Frýdlant. 

 

Usnesení č. 474/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2021 v celkové 

výši příjmů i výdajů 2.153.598,00 Kč dle předložené tabulky, které dle kompetencí 

schválených zastupitelstvem města schválil starosta. 
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Usnesení č. 475/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Frýdlant na rok 2022 

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

vyhláškou Ministerstva financí. Rozpočet na rok 2022 je schodkový. Celkový schodek 

rozpočtu ve výši 118.623 tis. Kč bude kryt zůstatkem účtu k 31. 12. 2021 v plné výši.  

Plánovaný stav zůstatku účtu k 31. 12. 2022 je 21.159 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 

Příjmy daňové  celkem 130 350 

Příjmy nedaňové  celkem 23 974 

Příjmy kapitálové  celkem 6 000 

Dotace celkem 23 274 

Přijatý úvěr  0 

P Ř Í J M Y    C E L K E M  183 598 

V Ý D A J E v tis. Kč 
NÁVRH 

ROZPOČTU 

Běžné výdaje 193 911 

Kapitálové výdaje celkem 102 885 

Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426 

V Ý D A J E  C E L K E M 302 222 

 
 

Financování 8115 -118 623 

 

dle předloženého návrhu rozpočtu na rok 2022 v tabulkové formě.  

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

poskytnutí dotací, peněžitých, věcných darů a provozních příspěvků dle návrhu rozpočtu na 

rok 2022 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. 

 

Usnesení č. 476/2022 

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

k 31. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 



 4 

Usnesení č. 477/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace dle žádosti č. 13/2021 

organizaci Frýdlantsko Franze Kafky, z.s., v maximální výši 130.000,- Kč s podmínkou, že 

dotace od Města Frýdlant bude pokrývat maximálně 20% celkových nákladů akce, dále dle 

návrhu rady města souhlasí s nastavením toku financí tak, že bude poskytnuta po podpisu 

smlouvy záloha ve výši 50% a doplatek po vyúčtování dotace. Dále pověřuje vedoucí odboru 

finančního zajistit doplnění podmínek do schválené vzorové veřejnoprávní smlouvu a starostu 

pověřuje podpisem této smlouvy. 

 

Usnesení č. 478/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace dle žádosti č. 14/2021 

Tělovýchovné jednotě SLOVAN Frýdlant, z.s. ve výši 150.000,- Kč a pověřuje starostu 

podpisem veřejnoprávní smlouvy připravené dle schváleného vzoru. 

 

Usnesení č. 479/2022 

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. 

 

Usnesení č. 480/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení roční částky dotace na provoz zimního 

stadionu organizaci HC FRÝDLANT o 950.000,- Kč v období r. 2022-2024 dle předložené 

žádosti. Dále schvaluje znění dodatků č. 6 ke smlouvám o poskytnutí dotace a přílohy č. 1 

(platební kalendář) a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

s pověřením SOHZ a dodatku č. 6 o poskytnutí dotace – de minimis. 

 

Usnesení č. 481/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1,7 mil Kč organizaci 

Slovan Frýdlant – oddíl kopané, z.s. na financování správy a provozu fotbalového hřiště a 

další smlouvou specifikovaných majetků Města Frýdlant po dobu 24 měsíců za podmínky 

uzavření nájemní smlouvy na tento majetek po dobu minimálně 24 měsíců, dále schvaluje 

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace dle předloženého návrhu a pověřuje 

starostu jeho podpisem.  

 

Usnesení č. 482/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 v celkové výši 

příjmů 366.501,00 Kč a výdajů 712.501,00 Kč dle předložené tabulky. Financování (rozdíl 

mezi příjmy a výdaji) bude hrazen ze zůstatku účtu. 

 

Usnesení č. 483/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Školského výboru Zastupitelstva města Frýdlant 

pro rok 2022, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 484/2022 

Zastupitelstvo města v návaznosti na požadavky §76 zák. č. 128/2000 o obcích, v platném 

znění, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému zastupiteli II. pololetí roku 

2021: starostovi města panu Jiřímu Stodůlkovi ve výši 100% maximální odměny za splnění 

podmínky za dodržování rozpočtové kázně a řešení vzniklých mimořádných akcí a situací.  
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Usnesení č. 485/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí peněžitých příplatků do vlastního 

kapitálu společnosti mimo základní kapitál uzavřenou mezi Městem Frýdlant a Krajskou 

nemocnicí Liberec, a.s., dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 486/2022 

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

materiálu.   

 

Usnesení č. 487/2022 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí Stížnost na postup sběrného dvora dne 18. 2. 2022 

adresovanou zastupitelstvu města panem Tomášem Sobotou. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje odpověď na stížnost, dle předloženého materiálu.  

3. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu jednáním se společností FCC o náhradním 

řešení, které překlene období po dobu uzavření skládky ČEFOS.  

 

Usnesení č. 488/2022 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

IČO 27283933 na zhodnocení finančních zdrojů z transparentního účtu, určených k 

financování 1. etapy modernizace KNL. 

2. Zastupitelstvo města deleguje pana Jiřího Stodůlku (starostu Města Frýdlant) na nejbližší 

valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČO 27283933, na jejímž 

pořadu jednání bude zhodnocení finančních zdrojů společnosti zařazeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Miroslav Kudrna     ...……….…………………………………….. 

 

          

           Bc. Stanislav Kvapil        ..………….…………......……………………. 
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