
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Krásná Lípa konaného dne 7. 9. 

2020  

 

Zprávu o plnění úkolů   

Usnesení ZM č. 11 – 01/2020  

ZM bere na vědomí Zprávu o plnění úkolů z 10. ZM.   

 

Bezpečnostní situace a prevence kriminality   

Usnesení ZM č. 11 – 02/2020  

ZM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci a prevenci kriminality ve městě, 

předloženou npor. Mgr. Františkem Steinbachem, vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR.  

  

Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.   

Usnesení ZM č. 11 – 03/2020  

ZM schvaluje Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Krásná Lípa, p. o. předloženou RNDr. Ivanou Jäckelovou, ředitelkou p. o., dle přílohy. 

  

Zpráva o propagaci  

Usnesení ZM č. 11 – 04/2020  

ZM bere na vědomí Zprávu o propagaci města předloženou Janou Drobečkovou, 

místostarostkou města.   

 

Nemovitosti - prodej objektu Studánecká 474/21  

Usnesení ZM č. 11 – 05/2020  

ZM schvaluje prodej objektu č. p. 474 na st. p. č. 452/2 a st. p. č. 452/2 (648 m2),  

p. p. č. 688 (140 m2), p. p. č. 690 (1056 m2) a p. p. č. 691/1 (369 m2) vše v k. ú. Krásná 

Lípa, ulice Studánecká manželům Josefu a Janě Drobečkovým, bytem Křižíkova 1122/50, 

Krásná Lípa za kupní cenu 800 000 Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy. Kupující 

složí před podpisem kupní smlouvy kauci 100 000 Kč, která bude vrácena pokud, kupující 

do jednoho roku od data podpisu kupní smlouvy vymění v celém objektu stávající okna vč. 

venkovních vchodových dveří za nové.   

 

Prodej p. p. č. 2164, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 11 – 06/2020  

ZM na základě cenové nabídky schvaluje prodej p. p. č. 2164 o výměře 1169 m2, k. ú. 

Krásná Lípa za účelem výstavby rodinného domu Jiřímu Homolkovi, bytem Liběšice 204  

za cenu 89 851 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 p. p. č. 432/2, k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 11 – 07/2020  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 432/2 o výměře 48 m2, k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení 

zahrady Petře a Karlu Bachofnerovým, bytem U Vlastního krbu 1356, Teplice za cenu  

10 800 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.  



Prodej p. p. č. 330, p. p. č. 319, p. p. č. 331/2 a části p. p. č. 331/1, vše k. ú. Vlčí 

Hora  

Usnesení ZM č. 11 – 08/2020  

ZM schvaluje prodej p. p. č. 330 o výměře 144 m2, p. p. č. 319 o výměře 90 m2,  

p. p. č. 331/2 o výměře 58 m2 a části p. p. č. 331/1 o výměře 3013 m2, vše k. ú. Vlčí Hora 

za účelem zřízení zahrady 1/2 Jiřímu Vrabcovi st., bytem Vlčí Hora 657 a Šárce Vrabcové, 

bytem Lesní 2968, Varnsdorf a 1/2 Jiřímu Vrabcovi ml., bytem Lesní 2968, Varnsdorf za 

cenu 184 925 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.   

 

Prodej části p. p. č. 2590/4 a části p. p. č. 3041/4, vše k. ú. Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 11 – 09/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 2590/4 o výměře 304 m2 a části p. p. č. 3041/4  

o výměře 25 m2, vše k. ú. Krásná Lípa za účelem zřízení zahrady Rostislavu a Martině 

Hlavovým, oba bytem Studánecká 1186/32, Krásná Lípa za cenu 11 515 Kč. Kupující uhradí 

veškeré náklady s prodejem spojené.  

 

Prodej části p. p. č. 796, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 11 – 10/2020  

ZM schvaluje prodej části p. p. č. 796 o výměře 1810 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem 

výstavby rekreačního objektu Davidu Polenovi a Věře Jurkiewiczové Polenové, oba bytem 

Hviezdoslavova 1636, Kladno za cenu 254 750 Kč (nad základní výměru 226 250 Kč, 

porosty 28 500 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 p. p. č. 1191/1, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 11 – 11/2020  

ZM neschvaluje prodej 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 z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města. 

 

Prodej p. p. č. 652, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 11 – 12/2020  

ZM neschvaluje prodej p. p. č. 652 o výměře 3435 m2, k. ú. Vlčí Hora za účelem zřízení 

zahrady Mgr. Michaelu a Ing. Lence Knappovým, bytem Beníškové 1285/7, Praha z důvodu 

zachování pozemku pro potřeby města. 

 

Prodej části p. p. č. 1517, k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 11 – 13/2020  

ZM neschvaluje prodej části p. p. č. 1517, k. ú. Vlčí Hora Janu a Kláře Hutarovým, bytem 

Švermova 785/29, Litoměřice z důvodu zachování pozemku pro potřeby města.  

 

Prodej části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora  

Usnesení ZM č. 11 – 14/2020  

ZM projednalo žádost Jana a Jindřišky Benátských, bytem Husinec Řež, Nad údolím 126  



ve věci prodeje části p. p. č. 1184/2 a části p. p. č. 1182/1, vše k. ú. Vlčí Hora a trvá na 

původním usnesení ZM č. 10-13/2020 z 8. 6. 2020. 

  

Oprava usnesení ZM č. 10-12/2020  

Usnesení ZM č. 11 – 15/2020  

ZM schvaluje opravu administrativní chyby v usnesení ZM č. 10-12/2020 ze dne 8. 6. 2020, 

kdy se kupní cena mění z 35 260 Kč na 44 395 Kč a výše podílu prodávaných nemovitostí 

bude určena podle vlastnických podílů stávajících nemovitostí.  

 

Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa  

Usnesení ZM č. 11 – 16/2020  

ZM schvaluje Postup ve věci prodeje a užívání nemovitostí ve vlastnictví města Krásná Lípa 

dle přílohy. 

  

Nabytí majetku formou dražby  

Usnesení ZM č. 11 – 17/2020  

ZM schvaluje nabytí majetku formou dražby o nejvýhodnější nabídku podle § 85 písm. n) 

zákona o obcích, stanovené Dražební vyhláškou č. j.: 1879388/20/2501-00540-507530 

vydanou Finančním úřadem pro Ústecký kraj, a schvaluje svěření pravomoci nabýt majetek 

formou dražby starostovi města a stanovení podmínek, za jakých bude město dražbu 

realizovat, Radě města Krásná Lípa.  

  

Smlouva o poskytnutí dotace na výstavbu RD  

Usnesení ZM č. 11 – 18/2020  

ZM schvaluje Smlouvu na poskytnutí dotace z programu Dotační program na podporu 

výstavby rodinného domu č. 2020/15/15 - 207 s Janem Chroustem, bytem Nemocniční 

1092, Krásná Lípa a Martinou Šoralovou, bytem 5. května 172, Litvínov, ve výši 53 350 Kč, 

dle přílohy.  

 

Darovací smlouva  

Usnesení ZM č. 11 – 19/2020  

ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2020/13/17 - 170 s Hasičským záchranným sborem 

Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, Ústí nad Labem, IČ 70886300, dle přílohy.  

 

Darovací smlouva  

Usnesení ZM č. 11 – 20/2020  

ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 2020/13/17 - 218 s Klubem českých turistů, se sídlem 

Nemocniční 1062/26, Krásná Lípa, IČ 44222378, dle přílohy.  

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020  

Usnesení ZM č. 11 – 21/2020  

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 1/2009, o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí 

a ochraně veřejné zeleně na území města.  

 

 



8. rozpočtové opatření 2020  

Usnesení ZM č. 11 – 22/2020  

ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření rozpočtu města Krásná Lípa pro rok 2020 dle přílohy.  

 

Diskuze členů ZM  

Usnesení ZM č. 11 – 23/2020  

ZM ukládá RM zabývat se zajištěním opravy kanalizačních poklopů na průtahu města.  

 

 
Starosta města: Jan Kolář 

Místostarostka města: Jana Drobečková  
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Richard Nagel, Miloš Kubišta, BcA.  

 


