
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa 

konaného dne 12. 12. 2019  

 

Složení slibu  

Usnesení ZM č. 7 – 01/2019  

ZM bere na vědomí, že zákonem předepsaný slib složil PaedDr. Zbyněk Šedivý.  

 

Zpráva úkoly ZM  

Usnesení ZM č. 7 – 02/2019  

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 5. a 6. ZM.  

 

Plán jednání ZM  

Usnesení ZM č. 7 – 03/2019  

ZM schvaluje plán jednání zastupitelstva města na rok 2020 dle přílohy.  

 

Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2019  

Usnesení ZM č. 7 – 04/2019  

ZM schvaluje zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa  

za rok 2019 v předloženém znění.  

  

Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2019  

Usnesení ZM č. 7 – 05/2019____  

ZM schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Krásná Lípa  

za rok 2019 v předloženém znění.   

 

14. rozpočtové opatření 2019  

Usnesení ZM č. 7 – 06/2019  

ZM schvaluje 14. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2019  

dle předloženého návrhu.  

 

Rozpočet města Krásná Lípa na rok 2020  

Usnesení ZM č. 7 – 07/2019  

ZM schvaluje rozpočet města Krásná Lípa na rok 2020 v závazných ukazatelích rozpočtu, 

kterými jsou příjmy a výdaje jednotlivých organizačních složek v členění na provozní  

a investiční prostředky a účelové vázané prostředky jednotlivých akcí dle předloženého 

návrhu. 

Rozpočet na rok 2020 předpokládá: 

- celkové příjmy ve výši 86 124 tis. Kč, 

- celkové výdaje včetně rezervních prostředků ve výši 95 124 tis. Kč, 

- financování ve výši 9 000 tis. Kč.  

 

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2023  

Usnesení ZM č. 7 – 08/2019  

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Krásná Lípa na období 2021 - 2023  

v předloženém znění.   



Dodatek č. 3 ke zřizovací listině p. o. Kostka Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 7 – 09/2019  

ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny p. o. Kostka Krásná Lípa v předloženém znění.  

 

Kostka Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2020  

Usnesení ZM č. 7 – 10/2019  

ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 

organizace Kostka Krásná Lípa pro rok 2020 v celkové výši 1 314 500 Kč. 

  

ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. - příspěvek 2020  

Usnesení ZM č. 7 – 11/2019  

ZM schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v hlavní činnosti příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa pro rok 2020 v celkové výši  

5 400 000 Kč.  

ZM schvaluje příspěvek do investičního fondu na rok 2020 ve výši 1 000 000 Kč.  

 

Dotace  

Usnesení ZM č. 7 – 12/2019  

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace na zajištění činností v oblasti cestovního ruchu 

a provoz Domu Českého Švýcarska v roce 2020 ve výši 800 000 Kč společnosti České 

Švýcarsko, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911 a schvaluje 

uzavření smlouvy č. 2019/15/11 - 333 na poskytnutí individuální dotace.  

 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 10, Nemocniční 

1149/12a  

Usnesení ZM č. 7 – 13/2019  

ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 

budoucí kupní smlouvy č. 2012/40/16 - 308 na byt č. 10, Nemocniční 1149/12a, uzavřené  

s Monikou Prokopovou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na Matouše Dvořáka, 

bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa.  

 

Byty - smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - byt č. 19, Nemocniční 

1149/12a  

Usnesení ZM č. 7 – 14/2019  

ZM schvaluje pronájem bytu a převod práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy o uzavření 

budoucí kupní smlouvy č. 2013/40/21 - 324 na byt č. 19, Nemocniční 1149/12a, uzavřené  

s Josefem Vohryzkou, bytem Nemocniční 1149/12a, Krásná Lípa, na Janu Drobečkovou, 

bytem Křižíkova 1122/50, Krásná Lípa.  

  

Prodej p. p. č. 525/2 a p. p. č. 529/2, vše k. ú. Krásný Buk  

Usnesení ZM č. 7 – 15/2019  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 525/2 o výměře 761 m2 a p. p. č. 529/2 o výměře 235 m2, 

vše k. ú. Krásný Buk za účelem výstavby rodinného domu Ing. Jaromíru Müllerovi a Janě 

Zábrodské, oba bytem Sokolská 829/30, Liberec za cenu 51 820 Kč (do základní výměry  



44 820 Kč, porosty 7 000 Kč). Prodej bude realizován podle Oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 

Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa. Kupující 

uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 605/1, části p. p. č. 733/1 a části p. p. č. 688/8, vše k. ú. 

Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení ZM č. 7 – 16/2019  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 605/1 o výměře 676 m2, části p. p. č. 733/1 o výměře 

113 m2 a části p. p. č. 688/8 o výměře 2173 m2, vše k. ú. Kyjov u Krásné Lípy za účelem 

zřízení zahrady Bc. Jitce Hodkové, bytem Dlouhý Důl 7, Krásná Lípa za cenu 154 290 Kč. 

Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 594/2, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 7 – 17/2019  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 594/2 o výměře 775 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

zřízení zahrady Martě Ponížilové, bytem Varnsdorfská 618/27, Krásná Lípa za cenu  

39 875 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej p. p. č. 1904/3 a části p. p. č. 1902/5, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 7 – 18/2019  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 1904/3 o výměře 577 m2, k. ú. Krásná Lípa za podmínky 

současného odkoupení části p. p. č. 1902/5 o výměře 352 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem 

výstavby rodinného domu Andree Doškové, bytem Pletařská 20/1, Krásná Lípa za cenu  

52 150 Kč (do základní výměry 46 500 Kč, porosty 5 700 Kč). Prodej bude realizován podle 

Oddílu I., čl. 2 odst. 5 a 6 Postupu ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví 

města Krásná Lípa. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 27/6, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 7 – 19/2019  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 27/6 o výměře 129 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 

zahrady Aleši a Kláře Bradáčovým, oba bytem Krušnohorská 1571/3, Teplice za cenu  

9 805 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 27/9, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 7 – 20/2019  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 27/9 o výměře 123 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 

zahrady Ing. Vladimíru Fárkovi, Ph.D. a Radce Fárkové, oba bytem Brandtova 3262/4,  

Ústí nad Labem za cenu 5 535 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 27/9 a části p. p. č. 27/1, vše k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 7 – 21/2019  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 27/1 a části p. p. č. 27/9, vše k. ú. Vlčí Hora  

dle předloženého návrhu Ing. Vladimíru Fárkovi, Ph.D. a Radce Fárkové, oba bytem 

Brandtova 3262/4, Ústí nad Labem z důvodu zachování pozemků pro potřeby města.  

 



Prodej p. p. č. 1523/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 7 – 22/2019  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 1523/1 o výměře 40 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zajištění 

přístupnosti pozemků KARKO, výrobní družstvo, se sídlem Drážďanská 25, Děčín XVI - 

Přípeř z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Prodej st. p. č. 666/8, p. p. č. 2347 a části p. p. č. 2955, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 7 – 23/2019  

ZM neschvaluje prodej st. p. č. 666/8 o výměře 120 m2, p. p. č. 2347 o výměře 170 m2  

a části p. p. č. 2955 o výměře cca 80 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady 

Petru a Daniele Stahnkeovým, oba bytem Bachmačská 31, Ostrava z důvodu zachování 

pozemku pro potřeby města.   

 

Prodej části p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 7 – 24/2019  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1191/1 o výměře 439 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

zřízení zahrady Luboši a Ivetě Zemanovým, oba bytem Pod Ořechovkou 870/27, Praha 6.  

 

Bezúplatný převod p. p. č. 94, p. p. č. 97 a p. p. č. 98, vše k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 7 – 25/2019  

ZM neschvaluje bezúplatný převod p. p. č. 94 o výměře 1349 m2, p. p. č. 97 o výměře  

860 m2 a p. p. č. 98 o výměře 1108 m2, vše k. ú. Vlčí Hora Nobilis Tilia s. r. o., se sídlem 

Vlčí Hora 147, Krásná Lípa.  

ZM ukládá nechat zpracovat znalecký posudek na uvedené pozemky. 

 

Nabídka prodeje p. p. č. 53/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

Usnesení ZM č. 7 – 26/2019  

ZM neschvaluje odkoupení p. p. č. 53/1 o výměře 1731 m2, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy od 

ASAN, s. r. o., se sídlem Ruská 350/189, Dubí za cenu 2 000 000 Kč + 21% DPH z důvodu 

vysoké nabídnuté ceny.  

 

Vyjádření k usnesení ZM č. 4-11/2019  

Usnesení ZM č. 7 – 27/2019  

ZM projednalo vyjádření společnosti Divus, s. r. o., Kyjov 37, Krásná Lípa k usnesení  

ZM č. 4-11/2019 ze dne 10. 6. 2019 o prodeji p. p. č. 11/1, k. ú. Kyjov u Krásné Lípy  

a nabízenou cenu za výše uvedený pozemek ve výši 124 750 Kč. ZM trvá na ceně dle výše 

uvedeného usnesení, která byla stanovena dle Postupu ve věci prodeje a užívání 

nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa.  

 

Dittrichova hrobka - dodatek ke smlouvě  

Usnesení ZM č. 7 – 28/2019  

ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a dohodě o spolupráci 

při opravě Dittrichovy hrobky č. 2018/10/15 - 427 mezi městem Krásná Lípa  

a Omnium, z. s., se sídlem Smetanova 135, Nové Město, Broumov, kterým se v čl. II., 

odst. 2 písm. d) termín 30. 12. 2019 nahrazuje termínem 30. 6. 2020.   



Souhlas s převodem pozemku  

Usnesení ZM č. 7 – 29/2019  

ZM vydává ČR - Správě národního parku České Švýcarsko, se sídlem Pražská 52, Krásná 

Lípa souhlas s převodem části p. p. č. 2385/3 o výměře 25 m2, k. ú. Krásná Lípa na 

Ladislava Bezděka.  

 

Smlouva o směně pozemků   

Usnesení ZM č. 7 – 30/2019  

ZM neschvaluje smlouvu č. 2019/16/15 - 324 se Státním pozemkovým úřadem, Husitská 

1024/11a, Praha, na směnu pozemků za účelem získání části pozemku č. 1749/1,  

k. ú. Krásná Lípa u fotbalového hřiště z důvodu podmínek smlouvy. 

ZM ukládá RM trvat na bezúplatném převodu.   

 

Kaplička sv. Antonína Paduanského - dar řeziva na výstavbu  

Usnesení ZM č. 7 – 31/2019  

ZM schvaluje na základě dlouholeté spolupráce mezi Klubem českých turistů, z. s.  

a městem Krásná Lípa poskytnutí daru ve formě řeziva pro výstavbu repliky kapličky  

sv. Antonína Paduanského na Vlčí Hoře, dle přílohy, max. však 3,2 m3, v celkové pořizovací 

hodnotě max. 10 tis. Kč.   

 

Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020  

Usnesení ZM č. 7 – 32/2019  

ZM schvaluje Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení v roce 2020  

dle předloženého návrhu.   

 

Dotační program spolky  

Usnesení ZM č. 7 – 33/2019  

ZM schvaluje Dotační program na podporu kulturní, sportovní, tělovýchovné činnosti  

a práci s mládeží v roce 2020, dle předloženého návrhu.  

  

Pravidla ocenění  

Usnesení ZM č. 7 – 34/2019  

ZM schvaluje Pravidla udělování: 

- čestného občanství města Krásná Lípa, 

- ceny města Krásná Lípa, 

- ceny starosty města Krásná Lípa, 

- záštity starosty města Krásná Lípa.  

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  

Usnesení ZM č. 7 – 35/2019  

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu,  

dle upraveného znění.  

 

 

 



Obecně závazná vyhláška č. 3/2019  

Usnesení ZM č. 7 – 36/2019  

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku ze psů,  

dle předloženého návrhu.  

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019   

Usnesení ZM č. 7 – 37/2019  

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  

 

Diskuze členů ZM  

Usnesení ZM č. 7 – 38/2019  

ZM ukládá RM zabývat se těmito otázkami, které vyplynuly z diskuze členů ZM: 

a) zabývat se problematikou ve věci častých kontrol ČŠI v ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o., 

b) zabývat se špatnou dopravní situací v důsledku rekonstrukce silnice č. II/265 Krásná  

    Lípa – Velký Šenov. 

 

 

 

 

 

 

Starosta města:      Místostarostka města:       

Jan Kolář ……….…….…………………       Jana Drobečková …………………………. 

 

   

 

 

 

 

 

Ověřovatel zápisu:                Ověřovatel zápisu: 

Jiří Podhorský ……..…………………….             Václav Danita ……………………………… 


