
USNESENÍ 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 10. 12. 2014  

 
Složení slibu  
Usnesení ZM č. 2 – 01/2014   
ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složil Mgr. Petr Hořeňovský.  
 
Zpráva o plnění úkolů ZZM  
Usnesení ZM č. 2 – 02/2014   
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů ZZM bez připomínek.   
 
Kompetence starosty, místostarostů a tajemnice MěÚ   
Usnesení ZM č. 2 – 03/2014  
ZM schvaluje rozdělení úkolů, kompetencí a věcné náplně starosty města  
a místostarostů města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění, dle předloženého návrhu.  
  
Pověření zastupováním starosty města  
Usnesení ZM č. 2 – 04/2014  
ZM pověřuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. paní Janu Drobečkovou 
zastupováním starosty města v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta 
města nevykonává funkci.  
 
Jmenování členů kontrolního výboru  
Usnesení ZM č. 2 – 05/2014  
ZM jmenuje členy svého kontrolního výboru dle předloženého návrhu.  
 
Jmenování členů finančního výboru  
Usnesení ZM č. 2 – 06/2014   
ZM jmenuje členy svého finančního výboru dle předloženého návrhu.  
 
Plán práce ZM na rok 2015  
Usnesení ZM č. 2 – 07/2014   
ZM schvaluje plán práce ZM na rok 2015 dle přílohy.   
 
5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014   
Usnesení ZM č. 2 – 08/2014  
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014  
v předloženém znění.  
  
Poslední rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014   
Usnesení ZM č. 2 – 09/2014    
ZM pověřuje RM Krásná Lípa v případě potřeby odsouhlasit poslední rozpočtové 
opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014 v souvislosti se zaúčtováním 
vztahů na státní rozpočet s tím, že následně bude schváleno v ZM.   
 
 
 
 



Rozpočtové provizorium města Krásná Lípa pro rok 2015  
Usnesení ZM č. 2 – 10/2014   
ZM schvaluje hospodaření města Krásná Lípa od 1. 1. 2015 podle rozpočtového 
provizoria v předloženém znění.   
 
Nasmlouvané investice na přelomu roku 2014/2015   
Usnesení ZM č. 2 – 11/2014   
ZM na základě schváleného rozpočtového provizoria na rok 2015 schvaluje 
pokračování realizace investic města a proplácení jednotlivých plateb dle smluvních 
podmínek rozpočtu akcí do schválení rozpočtu města na rok 2015. 
  
Organizační složky města Krásná Lípa   
Usnesení ZM č. 2 – 12/2014    
ZM schvaluje úpravy zřizovacích listin organizačních složek města Krásná Lípa  
k 1. 1. 2015 dle předloženého návrhu a ukládá vedoucímu finančního odboru zajistit 
příslušné dodatky zřizovacích listin.  
 
Předání kompetence RM  
Usnesení ZM č. 2 – 13/2014    
ZM schvaluje využití volných finančních prostředků města Krásná Lípa  
ke zhodnocování do max. výše 5 mil. Kč a pověřuje RM k tomuto nakládání.  
 
Diskuse občanů  
Usnesení ZM č. 2 – 14/2014  
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse občanů: 
a) pan Radek Šára - oprava dopravního značení ve Strádalově ulici, Krásná Lípa. 
 
Prodej p. p. č. 1902/2  
Usnesení ZM č. 2 – 15/2014   
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1902/2 o výměře 1058 m2, k. ú. Krásná Lípa za 
účelem zřízení zahrady Daně Králíčkové, Na Strážišti 1864, Kadaň z důvodu 
zachování pozemku pro potřeby města.  
 
Prodej p. p. č. 197/2, k. ú. Vlčí Hora  
Usnesení ZM č. 2 – 16/2014   
ZM schvaluje prodej p. p. č. 197/2 o výměře 315 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 
zřízení zahrady Catherině Van Den Brinkové Štifterové a Wiene Van Den Brinkovi, 
Smržová 17, Praha 10 za cenu 31 500 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady  
s prodejem spojené.  
 
Vydržení p. p. č. 2393/2, k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 2 – 17/2014  
ZM neschvaluje žádost Ing. Josefa a Blanky Krulichových, Vrázova 788/5, Krásná Lípa 
o vydržení p. p. č. 2393/2, k. ú. Krásná Lípa.  
 
 
 
 



Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 8, Nemocniční 
1149/12a  
Usnesení ZM č. 2 – 18/2014   
ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na byt č. 8, 
Nemocniční 1149/12a s paní Evou Kamberskou, Nemocniční 554/14, Krásná Lípa.  
  
Upravený rozpočet NIV pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. na rok 2014  
Usnesení ZM č. 2 – 19/2014   
ZM bere na vědomí závazné ukazatele rozpočtu NIV - upravený rozpočet  
k 12. 11. 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  
v předloženém znění.  
 
2. RO ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.   
Usnesení ZM č. 2 – 20/2014  
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ na rok 2014, dle předloženého 
návrhu.   
 
Rezervní fond - ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 2 – 21/2014    
ZM schvaluje převod finančních prostředků z fondu odměn do rezervního fondu 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši  
200 000 Kč. 
ZM schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola  
a Mateřská škola Krásná Lípa ve výši daňové úspory 2011 ve výši 66 045 Kč ke krytí 
nákladů (výdajů), souvisejících s činnostmi, jejíchž příjmy nejsou předmětem daně. 
  
Financování akcí z FRIM   
Usnesení ZM č. 2 – 22/2014  
ZM bere na vědomí zprávu o čerpání účelově vázaných finančních prostředků  
z FRIMu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, 
předloženou ředitelkou školy RNDr. Ivanou Preyovou.  
 
Dodatek k zakládací listině ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.   
Usnesení ZM č. 2 – 23/2014  
ZM schvaluje dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
a Mateřská škola Krásná Lípa dle předloženého návrhu.   
 
Rozpočet ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015   
Usnesení ZM č. 2 – 24/2014 
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Krásná Lípa pro rok 2015 dle 
předloženého návrhu.  
  
Neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015   
Usnesení ZM č. 2 – 25/2014  
ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa /dále jen ZŠ a MŠ/ pro rok 
2015 v celkové výši 4 670 tis. Kč. Příspěvek bude čerpán na základě schváleného 
rozpočtu ZŠ a MŠ, p. o. pro rok 2015. 



  
Roční odpisový plán ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015  
Usnesení ZM č. 2 – 26/2014  
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Krásná Lípa pro rok 2015 dle předloženého návrhu a současně doporučuje 
schválit odvod z fondu reprodukce majetku (investičního fondu) ZŠ a MŠ  
Krásná Lípa, p. o. v celkové výši 1 614 240 Kč.  
 
Navýšení dotace MPSV pro Kostka Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 2 – 27/2014  
ZM schvaluje přijetí navýšení dotace MPSV na rok 2014 pro Kostka Krásná Lípa na 
poskytování sociálních služeb o 657 000 Kč.  
 
3. RO Kostka Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 2 – 28/2014  
ZM schvaluje 3. změnu rozpočtu Kostka Krásná Lípa, p. o. dle předloženého návrhu.  
 
Rozpočet Kostka, Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015   
Usnesení ZM č. 2 – 29/2014    
ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015 
dle předloženého návrhu.  
ZM schvaluje rozpočet rezervního fondu organizace Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 
2015 dle předloženého návrhu. 
  
Neinvestiční příspěvky Kostka Krásná Lípa, p. o. - projekty 2015  
Usnesení ZM č. 2 – 30/2014 
ZM schvaluje neinvestiční dotaci na projekt Kompetence v Kostce v celkové výši  
823 743 Kč. Dotace je v plné výši financována z Norských fondů prostřednictvím 
Nadace OSF. 
ZM schvaluje vypořádání projektu Aktivizace rodin ve výši 112 262 Kč. Vratka  
v uvedené výši bude uhrazena Kostkou Krásná Lípa, p. o. 
  
Podpora sociálních služeb  
Usnesení ZM č. 2 – 31/2014    
ZM schvaluje přijetí dotace organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na projekt Terénní 
program, SAS pro rodiny s dětmi a NZDM od Ústeckého kraje z programu Podpora 
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny.  
 
Roční odpisový plán Kostka Krásná Lípa, p. o. pro rok 2015   
Usnesení ZM č. 2 – 32/2014  
ZM schvaluje roční odpisový plán příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 
2015, dle předloženého návrhu a současně doporučuje schválit odvod z fondu 
reprodukce majetku (investičního fondu) Kostka Krásná Lípa, p. o. v celkové výši  
10 251 Kč.  
 
 
 
 
 



Pečovatelská služba 2014  
Usnesení ZM č. 2 – 33/2014  
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu do programu Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji, který vyhlásil Ústecký kraj pro rok 2014.  
 
Veřejnoprávní smlouva s obcí Doubice v oblasti přestupkového řízení   
Usnesení ZM č. 2 – 34/2014   
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 2014/49/26 - 396 na výkon 
přenesené působnosti v oblasti přestupkového řízení mezi městem Krásná Lípa a obcí 
Doubice, dle předloženého návrhu.  
  
Prodej hasičského vozidla  
Usnesení ZM č. 2 – 35/2014  
ZM schvaluje prodej hasičského vozidla Tatra 138 DL 1, RZ DCA 56-85, rok výroby 
1963, za nejvyšší nabídkovou cenu. Veškeré náklady s převodem spojené uhradí 
kupující.   
 
Převod parkoviště na Pražské ulici - oprava usnesení  
Usnesení ZM č. 2 – 36/2014   
ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 25-21/2014 ve smyslu 
změny výše částečné úhrady nákladů, a to na částku 447 959,39 Kč.  
 
Změny ve veřejné dopravě  
Usnesení ZM č. 2 – 37/2014   
ZM bere na vědomí informace o změnách ve veřejné dopravě v rámci Ústeckého 
kraje k 1. 1. 2015.  
 
Asistent prevence kriminality 2015  
Usnesení ZM č. 2 – 38/2014  
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Prevence kriminality 2015 na 
projekt Asistent prevence kriminality.  
Celkové náklady na projekt jsou 159 100 Kč, žádost o dotaci je ve výši 143 000 Kč. 
ZM schvaluje spoluúčast města v maximální výši do 16 100 Kč z organizační složky 
0353 provoz MěÚ.  
  
Statut sociálního fondu  
Usnesení ZM č. 2 – 39/2014  
ZM schvaluje změnu Statutu sociálního fondu města Krásná Lípa, dle předloženého 
návrhu.   
 
Podpora malého rozsahu (de minimis)  
Usnesení ZM č. 2 – 40/2014  
ZM bere na vědomí přehled čerpání podpory malého rozsahu (de minimis)  
k 2. 12. 2014.  
  
 
 
 
 



Diskuse členů ZM  
Usnesení ZM č. 2 – 41/2014    
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuse členů ZM: 
a) vybudování zábradlí (kolem Kamberského) a lavičky proti hasičárně, 
b) zvážit možnosti předávání podkladů pro jednání ZM jinou formou než přes e-mail, 
c) možnost hlídání městských prostor i mimo turistickou sezónu, 
d) poděkování TS za údržbu a pořádek ve městě, 
e) setkávání podnikatelů se ZM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:      Starosta města: 
Mgr. Richard Nagel...………………………...….. Jan Kolář ………………..…….……………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Místostarostka: 
Petr Semelka     ……….….……………..…….... Jana Drobečková ………………………..… 
 
 
 


