
   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 

2. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 1. března 2023 

 

Usnesení č. 29/2023 

1. Zastupitelstvo města souhlasí se zapojením do projektu „Optimalizace sběru a svozu 
odpadů na Frýdlantsku“ 

2. Zastupitelstvo města schvaluje vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování 
projektu „Optimalizace sběru a svozu odpadů na Frýdlantsku“ ze svého rozpočtu na roky 
2023 a 2024 ve výši dle předloženého tabulkového materiálu, které budou na základě 
fakturace převedeny mimořádným příspěvkem do rozpočtu ve dvou splátkách 

3. Zastupitelstvo města převede finanční prostředky na rok 2023 do rozpočtu DSO do 30. 6. 
2023. Finanční prostředky na rok 2024 budou do rozpočtu DSO převedeny v případě 
schválení projektové žádosti na akci „Optimalizace sběru a svozu odpadů na Frýdlantsku“ 
poskytovatelem dotace v roce 2024. 

 

Usnesení č. 30/2023 

1. Zastupitelstvo města souhlasí se zapojením do projektu „Znovu použitelné kelímky pro 
Mikroregion Frýdlantsko“ 

2. Zastupitelstvo města vyčlení finanční prostředky na spolufinancování tohoto projektu ze 
svého rozpočtu na rok 2023 ve výši dle předloženého tabulkového materiálu, které budou na 
základě fakturace převedeny mimořádným příspěvkem do rozpočtu ve dvou splátkách dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě k tomuto projektu.  

 

Usnesení č. 31/2023 

1. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města do projektu „Poradenství pro Frýdlantsko IV 
2023-2024 v Mikroregionu Frýdlantsko“ a souhlasí s vyčleněním částky předloženého 
tabulkového materiálu, která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2023. 
Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele.  
2. Zastupitelstvo města souhlasí převodem schválené částky do rozpočtu DSO Mikroregionu 
Frýdlantsko v roce 2023, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt. 
 

Usnesení č. 32/2023 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 
majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  
 

Usnesení č. 33/2023 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 2978/1 o výměře cca 100 m2 za 

cenu 100,- Kč/m2 a převod části pozemku p.č. 994 o výměře cca 100 m2 za cenu 335,- Kč/m2, 

vše k.ú. Frýdlant do vlastnictví , , .  
Podmínky převodu: 
- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí náklady za geometrický plán 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  
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Usnesení č. 34/2023 

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby řízení o pozůstalosti po .  
bylo zastaveno a 1/8 nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 9 pro k.ú. Krásný Les u 
Frýdlantu, obec Krásný Les, a to 1/8 pozemků p.č. 64/1, 64/3, 1385/4 (vše trvalý travní 
porost) v ceně obvyklé 21.700,- Kč byla vydána Městu Frýdlant jako vypraviteli pohřbu.  
 

Usnesení č. 35/2023 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje statut sociálního fondu pro rok 2023 dle 
předloženého návrhu.  
 

Usnesení č. 36/2023 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čerpání běžného a kapitálového rozpočtu 
k 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu.   
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Usnesení č. 37/2023 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet Města Frýdlant na rok 2023 

v předloženém znění – v nejvyšším členění dle rozpočtové skladby, která je stanovena 
vyhláškou Ministerstva financí. Rozpočet na rok 2023 je schodkový. Celkový schodek 
rozpočtu ve výši 148.910 tis. Kč bude kryt zůstatkem účtu k 31. 12. 2022 v plné výši.  
Plánovaný stav zůstatku účtu k 31. 12. 2023 je 13.352 tis. Kč a jeho součástí je rezerva na 
financování výdajů v příštích obdobích ve výši 10 mil. Kč  
Dále zastupitelstvo města bere na vědomí přílohy rozpočtu, kterými bude dále specifikován 
rozpis rozpočtu. 

2. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou: 
 

P Ř Í J M Y   v tis. Kč 
NÁVRH 

ROZPOČTU 

Příjmy daňové  celkem 157 060 

Příjmy nedaňové  celkem 24 105 

Příjmy kapitálové  celkem 2 000 

Dotace celkem 24 529 

Přijatý úvěr  0 

P Ř Í J M Y    C E L K E M  207 694 

V Ý D A J E v tis. Kč 
NÁVRH 

ROZPOČTU 

Běžné výdaje 224 049 

Kapitálové výdaje celkem 127 129 

Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426 

V Ý D A J E  C E L K E M 356 604 

 

Financování 8115 -148 910 

 

 

dle předloženého návrhu rozpočtu na rok 2023 v tabulkové formě.  
3. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 
poskytnutí dotací, peněžitých, věcných darů a provozních příspěvků dle návrhu rozpočtu na r. 
2023 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené 
v tabulkové/přílohové části materiálu.  
4. Zastupitelstvo města schvaluje pravomoc správci rozpočtu (VOF) převádět finanční 
prostředky mezi jednotlivými závaznými ukazateli jen za podmínky nezměnění objemu 
prostředků v rozpočtu, tak jak je stanoveno ve směrnici – S 02/2014 – Metodika sestavování 
rozpočtu, která byla schválena usnesením ZM 430/2014 dne 26. 2. 2014. 
 

Usnesení č. 38/2023 

Zastupitelstvo města schvaluje zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2024 předpokládaný 
zůstatek účtu a návrh rozpočtu poté již v prosinci 2023 schválit jako rozpočet na rok 2024.  

 

Usnesení č. 39/2023 

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru pro období 2023-2025, dle 

předloženého materiálu. 
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Usnesení č. 40/2023 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje investiční záměr s názvem „Odstranění objektů 
v areálu nemocnice Frýdlant, k.ú. Frýdlant“. Předmětem investičního záměru je revitalizace 
území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy (NPO) 

realizovaného na základě nařízení vlády č. 2/2023 Sb., a to formou dotace. Revitalizací území 
se starou stavební zátěží vznikne přírodní úložiště uhlíku. 
 

Usnesení č. 41/2023 

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

Usnesení č. 42/2023 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace číslo 2/2023 ve 
výši 2.400.000,- Kč organizaci HC Frýdlant z.s. na rekonstrukci stávajícího chladícího 
zařízení na ZS Frýdlant a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
individuální dotace, dle schváleného vzoru a bude hrazena z rozpočtové rezervy.  
 

Usnesení č. 43/2023 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Městem 
Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant a společností TEPLO Frýdlant s.r.o., Fügnerova 
1405, Frýdlant, dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Prostředky 
budou hrazeny z rozpočtové rezervy. 

 

Usnesení č. 44/2023 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 ve výši výdajů 
1.500.000,- Kč, které bude hrazeno ze zůstatku účtu.  
 

Frýdlant 7. 3. 2023 

 

 

 

 

                                                                                 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D. ………………………………………………… 

 

 

           Jan Mráz                          ….…….…………......…………………………. 
 


