
   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 

15. veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 17. června 2020 

 

Usnesení č. 235/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,-  Kč 

subjektu Frýdlantsko Jakub Žáček na pořádání Festivalu Frýdlantsko Franze Kafky dle 

žádosti č. 10 a zároveň pověřuje starostu podpisem veřejnosprávní smlouvy dle vzoru 

schváleného zastupitelstvem města dne 26. 2. 2020 č. usnesení 207/2020.  

 

Usnesení č. 236/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu a rozhodnutí o příspěvku 

z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020 žadateli 

Pravoslavná církevní obec ve Frýdlantu v Čechách. Smlouva a rozhodnutí budou doplněna o 

číslo jednací a peněžitou částku po vydání rozhodnutí o přidělení příspěvku Ministerstvem 

kultury.  

 

Usnesení č. 237/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu a rozhodnutí o příspěvku 

z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020 žadateli 

Římskokatolická farnost – děkanství Frýdlant. Smlouva a rozhodnutí budou doplněna o číslo 

jednací a peněžitou částku po vydání rozhodnutí o přidělení příspěvku Ministerstvem kultury.  

 

Usnesení č. 238/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu a rozhodnutí o příspěvku 

z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020 žadateli                                    

. Smlouva a rozhodnutí budou doplněna o číslo jednací a peněžitou částku po vydání 

rozhodnutí o přidělení příspěvku Ministerstvem kultury.  

 

Usnesení č. 239/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvu a rozhodnutí o příspěvku 

z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací na rok 2020 žadateli                            

. Smlouva a rozhodnutí budou doplněna o číslo jednací a peněžitou částku po vydání 

rozhodnutí o přidělení příspěvku Ministerstvem kultury.  

 

Usnesení č. 240/2020 

1. Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s rozdělením 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 na rok 2020, dle předloženého materiálu.  

2. Zastupitelstvo města souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv.  

 

Usnesení č. 241/2020 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Závěrečný účet organizace SO SMRK za 

rok 2019, zprávu o přezkoumání hospodaření SO SMRK zpracovanou společností O-

CONSULT, s.r.o. za rok 2019 a zápis z valného shromáždění SO SMRK konaného 27. 4. 

2020.  
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Usnesení č. 242/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet Města Frýdlant za rok 2019 včetně zprávy 

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 dle zákona 

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

celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Usnesení č. 243/2020 

1. Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku za rok 2019 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 2019. 

 

Usnesení č. 244/2020 

1. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8, 9/2020, které 

dle svých kompetencí schválila rada města. 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 ve výši příjmů 

a výdajů 0,00 Kč dle předložené tabulky. 

 

Usnesení č. 245/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje dar v navržené výši žadatelům č. 1, 2, 9, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 

26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, dle 

předloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 246/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje dar žadatelům č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 12, 16, 17, 18, 21, 22, 

27, 37, 48, platícím nájem v nemovitostech ve vlastnictví Města Frýdlant oproti vzájemnému 

zápočtu, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 247/2020 

Zastupitelstvo města neschvaluje dar žadatelům č. 15, 25, 32, 39, 41, 50 z důvodu nesplnění 

podmínek přidělení daru.   

 

Usnesení č. 248/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje dar žadatelům č. 52, 53 pouze v části znovuotevření 

provozovny z důvodu nečinnosti provozovny v době vyhlášení nouzového stavu, za 

podmínky provozování činnosti minimálně do 30. 9. 2020, s tím, že dar bude vyplacen až po 

tomto termínu.    

 

Usnesení č. 249/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozdělení dotací v dotačním programu Města 

Frýdlant na podporu nekomerčních spolků v oblasti tělovýchovy a sportu, kulturní a 

vzdělávací činnosti, zájmových aktivit a ostatní veřejně prospěšné činnosti dle předloženého 

materiálu a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv, které budou uzavřené dle 

vzoru schváleného usnesením č. 127/2019 ze dne 26. 6. 2020. 

 

Usnesení č. 250/2020 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje přidělení dotace žadatelů č. 30, 33 a 4 

z důvodů uvedených v přiloženém materiálu.  
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Usnesení č. 251/2020 

Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ve věcech 

majetkoprávních, dle předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 252/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod pozemku p.č. 1630/1 o výměře 982 m2, k.ú. Frýdlant,  

za celkovou cenu 480.000,- Kč. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního 

 

Usnesení č. 253/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 3972/1 o výměře cca 2000 m2, k.ú. 

Frýdlant z vlastnictví firmy DGS Druckguss Systeme s.r.o., Volgogradská 205, Liberec XVIII 

– Karlinky do vlastnictví Města Frýdlant za cenu 400,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši. 

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy a před vkladem do KN 

- kupující hradí náklady za geometrické zaměření a správní poplatek za vklad do KN  

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

 

Usnesení č. 254/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek ke kupní smlouvě uzavřené mezi Městem Frýdlant a 

firmou DGS Druckguss Systeme, s.r.o, Volgogradská 205, Liberec XVIII – Karlinky na 

převod pozemků p.č. 3971 a p.č. 3972/2, vše k.ú. Frýdlant, kterým se navyšuje kupní cena o 

DPH v zákonné výši. 

 

Usnesení č. 255/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje převod části pozemku p.č. 43, k.ú. Frýdlant o výměře cca 50 

m2, k.ú. Frýdlant do vlastnictví firmy FDLnet.CZ, s.r.o., Březová 1306, Frýdlant za cenu 

174,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.  

Podmínky převodu: 

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 

- kupující hradí správní poplatek za vklad do KN a náklady za geometrické zaměření 

- daň z nabytí nemovitosti hradí poplatník dle zákona  

- k podpisu smlouvy se dostavit do 60-ti dnů od výzvy odboru majetkosprávního 

 

Usnesení č. 256/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 1030/1 a 

1030/104, vše k.ú. Frýdlant z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 

1024/19, 130 00 Praha – Žižkov do vlastnictví Města Frýdlant.   

 

Usnesení č. 257/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 1883/12 o výměře 113 m2, p.č. 1883/13 o 

výměře 20 m2, p.č. 1883/14 o výměře 16 m2, p.č. 1915/34 o výměře 320 m2, p.č. 1915/35 o 

výměře 45 m2, 1915/36 o výměře 151 m2, 1915/37 o výměře 16 m2, 1915/38 o výměře 2 m2, 

vše k.ú. Frýdlant v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha za pozemek 

p.č. 2083/6 o výměře 692 m2, k.ú. Frýdlant v majetku Města Frýdlant za cenu dle znaleckého 

posudku s doplatkem ŘSD ve prospěch města ve výši 870,- Kč.  
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Usnesení č. 258/2020 

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohody o změně hranic obcí mezi Městem 

Frýdlant a Obcí Oldřichov v Hájích týkající se st.p.č. 478 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří a pozemku p.č. 1734/25 o výměře 132 m2, ostatní plocha, vše k. ú. Oldřichov 

v Hájích tak, že nová hranice obcí bude vedena po obvodu pozemku p.č. 1734/25 dosud 

evidovaná v k.ú. Oldřichov v Hájích tak, aby celý tento pozemek včetně pozemku st.p.č. 478 

byly převedeny do katastrálního území Albrechtice u Frýdlantu.  

 

Usnesení č. 259/2020 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr vypsání ankety pro veřejnost na pojmenování této 

uličky. 

 

Usnesení č. 260/2020 

Zastupitelstvo města žádá radu města o vypsání této ankety.  

 

Usnesení č. 261/2020 

Zastupitelstvo města po projednání vydává OZV o podmínkách pořádání akcí typu techno 

party – 5. verze s účinností dnem vyhlášení.  

 

Usnesení č. 262/2020  

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

znění, schvaluje poskytnutí mimořádných odměn uvolněným zastupitelům za 1. pololetí roku 

2020 starostovi města ve výši 72 387,- Kč za splnění podmínky dodržování rozpočtové kázně 

a předložení půlročního přehledu realizovaných akcí a jednání. 

 

Usnesení č. 263/2020 

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

znění, schvaluje poskytnutí mimořádných odměn uvolněným zastupitelům za 1. pololetí roku 

2020 místostarostovi města ve výši 63 700,- Kč za splnění podmínky dodržování rozpočtové 

kázně a předložení půlročního přehledu realizovaných akcí a jednání. 

 

Usnesení č. 264/2020 

Zastupitelstvo města volí nového člena finančního výboru Bc. Stanislava Kvapila. 

 

Usnesení č. 265/2020 

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

pololetí roku 2020, dle předloženého materiálu.   

 

Usnesení č. 266/2020 

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

materiálu.  

 

Usnesení č. 267/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Memorandum o spolupráci uzavřené mezi 

Libereckým krajem, Jednotou bratskou, Městem Frýdlant a Městem Hejnice, dle 

předloženého materiálu.  

 

Usnesení č. 268/2020 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí čistopis Územní studie Zámecká, 

Frýdlant, dle předloženého materiálu.  
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Usnesení č. 269/2020 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Rozvojový plán města Frýdlant na rok 2020 

s výhledem do roku 2022, ale předloženého materiálu.  

 


