
   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 

31. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 14. září 2022 

 

Usnesení č. 540/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán sociálního začleňování pro Frýdlant 2022-2027. 

 

Usnesení č. 541/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 542/2022 

Zastupitelstvo města přebírá do majetku Města Frýdlant v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. 

občanský zákoník, nalezené hrobky s číselným označením č 001 – 021, 023 – 028, 285 – 310 

na hřbitově Frýdlant, opuštěné v době platností tohoto zákona, po vyhlášení oznámení o 

nálezu hrobek ze dne 21. 12. 2021 a uplynutí 6 měsíční lhůty uveřejnění tohoto oznámení.  

 

Usnesení č. 543/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 13/2022 a 

14/2022 dle předložené tabulky, které dle kompetencí schválila na svém jednání rada města. 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 15/2022 a 16/2022 

v celkové výši příjmů i výdajů 5.290.000,- Kč dle předloženého návrhu. 

 

Usnesení č. 544/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dotační program na podporu tělovýchovy a 

sportu, kulturních a vzdělávacích činností, zájmových aktivit spojených s využíváním volného 

času a ostatních veřejně prospěšných činností pro rok 2023 v předloženém znění.  

2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc schválení výsledků dotačního programu a jeho 

rozdělení jednotlivým žadatelům. 

 

Usnesení č. 545/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotací v dotačním programu 1.4 

Města Frýdlant v celkové výši 20.000,- Kč organizaci Vrtule Frýdlant, z.s. 

2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, která bude připravena dle vzoru schváleného pro dotační programy 1.1-1.3 usnesením 

č. 3. 516/2022 ze dne 22. 6. 2022. 

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

v kapitole dotací takto: Nerozdělené prostředky z dotačního programu 1.4 na dopravu 

sportovních oddílů ve výši 180.000,- Kč použít na financování individuálních dotací a darů. 

 

Usnesení č. 546/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu na rok 

2023. 
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Usnesení č. 547/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace na základě žádosti č. 

16/2022 organizaci Náboženská obec CČSH - kostel Krista Spasitele ve výši 140.000,- Kč a 

zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace připravené 

dle schváleného vzoru. 

2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje poskytnutí dotace na základě žádosti č. 

18/2022    ve výši 60.000,- Kč. 

3. Zastupitelstvo dále pověřuje správce rozpočtu úpravou rozpisu rozpočtu, kterým bude kryto 

financování schválených dotací – z dotačního programu na podporu kultury a sportu. 

 

Usnesení č. 548/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí „Architektonickou studii nového využití 

objektu čp. 45, ul. Havlíčkova, Frýdlant“, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 549/2022 

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

materiálu.   

 

Usnesení č. 550/2022 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace na financování žádosti č. 20/2022 spolku Vrtule 

Frýdlant, z.s. ve výši 20.000,- Kč.  

 

 

 

 

Jiří Stodůlka 

starosta města 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Jana Dachsová ……….…………………………………….. 

 

          

           Ing. Petr Stodola   ..………….…………......……………………. 


