
   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 

30. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 22. června 2022 

 

Usnesení č. 512/2022 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že zadávací řízení na dodavatele stavební části 

projektu Modernizace KNL - Etapa č. 1 muselo být zrušeno, neboť žádný z účastníků nesplnil 

zadávací podmínky (překročení maximální nabídkové ceny), a to s ohledem na 

nepředvídatelný cenový růst ve stavebnictví. Proto se nepodařilo vybrat dodavatele na 

stavební část projektu Modernizace KNL - Etapa č. 1 v zamýšlené limitní ceně 2,2 mld. Kč 

bez DPH. 

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že nově zahajované zadávací řízení bude obsahovat 

novou limitní cenu dle současného odhadu stavební části projektu ve výši 3,2 mld. Kč bez 

DPH stanovenou zadavatelem. 

3. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že současné finanční zdroje projektu Modernizace 

KNL - Etapa č. 1 schválené dohodou mezi akcionáři jsou ve výši 2,569 mld. Kč. Celková 

cena projektu s vybavením vč. zdravotnických technologií a souvisejícími náklady na 

revitalizaci původních prostor (tzv. change management) dle současných kvalifikovaných 

odhadů přesahuje schválené investiční možnosti společnosti. 

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí, že vzhledem ke strategickému významu projektu 

Modernizace KNL - Etapa č. 1 se představenstvo společnosti ve spolupráci s akcionáři 

(Liberecký kraj, statutární město Liberec, město Turnov a město Frýdlant) zavazuje zajistit 

dodatečné potřebné finanční prostředky k úspěšnému dokončení projektu tak, aby nebyla 

ohrožena finanční stabilita společnosti. 

5. Zastupitelstvo města bere na vědomí závazek představenstva společnosti provést 

aktualizaci investičního plánu společnosti a rozpočtový výhled společnosti na období 2023-

2026 s ohledem na priority stanovené valnou hromadou společnosti a bere na vědomí 

možnost prodloužení úhrady příspěvku, který vyplývá z akcionářské smlouvy ve stávající výši 

do roku 2030. 

6. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh pozvánky a pořadu jednání valné hromady 

společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec 

I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 23. 6. 2022. 

7. Zastupitelstvo města deleguje pana Jiřího Stodůlku, starostu města Frýdlant, jako zástupce 

města na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ICO 27283933, se 

sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která 

se uskuteční dne 23. 6. 2022. 

8. Zastupitelstvo města ukládá Jiřímu Stodůlkovi, starostovi města Frýdlant, aby na jednání 

valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., ICO 27283933, se sídlem 

Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, dne 23. 6. 

2022, zastupoval město Frýdlant a hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, jak je 

uvedeno v pozvánce. 

 

 

Usnesení č. 513/2022 

1. Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2021 a na základě předložených dokladů 

nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování 

účetní závěrky. 

2. Zastupitelstvo města na základě předloženého materiálu schvaluje účetní závěrku Města 

Frýdlant za rok 2021. 
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Usnesení č. 514/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2021 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 dle zákona 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 a)  souhlasí s 

celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 515/2022 

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

k 30. 4. 2022. 

 

Usnesení č. 516/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu Města 

Frýdlant v celkové výši 1.155.015,- Kč v té výši a těm jednotlivým subjektům, které jsou 

uvedené v tabulkách.  

2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu 

Města Frýdlant dle předloženého materiálu z důvodu nedodržení podmínek stanovených 

dotačním programem jednotlivým subjektům, které jsou uvedené v tabulkách – žádosti č. 5, 

15, 36, 39, 40.  

3. Zastupitelstvo města schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy, která bude použita pro účel 

poskytnutí dotací dle schváleného materiálu v dotační programu Města Frýdlant. A zároveň 

pověřuje starostu podpisem těchto smluv po jejich doplnění. 

4. Zastupitelstvo města pověřuje vedoucí odboru finančního provést úpravu rozpisu rozpočtu 

v kapitole dotací takto: Nerozdělené prostředky z dotačního programu na podporu kultury a 

sportu ve výši 344.985,- Kč rozdělit a částku 200.000,- Kč na financování dotačního 

programu 1.4 Dotační program na financování PHM a dopravy na soutěže a utkání 

sportovních klubů a částku 144.985,- Kč na financování individuálních dotací a darů. 

 

Usnesení č. 517/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet Svazek obcí SMRK za rok 

2021, zprávu z přezkumu hospodaření za rok 2021, revizní zprávu kontrolní skupiny a zápis 

z jednání valného shromáždění ze dne 31. 5. 2022. 

 

Usnesení č. 518/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Frýdlantsko 

za rok 2021, zprávu z přezkumu hospodaření za rok 2021 a protokol o schválení účetní 

závěrky k 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 519/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8, 9/2022 dle 

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

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2022 a 11/2022 

v celkové výši příjmů i výdajů 808.704,- Kč dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 520/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace na základě žádosti č. 11/2022 

organizaci CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.p.s. ve výši 

92.500,- Kč zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

připravené dle schváleného vzoru. 
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Usnesení č. 521/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu s žadatelem Markem 

Hauerem a rozhodnutí o přidělení dotace v programu Regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón.  

 

Usnesení č. 522/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu s žadatelem Lubošem 

Kopeckým, s žadatelkou Klárou Vondann, s žadatelem Jiřím Ouředníkem a žadateli Lucií a 

Zdeňkem Frühbauerovými v rámci dotačního 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.  

 

Usnesení č. 523/2022 

Zastupitelstvo Města Frýdlant schvaluje dotační Program 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 na rok 2023.  

 

Usnesení č. 524/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 525/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 993/32 o výměře 4 m2, k.ú. Frýdlant do 

vlastnictví Dany Niedermayerové, Kaplického 1250, Frýdlant za celkovou kupní cenu 1.600,- 

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. 526/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 156 o výměře cca 10 m2, k.ú. 

Frýdlant do vlastnictví Pavla Hrdličky a Evy Jurekové, oba bytem V Úvoze 1451, Frýdlant, 

každému ½ za cenu 365,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na zpracování geometrického plánu a 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. 527/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 4903/1 o výměře 2665 m2, k.ú. Frýdlant 

do vlastnictví Karla Kašíka, Kodešova 221, Frýdlant za celkovou kupní cenu 266.500,- 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  
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Usnesení č. 528/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 73/1 o výměře cca 250 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Heleny Rejlkové, Vnější 1393, Liberec za cenu 200,- 

Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na zpracování geometrického plánu a 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. 529/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 73/1 o výměře cca 600 m2, k.ú. 

Albrechtice u Frýdlantu do vlastnictví Aleny Tóthové, Jáchymovská 247, Liberec za cenu 

200,- Kč/m2. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady na zpracování geometrického plánu a 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. 530/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. 

OLP/596/2022 mezi Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a Městem Frýdlant, která se 

uzavírá v rámci akce „Chodník podél komunikace v ul. Hejnická, Frýdlant“ na převod části 

pozemku p.č. 1230/3, k.ú. Frýdlant.  

Podmínky převodu: 

- obdarovaný hradí náklady na zpracování geometrického plánu a správní poplatek za vklad 

do KN  

- řádná darovací smlouva bude uzavřena do 6 měsíců od vydání kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu 

 

Usnesení č. 531/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1352 o výměře 590 m2,  k.ú. Frýdlant, 

jehož součástí je budova č.p. 681, občanská vybavenost včetně movitého majetku z vlastnictví 

Tělovýchovné jednoty SLOVAN Frýdlant, z.s., Tyršova 681, Frýdlant do majetku Města 

Frýdlant na základě darovací smlouvy. Darovací smlouva bude předmětem vkladu do katastru 

nemovitostí až po provedení výmazu zástavního práva smluvního současným vlastníkem.  

 

Usnesení č. 532/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici č. S-01/2022 „Pravidla pro prodej pozemků“ dle 

návrhu s účinností dnem schválení zastupitelstvem města. 

 

Usnesení č. 533/2022 

Zastupitelstvo města souhlasí s alokací prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2023 ve výši 

2.500.000,- Kč pro pořádání Valdštejnských slavností v roce 2023. 

 

Usnesení č. 534/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s odborem pro sociální začleňování 

(Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu 

města podpisem Memoranda. 
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Usnesení č. 535/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o vývoji v dotačním programu pro podporu 

sociálních služeb na Frýdlantsku a informaci o předpokládané výši úvazků v síti sociálních 

služeb v ORP Frýdlant v roce 2023 a schvaluje jít variantou C.  

 

Usnesení č. 536/2022 

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

pololetí 2022, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 537/2022 

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

materiálu.   

 

Usnesení č. 538/2022 

1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr zřízení dalšího pracoviště mateřské školy ve 

Frýdlantě. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje materiál dle přílohy. 

3. Zastupitelstvo města žádá radu města, aby uložila řediteli ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant učinit 

všechny kroky nezbytné k řízení nového oddělení mateřské školy k 1. 2. 2023. 

4. Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi zajistit koordinaci financování a realizaci 

nového pracoviště mateřské školy. 

 

Usnesení č. 539/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 v celkové výši 

příjmů i výdajů 1.000.000,- Kč dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  MUDr. Roksolana Sobotová ……….…………………………………….. 

 

          

           Ing. Dan Ramzer                   ..………….…………......……………………. 
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