
   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 

1. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 14. prosince 2022 

 

Usnesení č. 4/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje OZV o zrušení OZV č. 2/2012, Požární řád. 
 

Usnesení č. 5/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 
majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  
Usnesení č. 6/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 915/6 o výměře cca 500 m2, k.ú. 
Frýdlant do vlastnictví , ,  za kupní cenu 340,- Kč/m2.  

 

Usnesení č. 7/2022 

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 527/2022 ze dne 22. 6. 2022 týkající se převodu 
pozemku p.č. 4903/1, k.ú. Frýdlant z důvodu nesplnění podmínek pro uzavření kupní 
smlouvy. 

 

Usnesení č. 8/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje uveřejnění soupisu opuštěných hrobek na hřbitově Frýdlant 
v X. oddíle dle návrhu. Po uplynutí zákonné lhůty bude zastupitelstvu města předloženo ke 
schválení převzetí opuštěných hrobek do majetku města.  
 

Usnesení č. 9/2022 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu kopce nad fotbalovým stadionem a 
souhlasí se změnou územního plánu pozemku p.č. 3112/8 a částí pozemků p.č. 1171/1 a 3110, 
vše k.ú. Frýdlant na plochy RZ s tím, že dle průzkumu není možné pozemky zastavět 
rodinnými domy.  
 

Usnesení č. 10/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 18-20/2022, 

která v rámci svých pravomocí schválila rada města. 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2022 ve výši příjmů 
659.232,00 Kč a výdajů 491.932,00 Kč. Financování ve výši 77.300,00 Kč bude převedeno 
do zůstatku účtu. 
 

Usnesení č. 11/2022 

1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o procesu schvalování rozpočtových 
opatření na konci kalendářního roku. 
2. Zastupitelstvo města schvaluje pravomoc pro starostu - v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 
2022 schválit rozpočtová opatření. 
 

Usnesení č. 12/2022 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace číslo 21/2022 ve 
výši 400.000,- Kč organizaci AB Studio na pořádání akce 40. Letní jazzová dílna Karla 
Velebného a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
dotace, dle schváleného vzoru. 
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Usnesení č. 13/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace číslo 22/2022 ve 

výši 37.500,- Kč organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. na činnosti organizace a pověřuje 

starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace, dle schváleného 
vzoru. 

 

Usnesení č. 14/2022 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí poskytnutí individuální dotace číslo 
23/2022 ve výši 42.772,- Kč pro organizaci DOMOV U SPASITELE středisko Husitské 
diakonie schválené radou města usnesením č. 103/2022. 
 

Usnesení č. 15/2022 

Zastupitelstvo města Frýdlant bere na vědomí doporučení rady města a finančního výboru. 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočtové provizorium 
Města Frýdlant na rok 2023 dle předloženého návrhu v nejvyšším členění rozpočtové skladby.  
 

Příjmy daňové   c e l k e m  157 060 tis. Kč 

Příjmy nedaňové  c e l k e m 22 539 tis. Kč 

Příjmy kapitálové  c e l k e m 2 000 tis. Kč 

Dotace c e l k e m 23 000 tis. Kč 

Běžné výdaje celkem  200 778 tis. Kč 

Kapitálové výdaje celkem  4 731 tis. Kč 

Splátky jistin úvěrů ČOV, ul. Lužická/ V Úvoze 5 426 tis. Kč 

 

Financování 8115                                                                                                   -6 336 tis. Kč 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přílohy rozpočtového provizoria – budoucí rozpis 
rozpočtu a limitované přísliby příkazců operací. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje čerpání výdajů schválených v rámci rozpočtu roku 2022 (UR 

2022), které nebudou vyčerpány, a realizace se posouvá do roku 2023, tyto výdaje nejsou 
součástí rozpočtového provizoria. Tyto výdaje a příjmy budou součástí únorového návrhu 
rozpočtu na rok 2023. 
 

Kapitálové výdaje jsou kryty příjmy Města Frýdlant a zůstatkem účtu.  
Toto rozpočtové provizorium nezahrnuje veškeré dotace. 

 

Usnesení č. 16/2022 

Zastupitelstvo města pověřuje členy finančního výboru jednání s jednotlivými příkazci 
operací včetně ředitelů a účetních příspěvkových organizací Města Frýdlant při přípravě 
jednotlivých podkladů k návrhu rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025 a 2026.  
 

Usnesení č. 17/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Frýdlant 
na rok 2023, dle předloženého materiálu.  
 

Usnesení č. 18/2022 

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

znění, schvaluje poskytnutí mimořádných odměn uvolněným zastupitelům za rok 2022: 
Jiřímu Stodůlkovi ve výši 100% maximální odměny za I. i za II. pololetí za splnění podmínky 

dodržování rozpočtové kázně a řešení vzniklých mimořádných akcí a situací. 
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Usnesení č. 19/2022 

1. Zastupitelstvo města schvaluje navržené výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, 
zpracované dle aktuálního nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění za 
uvedených podmínek.    
2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 84, odst. 2, písm. v) zák. č. 128/2000 o obcích, 
v platném znění, odměnu členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli a tajemnicím 
výborů a komisí ve výši 1 593,- Kč za jedno zasedání za dodržení uvedených podmínek.  

 

Usnesení č. 20/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje pana Ing. Dana Ramzera, jako určeného zastupitele pro 
pořizování změn Územního plánu města Frýdlant pro volební období 2022-2026.  

 

Usnesení č. 21/2022 

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s prodloužením termínu realizace akce do 30. 11. 
2022 a se zněním dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě v rámci Programu na obnovu 

nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Frýdlant a na 
území Památkového ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant, na rok 2022 uzavřené mezi 
Městem Frýdlant a .  
 

Usnesení č. 22/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci na 
financování projektu „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětřichov“, „DUR – 

Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ mezi městem Frýdlant a obcí Bulovka, 
Heřmanice, Višňová, Dětřichov a Kunratice dle předloženého materiálu a pověřuje starostu 

města podpisem tohoto dodatku. 
 

Usnesení č. 23/2022 

1. Zastupitelstvo města volí člena finančního výboru Bc. Josefa Šperla, DiS.   
2. Zastupitelstvo města volí člena kontrolního výboru pana Pavla Soukupa, paní Jitku 
Popíkovou a pana Martina Rapčana.  

3. Zastupitelstvo města volí členku školského výboru paní Lucii Sekáčovou.  
 

Usnesení č. 24/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje zapracování požadavku do jednacího řádu, materiály dostávat 
7 dní předem tj. v případě standardního jednání zastupitelstva města ve středu, materiály 
obdržet nejpozději předcházející středu navečer.  
 

Usnesení č. 25/2022 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi připravit technické a organizační zázemí pro 
pořizování elektronických materiálů města.   
 

Usnesení č. 26/2022 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Zastupitelstva a rady města Frýdlant na I. 
pololetí 2023, dle předloženého materiálu.  
 

Usnesení č. 27/2022 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace dle žádosti č. 25/2022 

organizaci MAS Frýdlantsko, z.s. na financování koordinátora pro ukrajinské uprchlíky 
v období  1 – 3/2023 s povinností vyúčtování do 30. 6. 2023. a pověřuje starostu podpisem 
veřejnoprávní smlouvy připravené dle schváleného vzoru upraveného dle uvedených 
parametrů.  



 4 

Usnesení č. 28/2022 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace organizaci Posilovna 
Frýdlant, z.s. na financování správy a provozu objektu Sokolovny v období  1/2023 – 12/2027 

dle nájemní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem dotace v celkové výši 
1.000.000,-  Kč s pololetními platbami a povinností vyúčtování. 
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy a pověřuje 
starostu podpisem. 

 

 

 

 

Frýdlant 21. 12. 2022 

 

 

                                                                                 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

 

 

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

 

 

           Jiří Stodůlka                          ….…….…………......…………………………. 
 


