
   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 

29. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 20. dubna 2022 

 

Usnesení č. 492/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu 

regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2022 dle přiložené tabulky. 

 

 

 

     Kulturní 

památka, 

název akce 

 

 

Vlastník 

 

Celkový 

rozpočet 

(bez/s DPH) 

 

 

Uznatelné 

Náklady 

(bez/s DPH) 

Příspěvek 

z programu 

regenerace 

MPZ (Kč, 

%)- návrh 

max. 50% 

Závazn

ý podíl 

města  

(Kč-, 

min.10

%)- ze  

smluvní

ch 

Dům č. p. 

441 

Výměna a 

repase 

oken  

Marek Hauer, 

Mezibranská 

21 464 01 

Frýdlant  

 

424 956,- 

S DPH 

424 956,- 

S DPH 
210 000,- 

43 000,

- 

Radnice 

čp. 37 

Restaurová

ní 3 ks 

vchodových 

dveří  

Město Frýdlant  
365 000,- 

Bez DPH 

365 000,- 

Bez DPH 
350 000,-   

 560 000,- -  

 

 

Usnesení č. 493/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozdělení finančních prostředků z Programu na 

obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant a 

na území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními 

památkami v celkové částce 455.00,- Kč, dle přiložené tabulky č. 3. 

 

Usnesení č. 494/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4, 5/2022 dle 

předložené tabulky, které dle kompetencí schválila na svém jednání rada města. 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 v celkové výši 

výdajů 8.498.000,- Kč dle předložené tabulky, částka bude převedena ze zůstatku účtu. 
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Usnesení č. 495/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí daru dle žádosti č. 6/2022 organizaci 

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem ve výši 30.000,- Kč na financování jízdy 

historického vlaku dne 3. 9. 2022 za podmínek, že akce bude uskutečněna, dále pověřuje 

starostu podpisem předložené darovací smlouvy. 

 

Usnesení č. 496/2022 

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozhodnutím Městské úřadu Frýdlant o 

prominutí místních poplatků ze psů, z pobytu a poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství dle předloženého návrhu do 28. 2. 2023. 

 

Usnesení č. 497/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dotační program na financování cestovného a 

pohonných hmot spojených s cestou na utkání pro rok 2022 v předloženém znění. 

Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc schválení výsledků dotačního programu a jeho 

rozdělení jednotlivým žadatelům. 

 

Usnesení č. 498/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o možném výpadku daňových 

příjmů – poplatek za ukládání odpadů – vybíraný za ukládání odpadů na skládce podle zákona 

o odpadech. 

 

Usnesení č. 499/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 500/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 245 o výměře 70 m2 a převod 

pozemku p.č. 949 o výměře 92 m2, vše k.ú. Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Moniky 

Veverkové, Studentská 1109/3, Liberec za cenu 200,- 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. 501/2022 

1. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 437/2021 bod 2 z důvodu rozšíření osoby 

kupujícího. 

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

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

Ludmily Gruberové, Kodešova 664, Frýdlant a Milady Sixtové, Moskevská 112, Raspenava 

dle zákonných podílů za kupní cenu 150,- 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. 502/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení pozice manažera odpadového hospodářství pro 

Mikroregion Frýdlantsko na dobu 12 měsíců za podmínky připojení se většiny obcí 

frýdlantského výběžku (tzn. minimálně 80% obyvatel Mikroregionu Frýdlantsko). 

 

Usnesení č. 503/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje zapojení do projektu „Poradenství pro Frýdlantsko III 2022-

2023 v Mikroregionu Frýdlantsko“ v letech 2022-2023 a souhlasí s vyčleněním částky 

110.888,- Kč, která pokryje částečné financování odpadového manažera, a která bude součástí 

mimořádného členského příspěvku na rok 2022. Členský příspěvek bude určen na 

spolufinancování podílu žadatele a souhlasí s převodem schválené částky do rozpočtu 

Mikroregionu Frýdlantsko, v roce 2022, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na 

tento projekt. 

 

Usnesení č. 504/2022 

1. Zastupitelstvo města pověřuje dle § 3 odst. 1) zák. č. 553/1991 Sb. řízením Městské policie 

Frýdlant Ing. Dana Ramzera. 

2. Zastupitelstvo města jmenuje dle § 3 odst. 2) zák. č. 553/1991 Sb. velitelem Městské 

policie Frýdlant pana Petra Šantavého. 

3. Zastupitelstvo města pověřuje velitele plněním úkolů při řízení městské policie, které 

budou prováděny na základě schváleného organizačního řádu.  

 

Usnesení č. 505/2022 

1. Zastupitelstvo města schvaluje Organizační řád Městské policie Frýdlant, dle předloženého 

materiálu. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Pracovní řád Městské policie Frýdlant č. Ř/02/2022, dle 

předloženého materiálu.  

3. Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici č. SM/3/2022, Určení hodnostního označení 

strážníků Městské policie Frýdlant, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 506/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje grafické zpracování znaku Městské policie Frýdlant, dle 

předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 507/2022 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace místostarosty o variantách řešení 

stavebního odpadu.  

2. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi řešit problematiku stavebního odpadu formou 

smlouvy s odpadářskou firmou.  

 

Usnesení č. 508/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Frýdlant, dle předloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 509/2022 

Zastupitelstvo města stanoví na základě ust. § 67 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, pro volební období  2022-2026, 21 členů zastupitelstva.  

 

Usnesení č. 510/2022 

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

materiálu.   
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Usnesení č. 511/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro 

obyvatele Města Frýdlant mezi Městem Frýdlant a organizací Centrum sociálních služeb, 

Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

 

 

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

 

          

           Mgr. Milan Drechsler        ..………….…………......……………………. 


