
   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 

10. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 18. listopadu 2015 

 

 

 

Usnesení č. 136/2015 

Zastupitelstvo města trvá při sestavování dodatku mezi Městem Frýdlant a Nemocnicí 

Frýdlant s.r.o. na dodržení bodů podepsaných na komuniké ze dne 3. 11. 2015 a schválené na 

zastupitelstvu města dne 4. 11. 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Usnesení č. 137/2015 

Zastupitelstvo Města Frýdlant bere na vědomí úvodní prezentaci ředitel Frýdlantské 

vodárenské společnosti, a.s. k „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Frýdlantské 

vodárenské společnosti, a.s. pro období 2016-2026“. 

                                                                                                                                                                              

Usnesení č. 138/2015 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čerpání rozpočtu Města Frýdlant za 

9/2015. 

 

Usnesení č. 139/2015 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 35/2015 dle 

tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 477.550,00 Kč. Které v rámci svých pravomocí 

schválila rada města. 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2015 a v celkové 

výši příjmů a výdajů 675.783,00 Kč. 

 

Usnesení č. 140/2015 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtové opatření č. 34/2015 dle 

tabulky v celkové výši příjmů a výdajů 899.208,- Kč, které v rámci svých pravomocí 

schválila rada města. 

 

Usnesení č. 141/2015 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje refinancování úvěru na pořízení ČOV dle 

předložené nabídky Českou spořitelnou a.s. Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy o 

úvěru č. 11728/15/LCD mezi Městem Frýdlant a Českou spořitelnou a.s. dle předloženého 

návrhu.  

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí úvěru na investiční akci: ulice Lužická 

a V Úvoze v celkové výši 20 mil. Kč dle předložené nabídky Českou spořitelnou a.s. Zároveň 

pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 11729/15/ LCD o úvěru mezi Městem Frýdlant a 

Českou spořitelnou a.s. dle přeloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 142/2015 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení v bodě majetkoprávní 

operace dle předloženého materiálu. 
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Usnesení č. 143/2015 

Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Jakuba Šolce, Heřmanice 53 o prodloužení lhůty 

pro úhradu kupní ceny za prodej objektu čp. 146, ul. Míru, Frýdlant včetně pozemků do konce 

února 2016 v případě, že do 17. 12. 2015 do 1200 hodin složí 20% z vyvolávací ceny 

(500.000,- Kč) jako nevratnou zálohu na účet města. 

 

Usnesení č. 144/2015 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení lhůty pro doložení kolaudačního souhlasu alespoň 

jedné bytové jednotky v objektu čp. 4036, Frýdlant, který je podmínkou pro převod části 

pozemků p.č. 3333 a p.č. 3334, vše k.ú. Frýdlant ve prospěch manželů Martina a Jany 

Sinkevičových, Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem. 

 

Usnesení č. 145/2015 

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místní poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2016. Termín splnění do 18. 11. 2015. 

 

Usnesení č. 146/2015 

Zastupitelstvo města Frýdlant po projednání souhlasí s předložením žádosti o poskytnutí 

dotace z MMR ČR (podprogram 117D062 Regenerace sídlišť pro rok 2016) na realizaci 

projektu „Regenerace panelového sídliště U Nemocnice ve Frýdlantu“ pro I. Etapu zahájenou 

v roce 2016. 

 

Usnesení č. 147/2015 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí plnění usnesení dle předloženého 

materiálu. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Ing. Dan Ramzer 

starosta 

 

  

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Jiří Stodůlka ……………………………………………………………… 

 

 

 

           Zdeněk Průša …….…………... ..………………………………………. 

 


