
USNESENÍ 
z 3. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 11. 3. 2015  

 
Zpráva o plnění úkolů z 2. ZM  
Usnesení ZM č. 3 – 01/2015    
ZM schvaluje Zprávu o plnění úkolů z 2. ZM bez připomínek.  
 
6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014  
Usnesení ZM č. 3 – 02/2015    
ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2014  
v předloženém znění.  
 
Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2015  
Usnesení ZM č. 3 – 03/2015    
ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2015 v závazných ukazatelích 
rozpočtu v provozní, investiční - účelové části rozpočtu a financování dle tabulek  
č. 1 - 3.  
 
Dopravní značení  
Usnesení ZM č. 3 – 04/2015  
ZM schvaluje účelové výdaje ve výši 120 000 Kč z organizační složky 0305 na obnovu 
dopravního značení.  
   
Rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa roku 2015  
Usnesení ZM č. 3 – 05/2015   
ZM schvaluje, aby RM prováděla rozpočtová opatření rozpočtu města Krásná Lípa na 
rok 2015 v rozsahu: 
a) navýšení (snížení) celkových příjmů a výdajů rozpočtu jednotlivých organizačních 
složek města v provozní, investiční - účelově vázané části a financování, aniž by se 
změnil celkový objem příjmů a výdajů rozpočtových kapitol vyjma účelových dotací  
a k tomu souvisejících výdajů, 
b) daném § 16 odst. 3, písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.   
 
Předání kompetencí RM  
Usnesení ZM č. 3 – 06/2015  
ZM schvaluje, aby s rozpočtovými rezervami rozpočtu města nakládala RM.  
 
Rozpočtový výhled na období 2016 – 2018  
Usnesení ZM č. 3 – 07/2015  
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Krásná Lípa na období od roku 2016 do roku 
2018 dle předloženého návrhu.  
 
Sociální fond 2015  
Usnesení ZM č. 3 – 08/2015     
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu města pro rok 2015 dle předloženého návrhu.  
 
 
 
 



Členské příspěvky  
Usnesení ZM č. 3 – 09/2015  
ZM schvaluje členské příspěvky města Krásná Lípa na rok 2015 do: 
1) Destinační fond ČŠ ve výši 23 000 Kč, 
2) Euroregion NISA ve výši 17 800 Kč, 
3) Euroregion LABE ve výši 10 680 Kč, 
4) DSO Sever ve výši 17 765 Kč, 
5) MAS Šluknovsko ve výši 500 Kč.  
 
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014  
Usnesení ZM č. 3 – 10/2015  
ZM schvaluje Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 vč. zpráv 
příspěvkových organizací města Krásná Lípa v předloženém znění.  
 
Rozpočtová opatření rozpočtu příspěvkových organizací města Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 3 – 11/2015  
ZM pověřuje RM schvalováním rozpočtových opatření rozpočtu příspěvkových 
organizací zřízených městem Krásná Lípa na rok 2015 v rámci schváleného rozpočtu, 
které nemění výši celkového rozpočtu příspěvkové organizace.  
 
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. za rok 2014  
Usnesení ZM č. 3 – 12/2015    
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola  
a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2014 v celkové výši 389 814,47 Kč (z hlavní 
činnosti ve výši 246 963,91 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 142 850,56 Kč)  
a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20 % hospodářského výsledku a zbylou 
část 80 % hospodářského výsledku převést do rezervního fondu.  
 
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 3 – 13/2015    
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola  
a Mateřská škola Krásná Lípa za rok 2014 v předloženém znění.  
 
Dodatek č. 10 k zakládací listině ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.   
Usnesení ZM č. 3 – 14/2015    
ZM schvaluje dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola  
a Mateřská škola Krásná Lípa dle předloženého návrhu.  
  
Hospodářský výsledek Kostka, p. o. za rok 2014  
Usnesení ZM č. 3 – 15/2015    
ZM schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Kostka za rok 2014 v 
celkové výši 649 220,31 Kč (z hlavní činnosti ve výši 627 386,48 Kč a z vedlejší 
činnosti ve výši 21 833,83 Kč) a schvaluje odvod do fondu odměn ve výši 20 % 
hospodářského výsledku a zbylou část 80 % hospodářského výsledku převést do 
rezervního fondu. ZM dále schvaluje použití rezervního fondu příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa ve výši daňové úspory celkem 42 180 Kč za rok 2013 v souladu  
s platnou legislativou ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž 
získané příjmy nejsou předmětem daně.   
 
 



Zpráva o hospodaření Kostka Krásná Lípa, p. o.  
Usnesení ZM č. 3 – 16/2015    
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa za 
rok 2014 v předloženém znění.  
 
Kostka Krásná Lípa p. o. – 1. RO  
Usnesení ZM č. 3 – 17/2015    
ZM schvaluje předběžně 1. rozpočtové opatření rozpočtu příspěvkové organizace 
Kostka Krásná Lípa pro rok 2015 pro přijetí a případnou realizaci výdajů účelově 
poskytnutých dotací dle přílohy. 
ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření rezervního fondu organizace Kostka Krásná Lípa, 
p. o. pro rok 2015 dle upraveného návrhu. 
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy  
v konkrétních částkách ke schválení zastupitelstvu po podpisu příslušných smluv  
a rozhodnutí o přijetí dotací. 
 
Zpráva o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o.  
Usnesení ZM č. 3 – 18/2015    
ZM schvaluje Zprávu o hospodaření Křinice Krásná Lípa, s. r. o. za rok 2014  
v předloženém znění.  
 
Zpráva o činnosti MěÚ  
Usnesení ZM č. 3 – 19/2015  
ZM schvaluje Zprávu o činnosti MěÚ.  
 
Diskuze občanů  
Usnesení ZM č. 3 – 20/2015    
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze občanů: 
- Zajistit možnosti zvláštního pojištění pracovníků pořádkové služby. 
 
Prodej p. p. č. 1524/6, 1524/5, 1524/7 a části p. p. č. 1524/3, vše k. ú. Vlčí 
Hora   
Usnesení ZM č. 3 – 21/2015    
ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1524/6 o výměře 128 m2, p. p. č. 1524/7 o výměře 
36 m2, části p. p. č. 1524/5 o výměře 47 m2 a části p. p. č. 1524/3, vše k. ú. Vlčí 
Hora Evě a Manfredu Endlerovým, Vlčí Hora 17, Krásná Lípa z důvodu zachování 
pozemků pro potřeby města.  
 
Prodej části p. p. č. 978, k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 3 – 22/2015    
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 978 o výměře 1 701 m2, k. ú. Krásná Lípa (dle GP 
č. 1833-150/2014 nově vzniklá p. p. č. 978/2, k. ú. Krásná Lípa) za účelem výstavby 
rodinného domu Pavlu a Lence Vohryzkovým, Havlíčkova 580/6, Krásná Lípa za cenu 
39 030 Kč (do základní výměry 24 000 Kč, nad základní výměru 15 030 Kč). Kupující 
uhradí veškeré náklady s prodejem spojené. Prodej bude realizován podle § 2 odst. 9 
Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.  
 
 
 
 



Prodej části p. p. č. 151/2 a části st. p. č. 123, vše k. ú. Krásná Lípa  
Usnesení ZM č. 3 – 23/2015  
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 151/2 o výměře 31 m2 a části st. p. č. 123  
o výměře 1 m2, vše k. ú. Krásná Lípa (dle GP č. 1827-123/2014 nově vzniklá p. p. č. 
151/3, k. ú. Krásná Lípa) za účelem zřízení zahrady Karlu a Aleně Šlengrovým, 
Střelecká 71/3, Rumburk za cenu 640 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem 
spojené.  
 
Prodej části p. p. č. 552/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  
Usnesení ZM č. 3 – 24/2015    
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 552/1 o výměře 144 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení zahrady Alžbětě Schánilcové, bytem Emilie Hyblerové 527/2, Praha 
za cenu 2 160 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
 
Prodej části p. p. č. 659/8, 659/7 a 659/6, vše k. ú. Krásný Buk   
Usnesení ZM č. 3 – 25/2015    
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 659/6 o výměře 359 m2, části p. p. č. 659/7  
o výměře 125 m2 a části p. p. č. 659/8 o výměře 73 m2, vše k. ú. Krásný Buk za 
účelem zřízení zahrady Daně Ellederové, Fr. Křížka 14, Praha za cenu 70 760 Kč za 
podmínky zřízení věcného břemene vedení vodovodního potrubí pro manžele 
Uhlíkovy. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
 
Prodej části p. p. č. 54/1, 54/3 a 647/1, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  
Usnesení ZM č. 3 – 26/2015    
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 54/3 a části p. p. č. 54/1 (nově vzniklá p. p. č. 54/5 
o výměře 168 m2) a části p. p. č. 647/1 o výměře 124 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné 
Lípy za účelem zřízení zahrady Josefu a Heleně Pecharovým, Čáslavská 7/1866, 
Praha, za cenu 21 600 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
 
Prodej p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  
Usnesení ZM č. 3 – 27/2015   
ZM ruší usnesení ZM č. 25-08/2014 ze dne 10. 9. 2014 o prodeji části p. p. č. 647/1, 
k. ú. Kyjov u Krásné Lípy.  
 
Prodej části p. p. č. 647/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  
Usnesení ZM č. 3 – 28/2015    
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 647/1 o výměře 914 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy 
za účelem zřízení zahrady Michalu Jindřichovi, Vinařská 739/14, Praha za cenu  
37 125 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  
 
Bezúplatný převod od SPÚ  
Usnesení ZM č. 3 – 29/2015    
ZM schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1749/1 o výměře 3036 m2, k. ú. 
Krásná Lípa od Státního pozemkového úřadu pro veřejně prospěšnou stavbu.  
 
Směna pozemků  
Usnesení ZM č. 3 – 30/2015    
ZM schvaluje směnu části p. p. č. 2904/3 o výměře 16 m2 a části p. p. č. 2901/1 o 
výměře 26 m2 za část p. p. č. 609 o výměře 39 m2, vše k. ú. Krásná Lípa s Milanem 



Pešírem, Štefánikova 575/11, Krásná Lípa z důvodu majetkoprávního vypořádání 
pozemků. Náklady se směnou spojené uhradí město Krásná Lípa.  
  
Jednací řád ZM  
Usnesení ZM č. 3 – 31/2015___    
ZM schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Krásná Lípa dle předloženého návrhu.  
 
Užívání závěsného znaku  
Usnesení ZM č. 3 – 32/2015___    
ZM stanovuje Hanu Volfovou, členku zastupitelstva města, k užívání závěsného 
odznaku se státním znakem České republiky. ZM tímto pověřuje Hanu Volfovou na 
volební období 2014 - 2018. Jmenovaná s tímto vyslovila souhlas.  
 
Jmenování členů Finančního výboru  
Usnesení ZM č. 3 – 33/2015    
ZM jmenuje členy svého finančního výboru Kateřinu Němcovou a Ing. Martina 
Růžičku.  
 
Finanční výbor ZM  
Usnesení ZM č. 3 – 34/2015    
ZM ukládá finančnímu výboru ZM Krásná Lípa provedení kontrol v roce 2015: 
- kontrola přidělení příspěvku dle pravidel pro přidělování finančních příspěvků 
městem na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží  
v roce 2014,  
- kontrola přidělení příspěvku dle podmínek pro přiznání příspěvku města Krásná Lípa 
na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2014. 
 
Kontrolní výbor ZM  
Usnesení ZM č. 3 – 35/2015    
ZM ukládá kontrolnímu výboru ZM Krásná Lípa provést tyto kontrolní akce v roce 
2015: 
- Plnění usnesení RM – ZM, 
- Kontrola podpisů - Dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené  
k vyúčtování.  
 
Kostka Krásná Lípa, p. o. - podání žádosti  
Usnesení ZM č. 3 – 36/2015    
ZM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa podání žádosti o dotaci na projekt Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi do Programu Podpora dětí hendikepovaných 
mentálně, fyzicky či prostředím ve kterém vyrůstají od Nadace Agrofert, dle přílohy. 
  
Kostka Krásná Lípa, p. o. - přijetí dotací  
Usnesení ZM č. 3 – 37/2015    
ZM schvaluje přijetí dotace organizaci Kostka Krásná Lípa, p. o. na sociální služby - 
Terénní programy, SAS pro rodiny s dětmi, Odlehčovací služby, Odborné poradenství 
a NZDM od Ústeckého kraje z programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji  
v celkové výši 2 012 000 Kč. 
ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a realizaci 
projektu. 
 



ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Klub Včelka 2015 z Programu Integrace 
romské komunity 2015 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši  
414 000 Kč. 
ZM schvaluje realizaci projektu. 
 
ZM schvaluje přijetí dotace na projekt Moje kořeny z Programu na podporu 
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015 od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 105 000 Kč. 
ZM schvaluje realizaci projektu.  
 
Pečovatelská služba 2015  
Usnesení ZM č. 3 – 38/2015    
ZM schvaluje přijetí dotace na pečovatelskou službu pro rok 2015 z programu 
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji od Ústeckého kraje ve výši 310 000 Kč. 
ZM schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a realizaci 
projektu. 
 
Amari - terénní práce 2015  
Usnesení ZM č. 3 – 39/2015  
ZM schvaluje přijetí dotace na realizaci projektu Amari – terénní práce 2015 - od 
Úřadu vlády ČR ve výši 175 000 Kč.  
ZM schvaluje realizaci projektu prostřednictvím Kostka Krásná Lípa p. o. za podmínky 
dodržení metodiky.   
 
Projekty  
Usnesení ZM č. 3 – 40/2015   
ZM bere na vědomí podání žádostí o dotaci městem Krásná Lípa  
1) do Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015 od Ústeckého kraje 
na projekty: 
- Den Českého Švýcarska 
- Duchovní léto v Krásné Lípě 
- 145. let povýšení Krásné Lípy na město. 
2) do Programu 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2015 Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci závlahy fotbalového hřiště. 
ZM schvaluje uzavření příslušných smluv a realizaci projektů v případě schválení 
dotací.  
 
OZV č. 2/2015  
Usnesení ZM č. 3 – 41/2015    
ZM schvaluje OZV č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích. 
  
Zpráva o činnosti policie ČR  
Usnesení ZM č. 3 – 42/2015    
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti obvodního oddělení Policie ČR Krásná Lípa  
za rok 2014.  
 
 
 
 



Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání  
Usnesení ZM č. 3 – 43/2015    
ZM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání společnosti 
REALBOHEMIA a. s., Ostrovského 253/3, Praha 5 dle předloženého návrhu.  
 
Předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání  
Usnesení ZM č. 3 – 44/2015    
ZM schvaluje předání pohledávek města Krásná Lípa k vymáhání Mgr. Ing. Jiřímu 
Proškovi, soudnímu exekutorovi Exekutorského úřadu Plzeň-město, Rychtaříkova 1, 
Plzeň dle předloženého návrhu.  
 
Odpis pohledávek města Krásná Lípa k 28. 2. 2015  
Usnesení ZM č. 3 – 45/2015    
ZM schvaluje odpis pohledávek k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa  
k 28. 2. 2015.  
 
Sociální bydlení  
Usnesení ZM č. 3 – 46/2015  
ZM zakazuje v souladu s čl. VI bodem 4. úplného znění Zřizovací listiny Kostka 
Krásná Lípa, p. o. této příspěvkové organizaci doplňkovou činnost - správa 
nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů, než města Krásná Lípa a jeho 
příspěvkových organizací a zprostředkovávání sociálního bydlení v těchto 
nemovitostech. 
 
Podpora kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti a práce s mládeží  
Usnesení ZM č. 3 – 47/2015    
ZM schvaluje Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti 
a práci s mládeží pro rok 2015. 
ZM ruší Pravidla pro přidělování finančních příspěvků městem na podporu kulturní, 
sportovní, tělovýchovné činnosti a práci s mládeží schválená usnesením  
ZM č. 21-10/2014 dne 15. ledna 2014.  
 
Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení  
Usnesení ZM č. 3 – 48/2015    
ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení pro rok 2015.  
 
Smlouva na svoz odpadu na období 07/2015 - 12/2021  
Usnesení ZM č. 3 – 49/2015    
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 2015/11/19-100 s vybraným dodavatelem 
veřejné zakázky Zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů 
na katastrálním území města Krásná Lípa a jeho místních částí, společností EKO 
servis Varnsdorf a. s., IČ 25042149, Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf,  
dle předloženého návrhu.  
 
Kupní smlouva - odkoupení betonového sloupu pro VO  
Usnesení ZM č. 3 – 50/2015    
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 2015/34/25-1 s firmou ČEZ Distribuce a. s.,  
IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín, na odkoupení 1 ks betonového sloupu za cenu  
3 317 Kč vč. DPH z důvodu zachování VO v ulici Smetanova.  
 



Kostka Krásná Lípa, p. o. – nákup automobilu 
Usnesení ZM č. 3 – 51/2015    
ZM schvaluje p. o. Kostka Krásná Lípa převod 180 000 Kč z rezervního fondu  
do investičního fondu. 
ZM schvaluje nákup vozu z investičního fondu p. o. Kostka Krásná Lípa  
do 180 000 Kč.  
 
Diskuze členů ZM  
Usnesení ZM č. 3 – 52/2015    
ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze členů ZM: 
a) Řešit omezení rychlosti na vjezdu do města v ul. Pražská. 
b) Zajistit dokončení demolice naproti NOVII. 
c) Opravit nezpevněnou krajnici u Slavie.  
 
 
 
Starosta města:         Místostarostka města: 
Jan Kolář  ……….…….…………….……………  Jana Drobečková .................... 
 
    
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu:      Ověřovatel zápisu: 
PaedDr. Zbyněk Šedivý…………………………                 Jří Vích ……………………….…….. 
 


